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Projeto de Lei do Senado n9 6, de 1991. de autoria
do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185,
da Constituição da República~ e dá outras proVidências.
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Leí na Cãmara n•'92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projétos de Lei
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sessão.
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Lei da Câmara n~ 92, 1991 e 65, de 1992, e os Projetos
de Lei do Senado n~ 6 e 100, de 1991.) Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para o prosseguimento
da sessão.
, '-_
Projeto de Lei do Senado n9 100, de 1991, de autoria
do Senador Jutahy Magalhães, que define a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento (Tramitando em conjunto com os Projetas
de Lei da Câmara n•' 92, de 1991 e 65 de 1992, e os Projetos
de Lei do Senado n~ 6 e 13, de 1991.) Apreciação sobrestada, em virtude da falta de de quorum para o prosseguimento da sessão.
Redação fmal do Projeto de Lei do Senado n9 10,
de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que
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dispõe sobre critérios para outorga e ren-ovação de concessão _ou permissão de serviço de radiodifusão sonora· e de
sons e imagens. Apreciação sobrestada, em virtude da falta
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sessão.
Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1992 (n'
162/92, na Cãmara dos Deputados), que aprova o texto
da Convenção que Estabelece a Agência Multilateral de
Garantia para Investimentos- MIGA, firmado pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro d_e 1990. Apreciação
sobrestada, em virtude falta de quorum para o prosseguimento-da sessão.
1.3.1- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.
1.4- ENCERRAMENTO
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3- ATO DO DIRETOR-GERAL N• 6, de 1992
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6- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-

TES

Ata da 164a Sessão, em 1° de setembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa- Aluizio Bezerra- Am.azonino Men.
dea- Amir Lando -Antonio Mariz - C&rlos De'Carli - Carlos Patrocfnio - Chagas Rodrigues - Coutinho Jorge - E! cio
Álvares - Enéas Farias - Esperidião Amin - Epftácio C&fe-

teira - l:'·rancisco Rollemberg - Hugo Napoleão - Humberto Lueena - Hydekel Freitas.:. Iram Saraiva- JarbasPassariilho- João C&Jmcn- João Rocha- Josaphat Marinho- Jost Eduardo - José Paulo Biso! - José Sarney ·- Julio Campos
- Levy Dias - Lourival Baptista - Luctdio Portella - Magno
Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Maurfcio Corrêa- Mauro Benevidea- Meira Filbo.Moisés Abrão - Nabor Júnior- Ney Maranbaci- Odacir SOares -Pedro Simcn -Raimundo .Lira - TeotOoio Vilela Filho.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -A lista de
presença acusa o comparecimento de 43 Srs. SenadOres. Havendo número regimental, declaro aberta a. sessão.
Sob_a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
AVISO DO MINISTRO DA
PREVIDf:NCIA SOCIAL
Aviso no 221/92, de 28 de agosto último, encam_inhalldo
informações complementares sobre os quesitos coDstãn:tes âo
Requerimento n<:> 238, de 1992, de autoria do Senador Pedro
Simon.
Foram encaminhadas cópias ao requerente.
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rão, obrigatoriamente, a assistência de técnico responsável, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, ha
forma da lei."
....... ·-··· ...... ...................... ·-· .,...
.... .. .
~-

-~· ·--~·

--~·

Art. 29 Acrescente-se à Lei n" 5.991, de 17 de dezembro
de 1973, o seguinte art. 35, renumeràndo-se o atual e os subseqüentes:
"Art. 35. As farmácias, drogarias, postos de rp.~~
dicamentos, unidades volantes e dispensários de medicamentos ficam obrigados a expor, de forma clara e
legível, em suas dependências, a seguinte advertência:
é proibida a dispensação de medicamentos sem
a apresentação da receita médica. A desobediência a
esta determinação configura infração à legislaç_ão sanitái'i3. federal, sujeita às sanções previStas- na Lei n"
6.437, de 20 de agosto de t977."
·
-

§ 1,. Excluem-se desta proibição os medicamentos que
AVISO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
- não dependam de receita médica, constantes da relaçãq elaboE DAS COMUNICAÇÕES
rada pelo órgão sanitário federal, a qual deverá ser afixada
Aviso n9 194/92, de 28 de agOsto último~_~_ncaminhando
jl).nto à e;pressão referida no caput deste artigo.
informações sobre _os_ ~quesitos constantes_ do Requerimento
_ § _2" -Os.estabelecimentos mencionados neste artigo exin<:> 472, de 1992, de autoria do Senaclo_r P~r'? Simon.
birãO, em suas depeftdências, cópia do art. 2~> da Lei n~" 6.437,
.
_ __ .
de 20 de agosto de 1977.
Foram encaminhadas cópias ao requerente.
Art. 39 O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe- prazo de 60 (sessenta) dias.
Art. 49 Esta Lei entra em vigor na data de sua publidiente lido vai à publicaçfl,o.
cação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Art. 5" Revogam-se as disposiÇões em contrário.
Secretário.
Justificação
É lido o seguinte:

REQUERIMENTO N• 652, DE 1992_
Requeiro nos termos_ do_art. [19 2S8, do_ Regimento Interno, que sejam apensados ao PLC n" 59/92 os seguintes Projetos: PLCn• 95/90 e PLS n• 136191.
Sala das Sessões, em 19-9-92. - Senador Pedro Simon.
O SR.- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento.Iido será publicado e posteriormente incluído na Ordem
do Dia, na forma do Regimento.
Sobre a mesa, projetO de lei do Sena.do q1,1e será Udo
pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 134, DE 1992
Altera a Lei n• 5.991, de 17 de dezembro de 1973,
que "Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, insumos farmacêuticos e corre·
latos e dá outras providências".
O CongieSso Nacional decreta:
Art. 1• O caput do art. 15 da Lei n• 5.991, de 17 de
dezembro de 1975, passa-a vígõrar Com a segU.iil~te rêdãção:
"Art. 15. As farmáciaS, drogarias, distribuidores. representantes, importadores e exportadores te-

A iniciativa do presente Projeto de Lei do Senado tem
por finalidade contribuir para a promoção e proteção de saúde
_da população brasileira, adotando medidas legais restritivas
à automedicação e ao manuseio ilícito de drogas e medicamentos, como a seguir se expõe:
1. Em seu relatório sobre Farmacovigilância Internacional, elaborado em 1972, a Organização Mundial de Saúde
- OMS, assevera que "No conjunto das hospitalizações, as
que se devem ao medicamento podem atingir a proporção
de 1120, e não menos de 1 (um) doente hospitalizado em
cada 5 (cinco) apresenta, no decurso do tratamento, uma
reação aos medicamentos".
Em relatório datado de 1977, a mesma OMS recomenda
o "melhoramento da qualidade do consumo, da gestão e informação fclrmãcêutiCa, bem como da farmacovigilância", reconhecendo que "a informação sobre os medicam,entos e os
produtos farmacêuticos é a _cQndição prévia dos cuidados a
todos os níveis, se se quer assegurar um consum-o farmacêutico
e receituário racionais", visto que "o emprego de todo o medicamento sem conhecimentos suficientes pode ser perigoso••.
A Dr' Lynn Silver, da Escola_Nacional de Saúde Pública
- ENSP, da Fundação Oswaldo Cruz, em acurado estudo_,
revela que 42% do uso de medicamentos se fazem pela automedicação; esse fato assume graves dimensões quando_ se sabe
que, na população em geral, 22% são alérgicos ao derivados
pirazolônicos (antipiréticos e analgésicos), 9% ao antibióticO
penicílina e 3% ao ácido acetilSalicfliCo, medícamentos largamente usados_ por todas as classes sociais, tanto em adultos
como em crianças e idosos, o que confere ao quadro cores
ainda maís siniStras. viSto serem esses últimos sabidamente
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mais susceptíveis aos efeitos adversos e colat~_rais d~~-fãrm3cos.
Embora não haja dados precisos no Brasil, nos Estados
Unidos da América o uso indevido de medicamentos causa
61.000 (sessenta e um mil) casos anuais de Mal de Parkinson
e 32.000 (trinta e~duas mil) fraturas de fêmur provocadas
por queda após o uso de drogas sedativas; são- registrados,
ainda, 163.000 (cento e sessenta-e -trêS -mil) casos de perda
de memória e 243.0GO:( durentos e quarenta e três mil) internações anuais erii Virtu(fe- dOs efeitos colaterais e adversos dos
medicamentos.
-2. O fimnacêuticO, segtindo reiatõS da Organiz(lção Mun~
dial de Saúde- OMS, e a ..Food and Drug Admiriistration"
-FDA, USA, é o profissional de saúde que detém os conhecimentos e a possibilidade de detectar as alterações potenciais
de caráter danoso, devendo _o paciente ·~comprar todos os
medicamentos do mesmo farmacêuticq, fornecendo-lhe, assim, conhecimentos centralizados de todos os agentes terapêuticos utilizados pelo ginecologista tof~almologista, clínjco geral
etc." (FDA- Consume r - abril de 1977).
A presença do farmacêutico, na qualidade _d~__técnico
responsável, faz-se necessária em tõda a cadeiã de processamento do medicamento, abrangendo as fases de -fabricação,
distribuição e consumo, de modo a preservar a Saúde do consu--midor/paciente.
Na legislação atual, as distribuidoras, representantes, importadores e exportadores de medicamentos escapam à fiscalização do técnico responsável, o que dá margem ao surgimento
do manuseio escuso de fármacos, monnente de substâncias
psicotrópicas e entorpecentes, entre o comércio atacadista
e varejista, -abrindo espaço à infringencla Penal e ao dano
à saúde coletiva e individual.
Em face do exposto, contamos com o acolhimento da
· presente proposição por parte dos nos-sos pares do Congresso
Nacional.
Sala das Sessões, 19 de setembro de 1992. - S_ertador
César Dias.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.991,
DE 17 DE DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre o controle sanitário do comércio de
drogas, medicamentos, iosumos farmacêuticos e torrelatos e dá outras providências.

········································································
CAPÍTULO IV
Da Assistência e Responsabilidade Técnica
Art. 15~ A farmácia e a drogaria terão, obrigatoriamente, a assistência do técnico responsável, inscrito no Canse~
lho Regional de Farmácia, na forma da lei.
_
§ }9 A presença do técnico responsável será obrigatória
durante todo o horário de funcionamento do estabelecimento.
§ 29 Os estabelecimentos de que trata este artigo poderão manter técnico responsável substituto, para os casos de
.
impedimento ou ausência· do titular.
§ 39 Em razão do interesse público, caracterizada a necessidade da existência de farmácia ou drogaria, e na falta
do farmacêutico; o órgão sanitário de fiscalização local licenciará os estabelecimentos ·sob a responsabilidade técnica de
prático de farmácia, oficial de farmácia ou outro~ igualmente
inscrito no COnselho Regional de Farmácia. na forina da ~~~-
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CAPÍTULO VI
Do Receituário
Art. 35. Somente será aviada a receita:
a) que estiver escrita a tinta, em vernáculo, por extenso
e de modo legível, observados a nomenclatura e o sistema
de pesos e medidas oficiais; - -b) que contiver o nome e o endereço residencial do paciente e, expressamente, o modo de usar a medicação;
c) que contiver a data e a assinatura do profissional, endereço do cons1,1ltó_rio ou da residência, _e o número de inscrição
do respectivo Coriselho. profissional.
Parágrafo único. O receituário de medicamentos entorpecentes ou a estes equiparados e os demais sob regime de
controle, de acordo com a sua classificação, obedecerá às
disposições de legislação federal específica.
LEI N• 6.437,
DE 20 DE AGOSTO DE 1977
Configura infraçóes à legislação sanitária federal,
estabelece as sanções respectivas, e dá outras providências.
Art. 29 Sem prejuízo das sanções de natureza ciVil ou
penal cabíveis, as infrações sanitárias serão punidas, alterna·
tiva ou cumulativamente, com as penalidades de:
I -advertência;
II -multa;
III -apreensão de produto;
IV- inutilização de produto;
V -interdição de produto;
VI- suspensão de vendas e/ou fabricação de produto;
VII -cancelamento de registro de produto;
VIII - interdição parcial ou total do estabelecimento;
IX -proibição de propaganda;
X - cancelamento de autorização para funcionamento
de· empresa;
XI -cancelamento do alvará de licenciamento de es'tabe~
fecimento:

·········rx ·c~-,;;;;;tJ~ ·d;A·;~~~-t~~·s~;t-;i;~· v·;~;;a~-;~~i~ ·
nativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente. (Pausa.)
A Presidência recebeu, das Prefeit,uras M~nicipais de Por~
to Xavier, Candelária e Cêrro Largo,_ no Rio Grande dO Sul,
os Ofícios n»s 26, 27 e 28, solicitando, nos teimos da Resolução
n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para contratar
operações de crédito externo, para os fins que especificam.
As matérias serão despachadas ã ComisSão de ~ssuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Na sessão
ordinária de ontem, foi lido o Requerimento n9 651. de 1992,
do SeJ?,ador Raimundo Lira, solicitando seja considerado como licença autorizada o dia 28 de agosto último, quando participou, como· membro de um grupo de parlamentares, da inau~
guração da fábrica lnpacel, em Arapoti, Estado dO Paraná.
O_requerimento deixo!l de ser votado nessa oportunidade
por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
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impulso, sem dúvida alguma, a capacidade de realização do
seu povo.
Em .1925, Uberlândia tínha estradas particulares, em que
se pagava peàágio para passar, porque o Estado nãO se interessava em fazer estradas. A usina hidrelétrica da cidade de
Uberlândia era particular. A Companhia de Telefones que
atendia à cidade e que acabou estendendo os seus fios, ligando
Uberlândia a outras cidades, era particular e continua sendo
até hoje - é a única do Brasil.
.
Esse povo-, que ficOu ilhado no Linterland brasileiro, re~
solveu escrever a sua própria história, sem ficar esperando
as benesses do Oovemo, que lá comparecia e comparece até
hoje para arrecadar os impostos.
.Se_fizermos uma divisão da população de Uberlândia
pela sua arrecadação de tributos, verifiCaremos que -sua renda
per capita é simplesmente o dobro da capital. Uberlândia
hoje é um centro industrial e comercial extraordinário, com
enorme equiUbrio em sua economia, composta de uma produçáO"ãgríCola grande, ovinocultura, indústria e comércio.
Queria us~ este momento, ainda que por breve espaço
de tempo, para levar o meu abraço aos pioneiroS de UberIândia, aos homens e mulheres que construíram essa extraordinária cidade.
Era o-fégistfo que .eu queria fazer neste dia, que é também
um preito de gratidão por ter sido tão bem acolhido nessa
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
cidade. Lá me casei e lá nasceram os meus três filhos. Estou
Albano Franco - Alexandre Costa -Alfredo Campos
lá desde 1957, de forma que pude assistir ao grande desenvol- Almir Gabriel- Beni Veras- César Dias- Darcy Ribeivimento da cidade.
ro - Dirceu Carneiro - Enéas Faria - Fernando Henrique
Por i~o ocupo hoje esta tribuna, para daqui transmitir
Cardoso -Flaviano Melo - Gerson Camata __;_ Guilherme
aos meus conterrâneos meus votos não. só Q.e progresso, m~s
Palmeira- Henrique Almeida- João França-José Fogaça
principalmente de desenvolvimento, pois, como todOs sabe-Nelson Carneiro -Onofre Quinan- Ronail Tito- Ruy
mçs, desenvolvimemo c;:Qmpromete o homem todo e todos
Bacelar- Valmir Campelo.
os homens, e o progresso pode acontecer em ilhas de prosperidade.. Parabéns, Ubedândia_, m_uito_obrigado, Sr. Presidente._
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está reaberta
a sessão.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa associa-se às justas e merecidã.s homenagens que V. Ex~ presta
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, peço a palavra.
à cidade de Uberlãndia.
.
.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
Concedo a palavra ao nobre Senador Carlos Patrocíniq.
palavra ao nobre Senador.
O SR. CARLOS PATROCÍNIO (PFL -TO. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão_ do_ orador.)- Sr. President~,
O SR. RONAN TITO (PMDB ....,. MG. Pronun<:ia o~e
Srs. Senadores, gostaria de usar_ da palavra para tecer comenguinte discurso. Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente,
tários elogiosos à Justiça ELeitoral çiO meu Estado; não somenSrs. Senadores, a minha cidade de Uberlândia com_emorou
ontem o seu centésimo séfiino aniversário. Cheguei'àqui on- te do meu Estado, porque tenho observado. através dos noticiários;- que-; nos últimos tempos, o~ Tribunais_Regionais Eleitem, às 14h30min, com intenção de fazer um registro a respeito
torais e o próprio Órgão SuperiOr, o Tribunal Superior Eleitodesse acontecimento, mas a. sessão de segUnda~feira durou
ral, têm tomado providências enérgicas no sentido de c_oibir
pouco. Não havia Ordem do Dia, mas existiam outros assuntos
da maior importância, extraplenário.
abusos, principalmente de ordem económica, em pleitos eleiNão nasci em Uberlândia, mas a cidade me acolheu. Lá
torais.
eu me fiZ empresarialmente e, depois, potiticametite. É uma
Um eXemplo significatívo que eU gostaria de citar aqui
cidade que sabe acolher os forasteiros e é piógre:ssista.
dii respeito principalmente ao Estado de Minas Gerais, onde
Uberlândia hoje ostenta 98% das suas casas coro ligações
diversos juizes-eleitorais estão aplicando sabatinas a inúmeros
candidatos a vereadores e a prefeitos ---vários desses candide água e esgoto; para cada 10 mil habitantes existe' um posto
datos são totalmente analfabetos- já tendo cassado o registro
de saúde; não tem favela e possui ligações asfálticas com três
de várioS desses postulantes a vagas, seja nas Câmaras Munidos seus quatro distritos. Em todos o.s seus diStrito~, .e:xiste
cipais, seja no Executivo Municipal.
água tratada, estação rodoviária, serviço médico, escolãS âe
_ Na minha terra, o Estado de Tocantins, a Justiça Eleitoral
19 grau; dois distritos contam com o 2" grau. O_ m_ais interessante dessa cidade é que ela oferece~ todo final de an__o, vagas
baixou normas que têm sido cumpridas com mUito rigor, haja
vista que vários candidatos já tiveram o registro de suas candide 1" e de 2" grau na rede pública gratuitamente. Eu me
orgulho de representá-la, tendo tido nessa cidade uma votação
daturas cassado. Após consulta ao Tribunal _çle Contas dq
'Q(?S_~o Estado, inúmeros candidatos de todos os Partidos, que
extraordinária.
Olbando um pouquinho a históría de Uberlãndia, yejo
tiuhl'tiJ. alguriia penciêncía- perãnte o Tribunal de Contas do
.:omo razão do seu grande desenvolviii_lento~ do seu grande - Estado, e que não haviam acertado ess~ pendência, tiveram
Os Srs. senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, às 19 horas,
após o encerramento da presente sessão do Senado Federal,
no plenário da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação
de projetas de lei que tratam de abertura de crédito.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência récebeu solicitação de vários Srs~ Senadores, no sentjdo
·de suspender os trabalhos desta sessão ordinária, p3.fã. que
fosse possível o comparecimento a uma solenidade no Salão
Verde da Câmara, prevista para as 15 horas. A Presidência,
entendendo a relevância do evento a ser promovido, considerou procedente a solicitação.
Em razão disso, determino, neste instante, a suspensão
dos trabalhos até às 15h30min, quandO os mesmos serão rea~
bertos, a fim de que tenha prosseguimento a sessão ordinária
há pouco iniciada.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às 15 horas e 40 minutos, a sessão é
reaberta às 16 horas e 20 minu_tos.) -
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a sua cassaÇão decretada pela Justiça EleitoTal. Tivemos oportunidade de ver até mesmo pessoas tendo os registres de suas
candidaturas cassados por estarem distribuindo panfletos, camisetas, até remédios.
Assim, gostaria de dizer que a Justiça Eleitoral lavra
um tento quando implementa, efetivatnente, no País, normas
e leis que inviabilizarão, por certo, a prática· e o abuso do
poder económico para a obtenção de vantagens eleitorais.
Fica~ portanto, aqui consignada a minha satisfação em constatar que a Justiça do meu Estado está seguindo à risca essas
leis e normas, evitando, principalmente, o abuso do poder
económico durante o pleito eleitoral.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência, no entanto, verifica que ilão há, em plená~
rio, o quorum mínimo indispensável para o prosseguimento
da sessão. Nestas condições, as matérias constantes da Ordem

do Día ficam com a _apreciação sobrestada.
São os_ seguintes Os itens cuja a apreciação fica
sobrestada.
-lPROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 65, DE 1992
(Em regime de urgência, nbs termos do árt. -336, c, do
.
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n" 92, de 1991, e Projetas de Lei do Senado n9' 6, 13
e100de1991.)
·
-.
--···Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da Câmara
n' 65, de 1992 (n' 11191, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que dispõe sobre a regulamen~
tação dos dispositivos constitucionais relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constituição
Federal. (Dependendo de pareceres.)

Discussão, em turno único, do ProjetO de_ Lei Qo_S~nado
n» 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regulamenta o art. 185, da Constituição da República, e dá ou_tras
prõVldências. (Dependendo de pareceres.)

-4-.
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 13, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336_c, do
Regimente Interno.)
(Tramitando em conjuntO com: os Projetas_ de Lej da
Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Pro jetos de Lei
do Senado n~ 6 e 100, de 1991.)
_ PiscuSsão, em turno único, do-Projeto de Lei do Senado
n 9-13, -de 1991, de autoria do SenadOr Feinando-_fJeiJriqU,e
Cardoso, que regulamenta a função social da propriedade
rural e a execução da reforma agrária._ (Dep_endendo de pareceres.)
-5--

PROJETO DE LEI DO SENADON'100, DE 1991
(Em regime de urgência, -nos termOs -do art. 336 ·~c",
do Regimento Interno.)
(Tramitãndo em conjunto com os- Proje:tós -de Lei da
Cãmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei
da Senado n~ 6 e 13, de 1991.)
Discussão, em· turno Unico do Projetó_de Lei do Senado
n" 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhães,
que define a pequena propriedade rural e estabelece meios
para financiar o seu desenvolvimento. (Dependendo de pareceres.)

-6REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO .
N' 10, DE 1991.
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 272_, de 1992.) do
Projeto-de Lei do Senado n9 10, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dispõe sobre critél-ios paria outorgae renovação de concessão ou permissãO de serviço de radiodifiiSãõ sonora e de sons e imagens.
-7REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEl DO SENADO
.
.
Ni 273, DE 1991.

-2PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 92, DE 1991
(Em regime de urgência, nos termos do art. 3_36, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com o Projeto de Lei da Câmara n» 65, de 1992, e os Projetas de Lei d_o Senado n~' 6,
13 e 100, de 1991.) _
.. __
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
n' 92, de 1991 (n' 1.714189, na Casa de origem), que regulapela ComisSãO Diretora_ertt seu :rarecer n9 271, de 1992) do
menta o art. 185, incisó 1, da Constituição Federal, e define
Projeto de Lei do Senado n" 273, de 1991, de autoria da
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareSeD.adora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estado
ceres.)
de Roraima terras pertencentes à União e dá_ outras providências.
-3PROJETO DE LEI DO SENADO
·~sN'6, DE 1991
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
(Em regime de urgência, nos termos do art. 33_6, c, do
N' 62, DE 1992
.
: .. ·
Regimento Interno.} _
_ Discussão, em tumo-_único, do Projeto de Decretó Legis(Tramitando em conjunto- com os Projetas de L~i da_
Cãmara n" 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Lei lativo n' 62, de 1992 (n' 162192, na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da Convenção que EstabeleCe a Agência
do Senado n" 13 e 100, de 1991.)
5
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Multiiateral de Garantia para Invesfimen.ros-- MIGA, firmado pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990,
tendo
__
PARECER Favorável, sob n• 265, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacloual.

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado
13, de 1991, de autoria do Senador Fernando Henrique
Cardoso,. que regulamenta a função social da propriedade
rural e a execução da reforma agrária. (Dependendo de pareceres.)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, vou encerrar a presente s.essão, designando
para amanhã a seguinte

-5PROJETO DE LEI DO SENADO
· N 9 100, DE 1991

ORDEM DO DIA

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336 c_, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projeros -de Lei da
Câmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos de Leí
do Senado ;n~ 6 e 13, de 1991.)
Discussão, em turno úniCo do Projeto de Lei do Senado
n' 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy Magalhâes,
que define a pequen-a propriedade rural e estabelece meios
para financi:at-:o seu desenvolvimento. (Dependendo de pareceres.)

-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 65, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336 c, _do
Regime-rifó Interno.

·

_

. ··

.

- .

(Tramitando em conj~nto com o P_roJeto de Le1 ~,Câma·
ra n• 92, de 1991, e Pro)etos de Le1 do Senado n 6, 13
.
.
e 100, de 1991.)

Discussâo--em turno único do Projeto de Let da Câmara

n~ 65 de i99Í (n~-11(91, na Casa de origem), de iniciatiVa
do P;esidente da República, que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reform.a ~gr_á
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Constttutçao
Federal. (Dependendo de pareceres.)

n~

-6REQUERIMENTO
N' 490, DE 1992

-2PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 92, de 1991

Votação, em turnO único, do Requerimento n"' 490, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel e outros Senhpres
Senadores, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição,
nos Anais do Senado, do editorial "Para tranqüilidade da
Nação", publicado no Jornal O Estado de S. Paulo, ediçãd
de 1• de julho de 1992.

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto cO'm 9 Projeto de Lei da Câmara n"' 65, de 1992, e os Projetas de Lei do Senado n 9 ~ 13
e 100, de 1991.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 92• de 1991 (n' 1.714/89, n~ Casa de origem), que regulamenta o art. 185, incisO I, da Constituição Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais. (Dependendo de pareceres.)

-7REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
No 10, DE 1991
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Ditetora em seu P~ecer n<:> 272, de 1992) cj.o
Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, que dis(16e sObre critérios para OUtorga
e renovação de concessão ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de sons e imagens.

-3-8PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 6, DE 1991
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE LEI DO SENADO
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,_ do _
N' 273, DE 1991
Regimento Interno.)
._ .
(Tramitando em conjunto com os Projetes de L~i da
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
Câmara n'' 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Lei pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 271, de Í992) do
do Senado n~ 13 e 100, de 199.'.. )
Projeto de Lei do Senado n' 273, de 1991, de autoria da
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do Senado Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estado
n<:> 6, de 1991, de autoria do Senador Marco Maciel, que regula- de Roraima terras pertencentes à União e dá outras provimenta o art. 185, da Constituição da República, e dá outras dências.
providências. (Dependendo de pareceres.)
-9~
-4-·
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
PROJETO DE LEI DO SENADO
.No 62, DE 1992
N' 13, DE 1991
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legis(Em regime de urgência, nos termos do art. 336 c, do lativo n• 62, de 1992 (n' 162/92, na Cãmara dos Deputados),
Regimento Interno.)
que aprova o texto da Convenção que Estabelece a Agência
(Tramitando em conjunto com_ os Projetas de Lei da Multilateral de Garant1a para Investimentos- MIGA, firmaCâmara n~ 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetas de Lei do pelo Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990,
do Senado n~ 6 e 100, de 1991.)
tendo
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PARECER Favorável, sob n• 265, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Naciooal.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às !6 horas e 30 minutos)

ATO DO PRESIDENTE
N• 339, DE 1992
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 9 2, de 1973_, de acordo
com o disposto no artígo 243, § -29 , da Lei n9 8.112, de 1990,
no Ato da COmisSão Diretora n 9 1, de 1991, ~tendo em
vista o que consta do Processo n9 010.766/92-8, Resolve nomear LENITA ALVARENGA CURADO FLEURY para
exercer o cargo, em comissão, de Assessor Técnico, Códi~o
AS-3 do Quadro de Pessoal do Senado Federal, com lotaçao
e exe~cício no Gabinete da Senadora._ Marh,1_ce Pinto.
Senado Federal, 31 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente

Setembro de 1992

- ATO DO DIRETOR-GERAL
N•6, DE 1992

no

O DIRETOR-GERAL DO SENADO FEDERAL,
uso das suas at1Jbuiçõe~ regulamentares, Resolve.
Art_. 1' Ficam designados os servidores DORIS MARIZE ROMARIZ PEIXOTO (Cegraf), JOSÉ MAURÍCIO LIMA DE SOUZA, EDUARDO AUGUSTO LOPES, ESPEDITO MARQUES DE AZEVEDO, MARIA GORETI
' BESSA CASTILHO (Prodasen), MARIA IRANI CARNEIRO KAI e KENDY APARECiDO ·oslRO para, sob a presf·
dência da primeira, integrarem a Comissão -E.specíal inCumbida .da elaboração de projeto de regulamentação do Ato
da COmissão Ditetofa n"' 23, de 1992, que "Institui o Programa
-de Assistência em Creches e Pré-Escolas (PACPE) do Senado
Federal", bem como as instruções complementares, necessárias a implementação, execução e controle do programa,
. a serem baixadas por Ato desta Diretoria-Geral.
Art. 29 Para eXecução de sua tarefa, o Presidente da
Comissão poderá requisitar os serviÇos de outrOs servidores
da Casa, bem assim requerer de qualquer órgão do Senado
Federal elementos e infonnações necessárias ao cumprimento
da sua incumbência.
ArL 39 Este At-O i:ntra em vigor na data de suã publicação.
.
.
Brasília, 27 de agosto de 1992. - Manoel Vilela de MagaDtães, Diretor-Geral.
- --- ---- · - ---
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 165• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO
DE 1992
1.1 - ABERTIJRA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1- Meosagem do Senhor Presidente da República
- N' 292!92 (n' 539/92, na origem), encaminhando
exemplar do autógrafo da Lei Delegada n• 13, da 1992. ~
1.2.2- Oficias do Sr. 1• Seeretário da CAmara dos
Deputados
- Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetas:
~
-Projeto de Lei da CAmara n• 73, de 1992 (n' 3/91,
na Casa de origem), de iniciatiVa do Presidente da República, que dispõe sobre os incentivos fiscais para a capàcitação _tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras providências.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 73, de 1992 (n'
107/91, na Cãmara dos D,eputados), que '9'rova o ato que
outorga concessão à JET-RADIODIFUSAO LTDA. para
explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 74, de 1992 (n'
127191, na Cãmara dos "Ç>eputados), que aproya o ato que
outorga permissão à RADIO A VOZ DE SAO PEDRO
LTD A., para explorar serviço de radiodifusão sonora em
freqüência modulada na Cidade de São Pedro, Estado de
São. Paulo.
-Pftljeto de Decreto Le@islatiVo n' 75, de 1992 (n'
140191, na CAmara dos Deputados), que aprova o ato que
renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural
de Muzambinho Ltda. para explorar ser.viço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinhv, ~Stado· de Minas
Gerais.
1.2.3- Comunicação da J'resldência

Prazo para a tramitação e apresentação de emendas
aos Projetes de Decreto Legislativo nÇIS 73 a 75, de 1992,
lidos anteriormente.
1.2.4 - Requerimentos
-N' 653192, de autoria do Senador Ruy Bacelar, solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa, no
período de 3 a 15 de setembro do corrente ano.
- Ne 654192, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando que sejam corisiderados como licença autorizada os dias 28 e 31 de agosto próximo passado. Aprovado.
1.2.5 ~ Comunicações da Presidência
Submetendo ao Plenário proposta indicando os nomes
dos Senadores Ronan Tito e Raimundo Lira para represe·ntarem o Senado Federal na cerimónia de assinatura de
contratos junto aos bancos conierdais credores da dívida
externa pa'i-a regularizaçao do juros devidos em 1989 e
1990, nas condições estipuladas ria Resolução n"' 20, de
1991, a realizar-se em Toronto·, no Canadá, no dia 10 de
seteMbro próximo. Aprovada.
-Recebimento dos Ofícios "S" n~ 29 e 30-das Prefeituras Municipais de Viadutos e Guarani das Missões, no
Rio Gi'ande do Sul, solicitando autorização para contratarem operações de crédito, para os fins que especificam.
1.2.6 - Diseursos do Expediente
.SENADOR COUTINHOJORGE -88• Conferência
da União Interparlamentar a realizar-se em Estocolmo.
Reunião preparatória para a grande Conferência Interparla·mentar sobre o Meio Ambiente marcada para novembro
próxiíno a fim de implem(:ntar os instrumentos aprovado:,
na EC0-'12. SENADOR BENI VERAS -A desilusão do povo
nordestino diante da atual crise do Governo e das denúncias
de. improbidade administrativa do Presidente Collor. Necessídâde de re~sâo do siStema eleitoral brasileiro.
SENADOR RONAN TITO -Denúncia da Câmara
Bra~ileira da Indústria da Constnlção sobre atraso na libe-
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MANOEL VII.El.A DE MAGALHÃES
Diretor-Gcn:l do Scudo Federal
AOACIEL DA SILVA MAIA

Impl'eiiO sob rctpouabilidade da Meu do Scudo Fodcral

Diretor Bzccativo
CARI.OS HOMERO VIBIRA NINÁ
Dirctot AdaJailtradYo
LUIZ CARl-OS BASTOS

Dirctor Industrial

ASSINATURAS
Semestral ······-·····--····----·..·-·--·--··-·__ ~.~crs 70.000,00

Fl-ORIAN AUGUSTO COUI'INHO MADRUGA
Dfretor Adju.to

ração de recursos da CEF para a construção de ca~as popu-

lares, acarretando a insolvência das microempresas do setor.
_
_ .. . __ . __ : _ SENADOR NELSON CARNEIRO ~Apelo .em favor da transformação do imóvel daS• Região Militar, incluído em licitação do Exército no Rio de Janéiro, em escola
técnica federal.
1.2. 7- Requerimentos
___ _ _ __ ___
_
- N' 655191, de urgência par.i o Ofícfo n' Sf17, de
1992, pelo qual a Prefeitura Municipal ila Cídade do Rio
de Janeiro .solicita autorização para emitir e colocar no
mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro_daqUele Município.
..
- N' 656/92, de autoria do Senador Antônio Mariz,
solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamente, informações que menciona.
·
_ N9 657/92, de autoria do SenadOr Iram Sai-3.iva,
solicitando a transcrição nos Anais ~o Senado Federal do
Editorial "O Pedestal e a Fogueira", de autoria do jornalista Batista Custódio veiculado pelo jornal Diário da Manbã no dia 1• de sete,;,_bro de 1992.
1.2-8- Leitura de Projeto
_
Projeto de Decreto Legislativo n• 76, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso~ que susta
a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada 0 9 13,
de 27 de agosto de 1992
·
1.3:- ORDE~ DO DIA
__ __
Projeto d.e Ler da '?.~a':' n' 65, de. 1992 [n' 1119~,
n~ Casa de ~n~em), de Imctativa do Presidente_ da ~~pu~
bhca,_ qu~ dtspoe so~re a regulamentação _d<?,s ~di~~~~t~~os
cons~tuctonats relativos à reform;a ~g:ráiia, _p_re\_'lstos_ n?
Capitulo III, "JCflulo VII, da Co~titmção ~ederal. (Tram1tando em conjunto com o Projeto de Ler da Câl:fuu"a n'
92, de 1991, e os Projetes de Lei do SeDado n~'s 6, 13
e 100, ~e 1991). Apro~ado com emendas,. após pareceres
das C?IDissões compet~ntes, tendo usad_o da palavt'él os Srs.
Alfredo Campos., Eleto Alvares, Coutinho Jorge, Chagas
R~drigues, Humberto ~ucena~ Eduarâo _Suplic:r, Cid Sa~
bóta de_ Carvalho, Almrr Gabn~I •. ~tôru? Mariz~.N:Is<;m
":edekin,José Fogaça e Espendrao Amin. À Conussão
Drretora para a rédação final.

Tiragem 1.3l0 aculplares

- Redação final das Emendas do Senado ao ProJeto
de Lei da Câmara n"' 65/92. Aprovada, tendo o Sr. Josaphat
Marinlio feifu declaração de voto. À Câmara dos Deputados,
.
_
_ _
. .
Projeto de Lei da Cãmara n• 92, de 1991 (n' 1.714/89,
na Casa de orige-m), que regUlamenta o art. 185, "indso
I, da Constituição Federal, e define pequeno e médio produ_tor~ rurais. (T~amitandç; ·em conjunto _com O Projeto
de Lei da Câmara n• 65; âe 1992, e os Projetes de Lei
do ~enado n~ 6, 13 e 100, de 1991). V~taçáo adiada para
o dta 19~10-92, nos termos do ~_equ_c:_n~e_n_tp n<? 658/92,
-~n~() _e~ vista a rejeição da_prejudicialidade da matéria,
após usarem da palavra os SJ:-S:Nelson Wede~in, Alfredo
Campos, Cid Sabóia de ~rva!ho, Élcio Alvares e Eduardo
Süplicy.. _
. . _ -..
.
.
Projeto de Let do S_enado n'? 6, de 1991, de autona
do Sena~or. Marco Mact~el,_ que regulamenta o ~a-z;. !_85
da ~~~stitutçã? da_ .~epu~li~--~ dá .~1_-l!ra~ pr~v1d~nc1~S.
(Trar~:utandoemconJuntocomosProjetosde':-et~aCâma~
ra n' 92, de 1991, e 65, de _1992, e os Projelos de Ler
do ~enad.o n~_13 e 100, de 1991). Declarado prejudieado.
Ao Arq':nvo:
.
_
,
_-_
__ _ . .
Projeto de Lel elo SelJ!'dO n· 13, ae 1991 ,de autona
do Senador ~emando H~nnque Cardoso, que regulamenta
a função ~OCial ~ p~opnedade :ora~ e a execução da ~forma agrána. (Trãnutando em conjunto com os Projelos
de Lei da Câmara n" 92, de 1991, e 65, de 1992, e os
Projetes de Lei do Senado tt• 6 e 100, de 1991). Declarado
prejudicado. Ao Arquivo.
. .
__ _ . _
Projeto de Lei do Senado n9100, de 1991, de autoria
do Senador Ju.tahy Magalhã~, que define a pequena propriedade rural e estabelece meios para financiar o seu desenvolvimento. (Tramitando em conjunto com os Projetos
de Lei da Câmara n" 92' de 1991 e 65 de 1992 e os
Projetes de Lei do Senad~ n95 6 e dJ de 1991). Deciarado
prejudicado. Ao Arquivo.
_ __ ..
Requerimento n9 490, de 1992, de~ autoria -do Senador
Marco Maciel e outros Senhores Senadores solicitando
nos tennos regirÍlentais, a transcnÇão, nos A~ais do Sena:
cio~ do edit<?rial "P3!a tr~qiiiliÇade da,N~o",publicado
DO jornal o· Estado de S. Paul<!, edição de 1' de julho
de 1992. Aprovado.
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Redação Final do Projeto de Lei do Senl!do n• 10,
de 1991, de autoria do Senador Jutahy _Magalhães, que
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_ .SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Elogios a programação da Rede Brasil Sul de Televisão - RBS-TV

dispõe sobre critérios para outorga e renovação de cOn~s
são ou permissão de serviço de radiodifusã_o sonq_r~ .-e de
sons e imagens. Aprovada. À Cârilara dos Deputados.

eln Sari.fã Catárina.

-

-

-

Redação Final do Projeto de Lei do Senado n• 273,
de 1991, de autoria da Senadora Marluce _Pioto, que trans:..

ãs 19. horas, com Ordem do Dia que designa,

'

1-3.3 .:_.·comunicações da Presidência
_;-ConVocáÇáo de· sessão_conjiüita ·a realizar-se hoje,

;.__ Convocação de. sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 45 minutos, com Ordem do Dia que
fere ao domínio do Estado de Roraima terras pertencentes
à União e dá outras providências. Aprovada. À Câmara - designa.
1.4- ENCERRAMENTO
dos Deputados.

Projeto de Decreto Legislativo n• 62, de 1992 (n•
162192, na Câmar<r dos Deputados), que "aprova o texto
da Convenção que Estabelece a Agência Multilateral de
Garantia para Investinientos- MIGA~ firin3d0 pelá~ia
sil, em Washington, em 23 de setembro de 1~90. Aprovado.
À Comissão Diretora para a Redação Final.'

1-3-1- Matérias apreciadas após a Ordem doJ)ia
- Requerimento n' 653/92, lido no Expediente da pre
sente sessão-. Aprovado, após parecer da cOm1ssão competente.

_

-Requerimento n' 655192, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.

2- ATA DA 166• SESSÃO, EM 2 DE SETEMBRO
DE1992
.
2.1_::_ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2-1- Leitura de Projeto
-Projeto de Lei do Senado no 135/92, de autoria
do Senad_or Am~onino Mendes, que acrescenta dispositivo à Lei n• 8.212, de 24 de julho de 1991, que "ilispõe
sobre a_organização da Seguridade Social, institui Plano
de Custeio, e dá._outras providências".

2.2.2 ~-Requerimentos
- N• 659/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n" 63/92, que cria a.Procu.rado_ria Regio·nal do Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho e dá outras

1.3-2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR EPITACIO CAFETEIRA.,-,-;Çonside·
. _
rações sobre a isonomla salarial, o aumento linear de 20% . providencias.
N9 660/92, de autoria do Senador Marco Maçiel, solicie a defasagem salarial do funciorihlismo público.
SENADOR NEY MARANHÃO,. como Lide r.-:-: S_e-. tandO_ lice-nça pata ausentar-se dos trabalhos da Cas<l no
renidade do Presidente Collor na atual crise política_.
- próximo dia 3 tle setembrO, Aprovado.
- 2.2.3~ Comunieações
.
SENADOR EDUARDO SUPLICY.- A ~etermi
nação do Presidente-Collor em permanecer no cargo.

· -Do Senador Ruy Bacelar, de que se_ ausen~ará

~o

País no período de :> a 15 de setembro <lo corrente ano•.
----D_o Senador Ro.nan_Tito, de que se_ ausentará dos
.
gico, principalmente ao que concerne à aflitivã Si_tuaçãO - trabalhos da Casa a partir de 7 até 13 do corrente mês.
2.3- ORDEM DO DIA
do Instituto de Matemátii:a Pura e Aplicada- IMPA.
Requerimento n'~ 605/92, solicitando a retirada do ProSENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Centésimo septuagésimo ano da fundação do Grande Qriénte jeto de Lei do Senado n• 106192; que dispõe sobre a venda,
- atr_a~és de licitação, de toda a rede de postos revendedores
do Brasil.
SENÀDOR ALBANO FRANCO ~ Solenidade de de combustíveis de propriedade da Petrobrãs Distribuidora

SENADOR NELSON CARNEIRO -Apelo_ªº bom
senso da políticã de desenvolvimento científico e teçnqló-

assinatura do cOnvêilio ~lebrada entre_ o _Q_overno"" Federal. .S.A. ~~ ~od<? o tef!itório nacional e dá outras providências.
. ·
e o Estado de Sergipe, liberando recurso~ destinados à __ Aprovado.
2_.3-1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
1• etapa do Pólo Cloroquímico.

-Requerimento n•659/92, lido no Expediente da pre-

SENADOR NELSON WEDEKIN - Comentários
a publicações do Sindicato dos BancárioS deÀo_ifaJ,.~polis,
intituladas Caminhos para o Baaco do BrasU e Projeto do

sente Sessão. Aprovado.

BB .Para um Brasil Democrático Popular.

são

ções de S. EX' c.Qnl os CQrtes na proposta orçamentária
da União para 1993 e seus reflexos na economia do Estado

do Amapá.
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA - Assinatura
de convênio para a implantação do Pólo ClQroquímico derodovias.vicinais~

-

-

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATOS DO PRESIDENTE
N" 712/92 (Republicação) e 713 a 717/92.
4 - MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LíDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN-

SENADOR HENRIQUE ALMEIDA- Preocupa-

Sergipe e

-·

2.3.2- Designação da Ordem do Dia da Próxima Ses-

TES
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Ata da 165a Sessão, em 2 de setembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa, Bení Veras,
Lucídio Partella e Bpitácío Cafeteira

ÀS 14 HORAS E 30 MINUI'OS, ACHAM-SE PRE-

SENTES OS SRS. SENADORES:

All>ano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos
- AJmir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonlno Mendes Antonio Mariz - Aureo Mello - Beni Veras - Carlos Patrocfuio - César Dias - Cbagas Rodrigues - Cid Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge - Dario Pereira - Dirceu Carneiro
- Enéas Faria- Esperidilio Amin - Epitácio cafeteira- Fl~
viano Melo - Francisco Rollemberg - Gerson camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena
- Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior Joao caJmon - Joao França - Joao Rocha- Josaphat Marinho -Jose Eduardo -Jose Fogaça -Jose Paulo Biso! - José Richa -Jose Sarney - Jtílio campos - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Maosueto de Lavor - Maurício Corrêa
-Mauro Benevides - Meira Filho - Nabor Júnior - Nelson
carneiro - Onofre Quinan - Pedro Simon - Ronan Tito Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Vaimir campelo Wilson Martins.

Art. 19 Ficam instituídas Gratificações de Atividade de
Pessoal Civil, devidas mensalmente aos ser.vidores do Poder

Executivo, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, em valor calculado sobre o vencimento básico, nos tetmos desta Lei Delegada.
Art. 2" Os servidores das carreiras de DiplOmata e os
Juízes do Tribunal Marítimo receberão GratifiCação de Atividade no percentual, não cumulativo, de 160%, sendo:
I - 80% a partir de 1• de agosto de 1992;
II -100% a partirtle 1• de outubro de 1992;

III -120% a partir de 1• de novembro de 1992;
IV -140% a partir de 1• de fevereiro de 1993;
V -160% a partir de 1' de abril de 1993.
_
Art. 3• A Gratificação ife Operações Especiais, devida
aos servidores daS carreiras de Polícia Federal, de Polícia
Civil do Distrito Federal e dos extintos TerritórioS e d3. Polícia Rodoviária Federal, no perúntual de 90%, nos termos das

Leis n" 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 8.216, de 13 de
agosto de 1991, e 8.270, de 17 de dezembro de 1991, fica
transformada em Gratificação de Atividade, com percentual

elevado para até 160%, sendo 120% pagos a partir de 1•
de agosto de 1992, e o restante a partir de 19 de novembro

de 1992. .
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) --A lista de
presença acusa o com:pareciril-entO de 57 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão. , _
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1~> Secretário procederá à leitura do expediente.
É lido o seguinte

MENSAGEM DO
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 292, de 1992 (n• 539i92, na origem), de 27 de agosto
passado, encaminhando exemplar do autógr~fo da Lei Delegada n• !3, de 1992, que Institui Gratificações de Atividades
para os servidores civis do Poder Executivo, revê _vantagens
e da outras providências.
É a seguinte a Lei Delegada
LEI DELEGADA N• 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui Gratificações de Atividade para os servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá
()Utras providências.
O Presidente da República, faço saber que, no uso da
delegação constante da Resolução n9 1, de 1992- CN, decreto
a seguinte lei:

_

.

8.270, de 1991, fica transformada em GratificaÇão de Atividade, com percentual elevado para até 160%, sendo 120%
pagos a partir de 19 de agosto_ de 1992, e o restante a partir

de 1• de novembro de 1992.
Art. 5"

EXPEDIENTE

. -

Art. 49 A Grãtificação de Planejamento·, OrÇamento,
Finanças e COntrole devida aos servidores das carreiras de
Orçamento e de Finanças e Controle, nos termos da Lei n"

Os _servidOres de carreira de Especialistas em

Políticas Públicas e Gestão Governamental perceberão Gratificação de Atividade no montante de até 160%, sendo ·120%
pagos a partir de 19 de agosto de 1992, e o restante a partir

de 1• de novembro de 1992.

Parágrafo único. Os servidores da carreira a que se refere
este artigo que percebem a gratifiCação aludida no art. 49
desta Lei Delegada, terão a m~sma transformada e elevada
para os percentuais indicados neste artigo.

Art. 6• A gratificação devida ao Grupo DACTA, a que
se refere o art. 14 da Lei n9 8.270, de 1991, fica transformada
em Gratificação de Atividade, com percentual elevado para

até 160%, sendo 120% a partir de 1' de agosto de 1992,
e o restante a partir de 19 de novembro de 1992.

(Fis. 2 da Lei Delegada que institui Gratificações de Atividade para os servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá outras providências.)
. __
Art. 7' A Gratificação-de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, devida aos servidores das categorias funcionais

de Médico do Trabalho, de Fiscal do Trabalho, de Engenheiro

i
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e de Assistente Social, nos termos da Lei n~" 7.855, de 24
de outubro de 1989, bem cOmo os Engenheiros de Segurança
do Trabalho no efetivo·exercício da função, fica transformada
em Gratificação de Atividade, com percentual de até 160%,
sendo 120% -pagos a- partir de 1992, e o restante a parti:r
de 1' de novembro de 1992.
Art. 8~' Os servidores da Superintendência Nacional de
Abastecimento - SUN AB, da Comissão de V alares Mobiliários e da Superintendência de Seguros Privados perceberão
Gratificação de Atividade no percentual de até 160%, sendo
80% a partir de 1' de agosto de 1992, 120% a partir de 1'
de novembro de 1992, e o restante Conforme dispuser o regulamento.
Art. 9~' -:-os servidores ocupantes de cargos de nível intermediário ou médio e superiOr do Instituto de Planejamento
e Economia Aplicada - IPEA, dos institutos- de pesquisa
da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da Repú·
blica, dos órgãos e entidades constantes da alíneas '"b"a um"
do § 1' do art. 13, da Lei n' 8.270, de 1991, e da categoria
funcional de Técnico de Planejamento, -do grupo Planejamento, criado pela Lei n' 5.645, de 10 de dezembro de 1970
perceberão Gratificação de Atividade nos seguintes percen~
tuais.l. nãq cumulativos: __
1-80% a partir de 1' de agosto de 1992;
II -100% a partir de 1' de outubro de 1992;
III -até 160% a partir de 1' de novembro de 1992....
Art 10. Os servídores beneficiados pelo art. 89 da Lei
n' 7 .686, de 2 de dezembro de 1988, perceberão gratificação
de atividade nos seguintes percentuais não cumulativos:
I - 30% a partir de 1' de agosto de 1992;
II -60% a partir de 1' de setembro de 1992;
III- 80% a partir de 1' de novembro de 1992.
Art. 11. Os servidores não contemplados pelos_arr 29
a 10 perceberão Gr3tificaçã.O de Atividade, no percentual de
80%, sendo 30%, a pártir de 1' de agosto de 1992, e o restante
a partir 1' de novembro de 1992.
Art. 12. O pagamento dos percentuais das gratificações
de atividade, devidos a partir de }9 de novembro de 1992
nos termos dos arts. 3~-a-99, observará o disposto em regulamento aprovado pela Secretaria de Administração Federal
e as disponibilidades orçamentárias, aprovadas pelo Ministério
da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 13. São mantidas a Retribuição Adicional Variá·
vel - RA V, e o pro labore instituídas pela Lei n9 7. 711,
de 22 de dezembro de 19:88, bem como a Gratificação ·de
Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, instituída pela Lei
n' 7.787, de 30 de junho de 1989, observado, como limite
máximo, valor igual a duas__ vezes o do maior vencimento
pago aos servidores de carreiras típicas do Estado (art. 6~
da Lei n' 8.216, de 1991_):
·· ·· Parágrafo único. Os servidores que percebem as vantagens previstas neste artigo não perceberão a Gratificação de
Atividade instituída por esta Lei Delegada.
Art. 14. Fica criada a Gratificação de Ativídade pelo
Desempenho de Função, devida aos ocupantes de Cargos. de
natureza Especial, de Cargo do Grupo-Direção e Assessoramenta Superiores dQ Poder Executivo e de Cargo de Direção
de Instituição Federal de Ensino, conforme os fatores -fiXados
no Anexo I desta Lei, calculados sobre o maior vencimento
básico do servidor público.
(Fls. 3 da Lei Delegada que institui Gratificações de Atividade para os_servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá outras providências).
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§ 1~. A Gratificação de AtiVidade pelo Desempenho
de Fundação é devida exclusivamente pelo desempenho da
função ou do cargo de direção, não se incorporando aos vencimentos, ao saldo nem os proventos- de, aposentadoria ou de
pensão.
§ 2~ O titular de Cargo de Natureza Especial, de Cargo
do Grupo-Direção e Assessoramento SupeiióreS_Ou de Cargo
de Direção de Instituição Federal de Ensino, que optar pela
remuneração do cargo efetivo, não fará jus à Gratificação
de Ativídade instituída por este artigo.
Art. 15. A gratifiCação a que se refere o artigo anteriOr
é extensiva às Funções Gratificadas e às Gratificações de rePresentação de que tratam as leis n• 8.168, de 1991 e 8~216,
de 1991, e será calculada pelo fator 1.66, sobre os respectiYos
valores.

Art. 15.

Ficam extintas, a partir de 1? de agosto de

1992, as ~eguintes vantagens:
_
I -- Gratificações de Dedicação Exclusiva a que se referem c arL 5• da Lei n' 8.270, de 1991 e o inciso VIII, do
§ 3•, do art. 2• da Lei n' 7.923, de 1989;
II - adicional de dedicação excluSiva a que se- refere
o art. 13, § 2•, letra "b", da Lei n' 8.270, de 1991.

Art. 17. Observadas as exclusões indicadas no inciso
II, do art.3' da Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992, em
nenhuma hipótese· serão pagas--aos sei-vidores civis, ativos,
inativOs e pensionistas; vahtagens que, so'inad-aS, ultrapassem
duas vezes o valor do maior vencimento permitido como teto,
nos termos do inciso I, do art. 3•, da Lei n' 8.448, de 1992.
Pãrágrafo único, É vedado transferir, para os--meses subseqüentes valores de vantagens que eventualmente excedam
o limite estabelecido neste artigo.
Art. 18. A Secretaria da Administração Federal, tendo
em vista a regulamentação dos arts 37, inciso XI, e 39, §.
19, da Constituição Federal, pela Lei n?8.448, de 1992, promoverá, em noventa dias, o levantamento de todas as retribuições
financeiras pagas pelos órgãos e entidades da Administração
Pública Federal direta, autárquica e fundamental e proporá
as providências e medidas necessárias à extinção das que impliR
quem tratamento diferenciado, em desacordo com os citados
priceitos constitucionais.
Art. 19. O Ministro de Estado doTrabalho e da Administração baixará as ilitruçôes necessáriãs a- fim de que-. no
prazo de noventa dias contados da publicação desta Lei Delegada, sejam centralizados na Secretaria da Adrnirifstração Federal todos os dados funcionais e financeiros rdéfenies a sefvi:
dores civis da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional.
Parágrafo línico. Para os fins do disposto neste artigo,
o Distrito Federal e os Estados oriundos de Territórios Federais fornecerão ao Ministério do Trabalho_ e da AdministraÇão
os dadoS funcionais e financeiros relativos aos servidores, ativos, inativos e pensionistas remunerados com recursos do
Tesouro Nacional, em decorrência de normas constitucionais
ou legais.
Art. 20. Esta Lei Delegada entra em vigor na data de
sua publicação, com efeitos financeiros a contar de 1\>de agosto
de 1992, observadas as gradações nela estabelecidas.
-Brasília 27 de agosto de 1992; 171 de Independência e
104' da República. F. Collor.

I
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DENOMINAÇÃO
CARGO DE NATUREZA ESPECIAL
DAS- 6 e CD -1
DAS-5aCD-2
gAS-4 eCO -3
AS -3 e CD -4
O('S-2
DAS-1

AGO/SET/92
2.07
2.07
1.94
1.66
0.76
0.73
0.70

VIGENCIA
DEZ/92 JAN/93
OUT/NOV/92
2.27
2.27
2.12
1.81
0.85

2.47
2.47
2.30
1.97
0.93

0.81

0.88

0.92

0.78

0.85

0.89

BA$E DE CÁLCULO: MAIOR VENCIMENTO DE ·CARREIRAS TÍPICAS DE ESTADO

OFÍCIOS DO SR, 1• SEC.RJ>TÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPI,JTADOS,. . . _
encaminhando à revisão do Seoado autógrafos dos seguinteS
p~jetos:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 73, DE 1992
(N• 3/91, na casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)
Dispõe sobre os iocenlivos fiscais para a capacitação
tecnológica da Indústria e agropeeuária, e dá outras
providências.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITuLO!
Das Disposições Prelimioares
Art. I' A capacitação tecnológica da indústria e da
agropecuária nacionais será eStimulada através de Programas
de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, e Programas de Desenvolvimento Tecnológico·- P'.grqpecuário PDTA, mediante a concessão dos incentivos fiscaiS ·estabelecidos nesta lei.
- rut. L:'~' Compete à Secretaria de Ciência e Tecnologia
da Presidência da República aprovar os PDTI e os PDTA,
bem como-credenciar órgãos e entidades federais e estaduais
de fomento ou pesquisa tecnológica para o_ exercício dessa
atribuição.
CAPÍTULO II
...
Oos IncentiVos Fiscais para a Capacitação
TecOOI.ógiea da Indústria
e da Agropeewiria
Art. 3~> Os iricerifiVõs ffsCais estabelecidos no art. 4<.> serão concedidos às empresas industriais e agropecuárias que
executarem Programas de Desenvolvimento TecnológicO Industrial - PDTI, e Programas de Desenvolvimento Tecnológico Agropecuário - PDTA, às empresas de desenvolvimento de circuitos integrados e àquelas que, por determinação
legal, invistam em pesquisa ·e desenvolvimento de Tecnologia
de Produção de software, sem que esta seja sua ativid3.de-fim,
mediante a criação e manutenção de estrutura de gestão ~eno
lógica permanente ou o estabelecimento de associações entre
empresas.
Parágrafo único. Na realização dos PDTI, e dos PDTA
po_d:~á ~er contemplada a contratação de suas atividades, no

A PARTIR O~
FEV/93
'
2.57
2.57
2.39
2.04
0.97

..

~aís, com universidade_s, instif~~s º~pesquiSa e qutras empresas, ficando a titular com a responsabilidade, o risco empresarial, a gestão e o controle da utilização dos resultados do
programa.
,
Art. 49 As empresas industriais e agrope"ctiárias que
executarem PDTI,- ou PDTA poderão ser concedidos os seguintes incentivos fiscaiS, -nas condiÇões fu:ãdas em regulamento:_
·
I - dedução, até o ·Jimite de oito por cento do Imposto
de Renda devido, de valor equivalente à aplicação de alíquota
cabível do Imposto de Renda à ·soma dos dispêndios, em
atividades de pesquisa e de desenvolvimento tecnológico, in.:dustrial e agropecuário, incorridos no período base, classificáveis como despesa pela legislação desse tributo ou como
pagamento a terceiros, na forfna prevista no-parágrafO--único
do art. 3~" _, podendo ·o- eventual excesso ser aproveitado_ nos
dois perfodos~base subseqüentes;
II -isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados
incidente sobre equipamentos, máquinas, aparelhos e instru~
mentos, bem como os acessórios sobressalentes e ferramentas
que acompanhem esses bens, destinados à pesquisa e ao desenvolvimento tecnológico;
III - apreciação acelerada, calculada pela aplicação da
taxa de depreciação usualmente admitida, multiplicada por
dois, sem prejuízo da depreciação normal das máquinas, equi~
pamentos, aparelhos e instrumentos novos, destinados a utilização nas atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial e agro pecuário' para efeito de apuração do
Imposto de Renda;
IV- amortização acelerada, mediante dedução como
custo ou despesa operacional, no exercício em que forem
efetuados, dos dispêndios relativos à aquisição de bens intangíveis, vinculados exclusivamen~e às a:tividades de pesquisa e
desenvolvimento tecnológico industrial e agropecuário, classificáv-eiS no atiVo diferido do beneficiário~ para efeito de apuração do Impost<r de Renda;
V- crédito de cinqüenta por cento do Imposto de Renda
retido na fonte_ e redução de cinqüenta por cento do Imposto
sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro ou relativos
a Títulos e Valores Mobiliários, incidentes sobre os valores
pagos,- remetidos ou creditados a beneficiários reSidentes ou
domiciliados no exterior; a título de royaltles, de assistência
técnica ou cientx1ica e de serviços especializados~ previstos
em· contratos de transferência de tectiologia averbadOs nO!"
termos do Cqd!gq da Propriedade industrial;
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VI- deduÇão, pelaS empresas industriais e/ou agropecuárias de tecnologia de ponta ou de bens de capital não
seriados, como despesa operacional, da soma dos pagamentos
em moeda nacional ou estrangeira, a título de royalties, de
assistência técnicà Ou" científica, a:té à limite -de dez por cento
da receita líquida das vendas dos bens produzidos com a aplicação da tecnologia objeto desses pagamentos, desde que o
PDTI, ou o PDTA esteja vinculado à averbação de contrato
de transferência de tecnologia, nos termos do Código da Pr<r
priedade Industrial.
§ 1"' Não serão admitidos, entre os dispêndios de que
trata o inciso I, os pagamentos de assistência técnica, científica
ou assemelhados e dos royalties por patentes indústriais,-exceto quando efetuados .a instituição de pesquisa constituída no
País.
§ 29 Na apufação dos dispêndios realizados em atividades de pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial e
agropecuário não serão computados os montantes alocados
como recursos não reembolsáveis pof órgãos e entidades do
poder público.
§ 39 ns benefícios a que se refere o inciso V somente
poderão ser concedidos a empresa que assuma o compromisso
de realizar, durante a e~ecução do- seu programa, dispêndios
em pesquisa no PaiS, em montante equivaleiite, no míriimo,
ao dobro ·do valor desses benefícios.
§ 4"' Quando não puder ou não quiser valer-se do beneficio elo inciso VI, a empresa terá direito à dedução 11fevista
na legislação do Imposto de Renda, dos pagamentos nele
referidos, até o limite de cinco por cento da receita líquida
das vendas do bem produzido com a aplicação da tecnologia
objeto desses pagamentos, caso em que a dedução indepen~rá de apresentação de programas e continuará condicionada
a averbação do contrato, nos termos do Código da Propriedade Industrial.
§ 5"' O regulamento preverá as condições para: a concessão dos incentivos fiSCais mencionados neste artigo ou, para
os casos em que os respectivos fatos geradores já se tenham
completado, do benefício cOrrespondente a seu equivalente
financeiro, como contrapartida, a atividades de pesquisa ou
desenvolvimento teCriológico industrial óu de agropecuária,
realizadas em exercfcios anteriores ao da aprovação do respeétivo PD1], ou PDTA. ·
§ 6"' Fica asseguraua a manutenção e utilização do crédito relativo ao Imposto sobre Produtos Industrializados incidente sobre matérias-prim3S; produtos intermediários e rilaterial de embalagem efetivamente empregados na fabricação
dos produtos a que se refere o inciso II.
CAPÍTULO III
Das Infrações
Art. 5• O descumprimento de qualquer obrigação assu·
· mida· para obtenção dos incentivos de que trata esta lei, além
do paga.Inênto dos impostos que seriam devidos, monetariamente corrigidos e acrescidos de juros de mora de um por
cento ao mês ou fração, na forma da legislação pertinente,
acarretará:
I - a aplicação automática de inultà de· ciiiqüenta pôr
cento sobre o valor monetariamente corrigido dos impostos;
e
I I - a perda do direito aos incentivos aTnda não utili.zados.
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Parágrafo únicO. Além das sanções penais cabíveis, a
comprovação de que não é verQadeira a declaração firmada
na forma do parágrafo único do art. 19 acarretará:
a) a exclusão dos produtos constanlils da declaração da
relação de bens objetos de financiameritO, por entidadeS Oficiais de crédito; e
__ b) a suspensão da compra desses produtos, por órgãos
e entidades_da Admi~jstração Federal dlrçta_ e_in4ireta.
CAPÍTULO IV
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 6"' Não está sujeita a retenção do fmposto de Renda na Fonte a remessa destinada à solicitação, obtenção e
manutenção de _direitos de propriedade industrial no ext_eri_or.
Parágrafo único. As remessas a que se refere este artigo
são isentas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro ou relativas a Títulos e Valores Mobiliários, incidente
sobre as respectivas_operações de câmbio.
Art. 79 Para efeito de financiamentO-pOr-entidades oficiais de crédito e de compra por órgãOs e entidades da Administração Federal direta e indireta são conside:rad9.s de_fabri~
cação nacional os bens de capital e de tecnologia de ponta
com índices mínimos de nacionalização fixados, em nível nacional, pelo Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, nas condições definidas em regulamento.
Parágrafo único ... A comprovação de que o produto satisfaz os índices mínimos fixados em nível nadonãl far-se-á ·
mediante declaração firmada pela empresa fabricante.
Art. 8"' Os programas e projetas aprovados até_a data
da publicação desta lei ficarão regidos pela legislação anterior.
Art. 99 Os incentivos fiscais instituídos pór esta lei não
poderão ser usufruídos cumulativamente com outros da mesma natureza, previstos em lei anterior ou superveniente.
Art. 10. O Poder Executivo, no prazo de 30 dias da
promulgação desta lei, encaminhará ao Congresso Nacional
estimativa da renúncia de receita em 1992, decorrente da utilização dos incentivos fiscais criados por esta lei, em atendimento ao disposto no§ 6• do art. 165 da Constituição Federat
§ }9 Acompanhará o demo~strativo constante_do caput
deste artigo o montante correspondente e a especificação-das
despesas que, em decorrência da renúncia de receita prevista,
o Poder Executivo proporá anular.
§ 2<? A Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidêpcia da República encaminhará à Câmara dos Deputados, até
o início de cada sessão legislativa, para análise técnica e financeira, relatório circunstanciado, com a avaliação da utUização
dos incentivos fiscais no ·exercício anterior.
Art. 11. Equiparam-se às empresas industriais e agropecuárias, parã os efeitoS do inciso IT dO art. 49 , as __universidades e as instituições de pesquisa.
-Art:- 12. Esta lei entra el;ll vigOr a partir do exercício
financeiro de 1992.
.
Art. 13 .. Revogam-se os arts. I• a 16, o inciso v· do
art. 17 e os arts. 18 a 29 do Decreto-Lei n' 2.433, de 19
de maio de 1988, cOm as alterações do_ Decreto-Lei n9 2.451,
de 29 de julho de 1988, e as demais disposições em contrário.
MENSAGEM W 19, DE 1991, DO PODER EXECUTIVO
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio..:
lnal;
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honr_a de submeter à elevada deli.beração do Congresso ~ã.:
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cional, acompanhado de exosiçáo de motivos da Senhora MiO PD_TI previa um conjunto de incentivos fiscais, através
nistro de Estado da Economia~ Fazenda e Planejamento e
dos quais se buscava estimular o empresário a investir parte
do Secretário da Ciência e Tecnologia, o anexo projeto de
dos. resultados gerados pela sua indústria no desenvolvimento
lei que "dispõe sobre os incentivos fiscais pãra a capacitação
de tecnolOgia própria. Esses incentivos -não chegaram a ser
tecnológica da indústria e da agropecuária, e dá outras provi- _ am.plam~nte utilizados, em função de algumas ditorções da
dências".
legislaçã_o (excesso de centralização e burocrazação, frente
Brasília, 9 de janeiro de 1991.- F- CoUor.
aÇ)S m.on~t~s incentivados). No final de 1989, por determi:nação do Congresso Nacional, esses incentivos, com vários
. EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 4, DE 9 DE JANEIRO
dos existe!J:~es, foram ~eduzidos em cinqüenta por cento.
Tal redução foi associada ao questionamento da forma
DE 1991,DASENHORAMINISTRADEESTADO DA
de concessão, fiscalização e eficácia da utilização dos inceitECONOMIA, FAZENDA E PLANEJAMENTO E DO
SECRETÁRIO DA CI~NCIA E TECNOLOGIA.
tiVo~_fis~is no País, em U!Jl~~!'~~n~o -~m_ que se exige maior
transparência e racionalização dos recurSOs públicos. O Plano
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Brasil Novo e_a PolítiCa Industrial e de_Comércio Exterior
Em 26 de junho do ano passado, tivemos a honra de
submeter a v. Ex~ as diretrizes Gerais da Política .lndustrial
do {!oye~O de~_am c~ntinuidad~ a este Processo~ respectivamente, ao exti~guir e suspen<!er, para avaliaÇão, vários dos
e de Comércio Exterior, tendo por objetivo o aumentO da
inceiltivos remanesce.ntes e erri utiliZá-los como -instrtiriiento
eficiência na produção e comercialização de bens e serviços,
a fiM- de que -a econOmia brasileira adquira capacidade de
de Política Industrial.
Dada a importância de que se reveste a capacitação tecnoproduzir com padrões internacionais de preço e qualidade.
Tais- Diretrii:es Íorain ã.piovadas pela Portaria Ministen~al nç.
lógiCa_ da indústria, porém, e à semelhàiiÇa dOs países desenvolvidos, a estratégia de capacitação tecnológica prevê que
365, de 26 de junho de 1990, do Ministéi'io da Economia,
Fazenda e Planejamento.
_
seja mantida a !latureza q.os_incentivos fiscais do PDTI, retornando-os aOS nlveis originais e, em p3i:tiCular, que o incentivo_
,
Peça central para se atingir esse Objetivo é a cal)acitaçáo
tecnológica da indústria, entendida como a capacidade de
via Imposto de Renda seja desvinculado de cumulação com
incentivos de outra natureza, como vale-transporte e vale-reselecionar, absorver, melhorar ou desenvolver tecnologia,
feição-, OOrifoi'me-préViSto.rio Decreto-Lei n9 2A33, de 1988.
através da proteçãó tarifária seletiva de segmentos das indúsEm cumprime-ntO 3.0 -determinado pela LDO, a renúilcia trias de tecnologia de ponta e do apoio à difusão das inovações
nos demais setores da economia.
.
fiscal prevista na aplicação dos incentivos fiscais à capacitação
tecnológica da indústria, via PDT_I, será da ordem de
Nesse sentido, V. Ex• aprovou, no dia 12 de setembro
de 1990, a estratégia a ser ·adotada para a capacitação tecnoCt$11.020,0 milhõeS, referenciados a dólar de maio de 1990,
para o ano de 1991, e poderá ser compensada com os montanlógiCa brasileira, consubstanciada na Portaria Interministerial
n' 53g, de 13 de setembro de 1990.
~
·
tes _pr~visto~ para os incentivos ftsciis Que rião foram revigo-rados para efeitO de cumprimento· do-disposto no art. 41,
A estratégia prevê uma abordagem sistêmica, desenvolvendo-se em duas vertentes, uma contemplando a criação
§ 1Ç>. do Ato cl_as Disposições Constitucionais Transitórias à
Constituição de 1988.
e o fortalecimento das condições externas à empresa e outra
Por outro lado, impõe-se seja mantido o es"tabelecimento
voltada para o apoio direto à empresa, segundo critérios de
de índices de nacionalização a serem requeridos pelos Órgãos
seletividade, considerando-s~ as diferente~ característiCaS--dos
complexos industriais, particularmente o estágio--de apren-- da Administração Federal direta e indireta, para efeito de
finanCiamento pelas entidades oficiais de crédito e na compra
dizado tecnológico e as prioridades estabelecidas pelo Programa de Competitividade Industrial- PCI e os Progranias Seto- . por esses órgãos. A comprovação de. qUe o produto satisfaz
riais de Qualidade e Produtividade PSQAP.
os índices de ~acionalização far-se-:á mediante declaração firO apoio à criação e ao fortalecimento das condições exter- mada pe1a empresa fabricante, e sua apresentação será descen--tralizada para os órgãos e entidades federais.
nas da empresa, base para o salto tecnológico do País com
a formação de recursos humanos, a adequação da infra-esOutíossim, no caso .da Zona Fr~nca de Mana_us, cabe
seja a_lterada a sistemática de aplicação de índices de nacionatrutura tecnológica, o ·desenvolvimento e difusão de ~étodos
de gestão tecnológica e consolidação de rede de informação lização para o estabelecimento de critérios de nacionalização.
tecnológica far-se-á, principalmente através de maior alocação
Ness~ cçmdições, tenho a honra _de submeter à elevada
__ _
apre~iação de Vossa Excelência o incluso projeto de lei, que
de recursos do Orçamento Fiscal da Uniio.
Relativamente ao apoio direto à eropresa, as agências prescreve as medidas -ora propostas.
Aproveitamos o ensejo para reiterar a Vossa Excelência
financeiras federais e s_eus agentes estaduais estabelecerão nonossos protestos do mais profundo respeito.
vas linhas de finandament'o, paralelamente a uma previsão
de crescimento de recursos próprios do setor privado de 35%
LEGISLAÇÃO CITADA
a.a., o que se dará mais pela participação das empresas que
praticamente nada investem, ·no momento, em tecnologia,,
DECRETO-LEI N' 1.435
do que por incremento por parte daQuelas que já desenvolvam
Dlo }6 DE DEZEMBRO DE 1975
atividades no campo da capacitação tecnolõgica.
Altera a redação dos arts. 7• do Decreto-Lei n' 288,
Instrumento fundamental de apoio à capacitação tecnode 28 de fevereiro de 1967 e 2~ do Decreto-Lei n' 356,
lógica da indústria será o incentivo fiscal, utilizado, há mais
de_ts ~e. a~osto de 1968, e-dá outras pNrridêndaS.
de quarenta anos, pela maioria dos países desenvolvidoS. No
Brasil, a importância do desenvolvmento tecnológico só veio
O Presidente da República,
a ser oficialmente reconhecida a partir da instituição do ProNo uso das atribuições que lhe confere o artigo 55, item
grama_ de Desenvolvimento Tecnológico Industrial - PDTI, II, da Constituição;
criado pelo Decret?-Lei n' 2.433, de 19 de maio de 1988.
Decreta:
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Art. 1• O ait. 7• do Decreto-Lei n• 288, de 28 de feveCAPÍTULO I
reiro de 1967, passa a ter a seguinte redação:
Disposições Preliminares
"Art. 7"' Os produtos industrializados na Zona Franca
Art. 19 A política industrial será executada mediante
de Manaus, quando dela saírem para qualquer ponto do terri- _ aplicação dos instrumentos previstos neste decreto-lei e tem
tório nacional, estarão sujeitos a exigibilidade do Imposto
por objetivo a modernização e o aumento da competitíVidade
de Importação relativo a matérias-primas, produtos interme- do parque industrial do Pais.
· · · · ··
diários e materiais de embalagem importados e neles empreParágrafo único. A política industrial será desenvolvi~·
gados, calculado o tributo mediante coeficiente de- redUção
da, basicamente, por meio de:
de sua alfquota "ad valarem", na conformidade do § 1"' deste
a) Programas Setoriais Integrado~;
_ _ -· _
artigo.
b) Programas de Desenvolvimento Tecnológico Indus§ 1"' O coeficiente de redução do imposto será obtido,
trial;
em relação a cada produto, mediante a aplicação de fórmula
c) Programas Especiais de Export·ação (Programà-BEFIEX).
que tenha:
.
a) como dividendo, a soma dos valores das maténasCAPÍTULO II
primas produtos intermediários e materiais de embalagem de
Dos Programas SetoriaiS Integrados
produção nacional, e da mão-de-obra direta empregada no
processo de produção.
·
Art. 2~ Os programas setoriais integrados serão aprOb) como divisor, a soma âos valores das matéria-prima,
vados pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial - CDI
produtos intermediários e materiais de embalagem, de pr?due terão por finalidade melhorar a competitividade do seto r,
ção nacional e de origem estrangeira, e da mão-de-obra d1reta
eliminar pontos de estrangulamento no atendimento ao merempregada no processo de produção.
cado nacional e a metas de exportação, deYendo:
§ 2" A redução do Imposto de Importação, a que se
I - abranger a cadeia produtiva formada pelas atividades
refere este artigo, aplica-se somente aos produtos industriaprincipais do setor, se que com elas se articulam e as que
lizados que atenderem nos índices mínimos de nacionalização
lhes dão apoio nos campos do desenvolvimento t_e~~oló_gico,
estabelecidos conjuntamente pelo Conselho de Administração- d3 fõfinaÇãõ de recursos hUmanos e de serviços âe infra-esda Suframa e pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial
trutura;
-CD!.
II - definir os benefícios aplicáveis, -sua duração, bem
§ 39 Para os efeitos do disposto neste artigo, conSidecomo os níveis e as condições para sua concessão--;ram-se produtos industrializados os resultantes das operações
III ----::- ~specificar parâmetros para a redução progressiva
de transformação, beneficiamento-, montagem e recondicionados benefícios a serem concedidos;
mento, como definidas na legislação da regência do Imposto
IV - conter quantifiCações plurianuais de oferta e desobre Produtos Industriali.z;ado:
manda de bei.J.S e serviços, de investimentos, financiameritos
§ 49 Compete ao Ministro da Fazenda baixar as normas
e de benefícios;
complementares necessárias à execução do disposto neste artiV -conter recomendações à Comissão de Polítir;a_ Aduago."
neira para a adequação das alíquotasdo Imposto de ImporArt. 29 Sem prejuízo da imediata aplicação dos critérios
tação de modo a refletir a competividade externa dos produtos
de cálculo de redução do Imposto de Importação, introduzidos
das atividades objeto do programa;
pelo artigo anteriores, o Conselho de Administração da SU-VI - conter recomendações para a adequação aos objeFRAMA e o Conselho de Desenvolvimento Industrial- CDI, _tivos_ do programa, de outras políticas, inclusive as de apoio
conjuntamente, dentro de 120 (cento e vinte) dias, a contar
financeiro, de comércio exterior e de compras governamenda data de publicação deste decreto-lei, fixarão os índices
tais;
de nacionalização nele previstos.
VII - definir as ações e as medidas necessárias para
Parágrafo único. Os_ emp~eendimentos, ctijõs projetes
o desenvolvimentO teCD.ológico, a formação de recursos-humatenham sido anteriormente aprovados, deverão obedecer ao
nOs, o -ãurilerito de pi"odutividade, a melhoria de qualidade
disposto no § 2' do art. 7' do Decreto-Lei n• 289, de 28 de
e a eliminação de estrangualmentos nos serviços de infra-esfevereiro, de- 1967, com a nova redação dada pelo art. V
trutura;
deste decreto-lei, no prazo e condições estabelecidos pelo
VIII - estabelecer a sistemática de acompanhamento
Conselllo de Administração da SUFRAMA, através de resolue avaliação 9-e sua execução.
ção a ser baixada em 180 (cento e oitenta) dias da vigência
- --Art: 311 Os programas setoriais integrados poderãO predeste diploma legal.
ver ,nas condições fixadas em regulamento:
- -I- redução das alíquotas dos Impostos de Importação
••••~••;•••••••••••ooooooooo••••"••••••••••••••••••••••••••••••·~·-~---····HO•
e sobre Produtos Indutrializados incidentes sobre os bens a
que se referem os itens II e III, n-a forma da legislação pertinente; ·
DECRETO-LEI N• 2.'133, DE 19 DE MAIO DE 1988
II --redução- de 3.té oitenta pOr cento do Imj)Osto de
Dispõe sobre os instrumentos ftoanceh_'os ~elativos · Importação incidente sobre máquinas, equipamentos, apareà política industrial, seus obj~tlvos, revoga incentivos
lhos, instrumentos e materiais, e seus respeCtivos acessórios,
fiscais e dá outras providências.
sobressalentes e ferramentas, destinados a integrar o ativo
imobilizado de empresas industriais, podendo ser de até noO Presidente da República, no. ato da atribução que lhe
-venta por cento para os empreendimentos localizados nas
confere o art. 55, item II, da Constituição,
áreas· da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste
Decreta,
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- Sudene e Superihtenâência do I)esenvolvimento da Amae amortização acelerada de ativos intangíveis, vinculados ex·
zônia - Sudam;
clusivamente a atividades voltadas para o desenvolvimento
III - redução de até oitenta por cento dos Impostos
tecnológico industrial, para efeito de apuração do Imposto
de Importação e sobre Produtos Industrializados inc.dentes 1 sobre a Renda;
IV - crédito de até cinqüenta por cento do Imposto
na importação de matérias-primas, produtos intermediários ,
e componentes destinados à fabricação de produtos de alta sobre a Renda pago aredução de até cinqüenta por cento
tecnologia;
do Imposto sobre Operações de Crédito Cãmbio e Seguro
IV - depreciação acelerada das máquinas, equipamen- · e sobre Operações Relativas a Títulos e Valores Mobiliáiros,
tos, aparelhOs e instrumentos novos, ele produção nacional,
relativos a pagamentos ao exterior, a título de "royalties",
utilizados no processo de produção e em_atividades de desen- de assistência técnica, científica, administrativa ou assemlhaM
das, e de serviços técnicos eSpecializados, previstos errí cOntravolvimento tecnológico industrial, para efeito de apuração
do Imposto so_bre_aRenda.
tos averbados_ nos termos do Código da Propriedade Indus§ 1'1 A concessão dos benefícios de que trata este artigo
trial, quando o progTama se enquadrar em atividade industrial
será efetuada de forma genérica, podendo, no entanto, ficar· prioritária;
V --::dedução, pelas indústrias de alta tecnologia ou de
condiCionada à aprovação de projeto quando:
a) o investimento beneficiado destina-se à produção de
bens de capital não seriados, como despesa operacional, da
bens cuja estrutura de mercado. se caracterize como oligo- soma dos pagamentos em moeda nacional ou estrangeira, a
·
pólica;
título de "royalties", de assistência técnica, científica, adminisb) os benefícios de_ que tratam os itens II e IV forem trativa ou assemelhadas, até o limite de dez por cento da
concedidos com dispensa de elaboração de programa setorial receita líquida das vendas do produto fabricado e vendido,
resultante da aplicação dessa tecnologia, desde que o prograM
integrado nos casos previstos no § 2~'.
§ 2~> Para efe-íi:O da concessão dos benefícios previstos _Ç:Ia_ esteja vinculaçlo á averb~ção c!e contrato de transferência
nos itens II e IV~ poderá ser dispensadaa a elaboração de de tecnologia, nos termos do Código da Propriedade Indusprograma setorial integrado para indústrias de alta tecnologia trial.
§ 2? Os ben~fícios a que se refere o item IV somente
e, nas áreas da Sudcne e da Sudam~ para empreendimentos
poderão se! concedidos à empresa que assuma compromisso
em atividades industriais prioritárias.
de realizar, durante a execução de seu programa, dispêndios
§ 3~> O regulamento fixará limite de prazo para a aplícaçáo do benefíciO previsto no item III.
em pesquisa no País, em montante equivalente, no mínimo,
Art. 4~> Os critérios de diferenciação setori31 e regtoiial;--- ao dobro do valor desses benefícios.
para efeito de concessão dos benefícios previsfós-·no -art. 3?,
§ 39 Os pe-rcerituais da dedução em relação à receita
serão definidos em regulamento e atualizados pelo CDI.
líquida das vendas, a que se refere o item V, serão fixados
e revistos periodicamente~ por ato do Ministro da Fazenda,
CAPÍTULO III
ouvidos os Ministros da Indústria e do Comércio e da Ciência
Dos Programas de Desenvolvimento Tecnológico Industrial
e fecnologia, quanto ao grau de essencialidade das indústrias
--,
.
Art. 5? Os programas -de desenvolvimento tecnológico beneficí"ãrias.
industrial tem por finalidade a capacitação empresarial no
§ 49 O disposto no item V não_ prejudica a dedução,
campo da tecnologia industrial, por meio da criação e manu- prevista na legislação do Imposto sobre a Renda, dos pagatenção de estrutura de gestão tecnológica: permanente, inclu- mentos nele referidos, até o limite de cinco por cento da
sive com o estabelecimento de associações entre einpresã.s receita líquida das vendas do produto fabricado com a aplicae vínculos com instituiÇõe_S de pesquisa.
ção da tecnologia objeto desses pagamentos, caso em que
ParágrafO úriiCo._ Os programas de que trata este artigo a dedução independerá de apresentação de programa e contideverão objetivar a geraçãO de novos produtos ou processos, nuará condicionada à averbação do contrato nos termos do
o aperfeiçoamento das características tecnológic"as e a redução Código da Propriedade Industrial.
de custos de produtos ou processos já existentes.
CAPÍTULO IV
Art. 6? As empresas que executarem, direta ou indire~
Dos Programas Especiais de Exportação
tamente, programas de desenvolvimento. tecnQlógico- industrial no País, sob sua direção e responsabilidade diretas, podeM
Art. 7' O Programa-BEFIEX tem por finalidade prinrão ser concedidos os seguintes benefícios, nas condições fixa- cipal o incremento das exportações e a obtenção de saldo ·
global acumulado positivo de dívidas, computados os dispêndas em regulamento:
I - redação de noventa por cento do Imposto de IroporM · dios cambiais a qualquer título, mediante compromissos finna_
tação incidente sobre máquinas, equipamentos, aparelhOs, insM dos com a União pelas empresas titulares._
trumentos e materiais, e seus respectivos acessórios, sobressaArt. 8? Às empresas industriais titulares de Programa~
lentes e ferramentas, destinados à utilização em atividades BEFIEX poderão ser concedidos os seguintes benefícios, nas
condições fixadas em regulamento:
voltadas para o desenvolvimento tecnológico industrial;
II - dedução até o limite de oito por cento do imposto
I - isenção ou redução de noventa por cento do Imposto
de renda devido, de valor. equivalente à aplicação de alíquota de Importação incidente sobre máquinas, equipamentos, apacabível do Imposto sobre a Renda ao valor das despesas de relhos, instrumentos e materiais, e seus respectivos aceSsõrios,
custeio incorridas no período~base, em atividades voltadas sobressalentes e ferramentas, destinados a integrar o ativo
-exclusivamente para o desenvolvimento tecnológico indus- imobilizado de empresas ip.dustriais;
- II - i~enção ou redução de cinQüeÍlta por ceilto dos
trial, podendO o eventual excesso ser deduzido nos dois perlo-dos-base subseqüentes;
Impostos de Importação e sobre Produtos Industrializados
III - depreciação acelerada das máquinas, eqllipam·en- incidentes na importação de matérias-primas, produtos intert9s, aparelhos e instrumentos novos, de podução nacion(:l' mediários, componentes e peças de reposição;
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III -compensação total_ o parcial do prejuízo verificado
em um período-base, com o lucro real determinado nos seis
períodos-base subseqüentes, desde que nãQ sejam_distribuídos

lucros ou dividendos a _seu_s sócios ou acionjstas. enquanto
houver prejuízos a -compensar, para efeito de apuração do
Imposto sobre a Renda;
IV - isenção do AcUcional ao Frete para a RenOvã9âO
da Marinha Mercante~ relativo aoS b-enS imporlaâos com os
benefícios de que tratam os iteris I e II; -_
V- depreciação acelerada das máquinas. e(}Uípãniéiltos;
aparelhos e instrumentos novos. de produção nacional, utilizados ao processo de produção e em atividaàes-de desenvolvimento tecnológiCO industrial, para efeit::O- de apuração do
Imposto sobre a Renda.
Art. 9'? Às empresas titulares de Programa-BEFI"~X somente poderá ser concedida isei:lção 'dos ImpostoS de Importação e sobre Produtos Industrializados para os bens importados mencionados nos itens I e II do art. 8"?, se assumirem
compromisso de apresentar, ano a ano~ durante todo o período
do programa, saldo global positivo de divisas, computados
os dispêndios cambiais a qualquer tftulo.
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Parágrafo único.- O Miriistro da Indústria e do-Comércio
aprovará as listãs dos )?ens que poderão ser importados anualmente de acordo com o Programa-Befiex.
Art. 11. O valor das matérias-primas, produtoS intermediários, ·componentes e peças-de reposição importados a
cada ano, com os benefícios previstos nos ítenS II e IV, do
art. 8"?, não poderá ser superior a um terço do valor líquidO
da exportação. no mesmo período, de produtos manufatu..
rados _vinculados ao Programa-Befiex.
Art: 12. Os benefícios previstos neste decreto-lei concedidos à empresa titular de_ Pr~grama-Befiex serão assegura~os du~nte a vigên~i-~_4o respe~iy:o programa._
. CAPÍTULO V
. Das Finalidades

Art. 13. Ressalvado o. disposto no art. 15, o descumprimento de qualquer obrigação assumida para a obtenção
dos benefícios de que trata este decreto-lei, acarretará:
I - o pagamento dos impostos que seriam devidos. corrigidos monetariamente, acrescidos_ de juros de mora de um
por cento ao mês ou fração;
I I - o pagamento de;: multa de at~ cinqüenta por cento
sobre o valor corrigido dos impostos; e
§ !"? Para o gozo da isenção dos impoStos dé que-trata
III - a perda do direito à fruição doS benefíciOs ·:ainda
este artigo, deverá constar do Programa-Befiex O Cõriipro~
não utiliZados.
misso-de apresentar, no mínimo, saldo glObal.acuniUlado posi-Parágrafo único.· Além das sanções penais cabíveis e
tivo de divisas de cinqüenta por cento do comproinissO-tOtal
das
previstas neste artigo, a verificação de qUe não é verdadeira
de exportação.
a· declaração firmada na forma do § 4• do art. 16, acarretará:
§ 2• O Ministro da Indústria e do Comércio fixará os
a) a exclusão dos produtos constantes da declaração de
valores mínimos de exportação, setorialmente diferenciados,
relação
de bens obj.eto de financianiento, por entidades oficiais
para a concessão da isenção de que trata este artigo.
de crédito; e
§ 3"? Para as empresas produtoras de bens de capital
b) a suspens-ão da compra- dos mesmos produtos, por
não seriados e com ciclo de fabricação superior a treZéntos
órgãOs
·e entidades da administração federal clireta e indireta.
e sessenta dias, a periodicidade da obrigação referente' aó
· Att. 14. No Programa-Befiex, desde que realizada pelo
saldo global anual positiVO de divisas- poderá ser ampliada
menos- a metade dos compromissos de exportação e de saldo
para até trinta e seis meses, desde que soliCitada quando da
global acumulado de divisas, os pagamentos a ·que aludem
apresentação da proposta_ de Programa-Befiex.
- os itens I e II do art. 13 poderão ser reduzidos de 20%,
§ 4"? Quando o Programa-Befiex envolver a implanta40%, 60% e 85%, a critério da COinissãO- para COnéessão
ção de empreendimento industrial, poderá ser concedido um
de BenefíCios Fiscais e Programas Especiais de Exportação
prazo de carência de até três anos, para apresentação-, ano
(Comissão-Befiex), quando efetivamente cumpridos até 60%,
a ano, do saldo global positivo de divisas a que ·se refere
70%,80% e 90%~ respectiVamente, daqueles montantes. aplieste artigo.
_
.
cand<;>-se, a partir deste limite, índice de redução idêntico
§ s~ Quando o Programa-Befiex envOlver ~pliação ou
ao percentual de cumprimento dos compromissos assumidos.
modernização de empreendimento industríal. poderá ser ad§ 1'? Apuradas diferentes percentagens de cumprünentO
mitida a ocorrêncüi de saldo negativo de divisas, no primeiro
dos compromissos de que trata este artigo, considerar-se-á,
ano de sua execução, no caso de as importações previstas
para seus efeitos, a menor delas. .
_
_
de bens de capital acrescidas às importações de matérias-pri§ 2~' No Programa-Befiex, os pagamentos a que aludem
mas, produtos intermediários, compOitentes e peças de repoSios itens I e ll do art. 13 poderão ser dispensados por proposta
ção, nesse ano, superarem o valor das exportações realizadas
da Comissão~_Befiex, na ocorrência, em-qualquer ano, exceto
no ano anterior.
no último, ·de saldo anual global negativo de divisaS apresentado:- ·
-- § 6"? __ Quando o Programa-Befiex envolver a ampliação
ou modernização de empreendimento industrial, localizado
a) em util único ano, no caso de Programa-Befiex coin
nas áreas da Sudene e da .Sudam, poderá ser concedido um
duração até seis anos;
prazo de carência de até dois anoS, para apresentação de
b) em até dois anos, no caso de Programa-Befiex com
-saldo global positivo de divisas. ano a ano.
duração de mais de seis até nove anos;
§ 79 Às empresas participantes de Programa-Refiei, sec) em até três anos, no caso de Programa-Befiex com
duração -superior a nove anos.
diadas nas áreas da Sudene e da Sudam, não se aplica o
disposto nos§§ 1"? e 2"?, salvo no caso de indústria petroquímica
§ 39 Para a aplicação do disposto no parágrafo anterior,
localizada em pólo petroquimico.
é necessário que a ocorrência seja justificada e o valor absoluto
Art. 10. As importações realizadas _de acordo com o
do saldo global anual negativo de divisas seja incluído no
Programa-Befiex não estão sujeitas às normas- previstas nos
corriptomisso_ de saldo global acumulado positivo de divisas.
arts. 17 e 18 do Decreto-Lei n• 37, de 18 de novembro de.
§ 4• , O disposto no § 2• não poderá ser aplicado à empre1966.
sa titular de Programa-Befiex que apresentar saldo global
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anual negativo de divisas duran.te mais de três anos; consecu~
tivos ou não, computados os eventuais anos de carência.
Art. 15. Verificado o não-cumprimento do disposto no
art. 11, a empresa titular de Programa-Befiex deverá recolher
os impostos correspondentes ao valor da importação que exceder o limite previsto no referido dispositivo, corrigidos monetariamente, acrescidos de juros de mora de um por cento
ao mês ou fração.
CAPÍTULO VI
Das Disposições Gerais e Transitórias
Art. 16. Para efeitó- de concessão de benefícios fiscais,
de financiamentos por entidades oficiais de crédito e de compra por órgãos e entidades da administração federal direta
e indireta, são considerados de fabricação nacional os bens
de capital e de alta tecnologia com índices mínimos de nacionalização fixados, em nível nacional, pelo Ministro da Indústria
e do Comércio, à" vista de proposta da Secretaria Especial
de Desenvolvimento Industrial- SDI.
§ 1"' Na fixação de índices mínimos de nacionalização,
bem assim na sua redução ou elevação, deverão ser consideradas a necessidade de capacitação tecnológica no País, a
incorporação de tecnologia compatível com o estágio de desenvolvimento e a competitividade do produto ao nível internacional.
§ 29 Os produtos industriais fabricados por empresas
titulares de Programa-Befiex poderão ter índices de nacionalização específicos, admitiildo-se a diferenciaç-ãO- ãO nível regional.
_
§ 3' A fruição do benefício fiscal de que trata o art.
7"' do Decreto-Lei n"' 288, de 28 de fevereiro de 1967, com
a redação dada pelo Decreto-Lei n' 1.435, de 16 de dezembro
de 1975, para produtos a serem industrializados na Zona Franca de Manaus, somente ocorrerá apóS- a -fixação de índices
mínimos de nacionalização, realizada conjuntamente pela SDI
e pela Superintendência da Zona Franca de Manaus - SUFRAMA.
§ 4"' A comprovação de que o produto satisfaz os índices
mínimos frxados em nível nacional far-se-á mediante declaração firmada pela empresa fabricante.

Mobiliários incidente sobre as respectivas operações _de crédito .
.A:rt. 22. A pertir do exercício de 1989, o montante dos
benefícios previstos neste decreto-lei deverá constar <:Je de~
monstrativo anexo ao Orçamento Geral da União. _
Art. 23. Os benefíciõS fiscaiS íb.SfitUídos por este decreto-lei poderão ser usufruídos cumulativamente com outros
da mesm."a natureza previstos na legislação em vigor.
Art. 24-.- os-projetas- de pesquisa, desenvolvimento e
produção· de Qens e serviços de informática continuam regidos
pela Lei n' 7.232, de 29 de outubro de 1984.
.Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto neste artigo
e obServada a vedação_ do art. 23, o CDI poderá conceder
os benefícios do Programa-Befiex à produção de bens de informática, cOnforme dispuser o regulamento.
Art. 25. Ressalvados os casos previstos na legislação,
independe de autorização prévia a- instalação de empreendimentos industriais, não contemplados por benefícios fiscais,
creditícios, cambiais, tarifários ou fírianceiro~. __ _
--- --Àrt. 26. OsbenefíciosedemaisdisposiÇões-dequetrata
este decreto-lei serão administrados pelo CDI, conforme dispuser o regulamento.
Art. 27. Os projetes já apreciados pela Secretaria Executiva do CDI continuam regidos pela legislação anterior.
Art. 28. O disposto nos§§ 2', 3' e 4' do art. 14 poderá
ser estendido, mediante termo aditivo aos respectivos comproIÍlissos, às empreSas que na data de publicação deste _decreto-lei sejam titulares de Programa-Befiex.
_cArt. 29.- As revogações prescritas no art. 32 &6. produzirão efeitos em relação às indústrias aeronáuticas, de material
bélico, de construção naval e aos empreendimentos nas áreas
da Sudene e da Sudam a partir da data da publicação do
regulamento deste decreto-lei.

...... Art~· "i9..... À~. i~dd;tri~;·~~~~á-~ti~;~. d~. ~~t~-ri~i •t,éii~~

O Presidente da República, no uso da atribuição que
lhe confere o art. 55, item II, da Constituição, decreta:
Art. 1"' o· decreto-lei n"' 2.433, de 19 de maio de 1988,
passa a vigorar com: -as seguintes alterações:
"Art. 17. Ficam isentos do Imposto sobre Produtos Industrializados os equipamentos, máqUinas, aparelhOs e instrunientos, importados ou de faDricação naciOnal~ bem como
os acessórios, sobressalentes e ferramentas que acompanhem
esses bens, quando:
I - adquiridos por empresas industriais para integrarem
.o seu átivo imobilizado, destinado~ ao emprego-no- processo
prodUtivo em estabelecimento ind!!strial;
II - adquiridos por empresas jornalísticas e editoras, parii integrar o seu ativo imobilizado, destinados à in:tpressão
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 projetos de infra-estrutura na área de
transporte, ·saneaniento e telecomunicações;
-b) execução de projetas de geração, transmissão e- distribuição de energia elétrica, constante do Plano Nacion~l de,
Energia Elétrica;

e de construção- naval, poderá ser concedida a redução de
até oitenta por cento dos Impostos de Importação e sobre
Produtos Industrializados incidentes na importação de matérias-primas, produtos intermediários e componentes, nas condições fixadas em regulamento.
Pàrágrafo úriico: O regulamento fixará o limite de prazo
para a aplicação do benefício previsto neste artigo.
Art. 20. Às empresas jornalísticas ou editoras, poderá
ser concedida a redução de oitenta por cento do Imposto
de Importação incidente sobre máquinas, equipamentós, aparelhos e instrumentos novos destinados a integrar o seu ativo
imobilizado, quando realizarem diretamente a importação
desses bens para a impressão de jornais, periódicos e livros,
nas condições fixadas em regulamentos.
Art. 21. Não está sujeita -à retenÇão do Imposto sobre
a Renda na fonte e remessa destinada à solicitação, obtenção
e manutenção de direitOs de propriedade industrial no exterior.
Parágrafo único. As remessas a "qui Se refere este ãrtigo
são iseritas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio
e Seguro e sobre OpetaçOes Relativas a Títulos e Valores

DECRETO-LEI N• 2.451,
DE 29 DE Jl]LHO DE 1988
Altera o decreto-lei n• 2.433, de 15 de maio de

1988.
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c) prospecção, extração, refino e transporte, através_de
du'tos, de petróleo bruto, gás natural e derivados;
d) pesquisa, lavra e beneficiamento de minérios nucleares;
IV- adquiridos por empresas de mineração e destinados
a emprego na pesquisa, lavra e beneficiamento de minerais;
V- destiilados à pesquisa e desenvolvimento tecnológico industrial.
§ 19 São asseguradas a manutenção e a utilização dos
créditos relativos a matérias-primas, produtos intermediáriOs
e material de embalagem, efetivamente empregados na industrialização dos bens referidos neste artigo.
§ 2"' Ficam isentas dO Imposto sobre Produtos Industria-__
lizados as embarcações, exceto as recreativas e as esportfwas,
asseguradas à manutenção e a utilização dos créditos relativos
a matérias-primas e produtos intermediários efetivainente" empregados em sua industrialização.
Art. 18. Poderá ser concedida a redução de até oitenta
por cento dos Impostos de Importaçã-o e sobre Produtos'lndus- _
trializados incidentes na importação de matérias-primas, --produtos intermediários e componentes utilizados p.a fabricação,
no País~-de máquinas, equipamentos, aparelhos e instruinentos, e seus respectivos acessórios, sobressalentes e ferrámentas, que satisfaçam, cumulativamente, ns seguintes requiSitos:
I - serem fabricadçs por empresa vencedora de concorrência internacional, em que seja assegurada a participação
da indústria nacional de bens de capital;
I I - serem adquiridos na forma dos itens I, III, IV e
V do art. 17, observada a destinação neles previstas;
lli -serem adquiridos com recursos oriundos de financiamento a longo prazo concedido por institUições financeiras
intemacioanis ou pôr entidades governamentais estrangeiras.
Parágrafo único. - Poderá ser conc:edida a redução de
até oítenta por cento do Imposto de Importação incidente
sobre máquinas, equipamentos, aparelheis e instrumentos, e
seus respectivos acessórioS, sobrassalenteS e fetrãnreiRas, adquiridos em virtude da concorrência de que trata o it~_m I,
observado o disposto nos itens II e III."
Art. 2"' Este decreto-lei entra em vigo_r na data de_ sua
publicação.
.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário. Brasília (DF), 29 de julho de 1g88; 167• da1ndependência
e 100<' da República. -José Saroey.
(À Comissão de_ Ao5's:untos _Económicos)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•73,DE.1992
(N• 107191, na Cimara dos Deputados)

Aprova o ato que ootorp con<essão ii JET - Rlldiodlfusão Lida. para explonr serviço de radlodiCIISio
sonora em onda IMdJa oa cidade de Teresinat Estado
c1o Piam.

O Congresso Nacional decreta:
Art. ·1~ ~ica aprovado o atQ_ a que refere o Decreto
a' 99.047, de 1 de março de 1990, "iio Ministro de Estado
das Comunicações, que outorga concessão à JET- Ra:diodifusãó Ltda. para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos,
sem direitO de exclusiVidade, serviço de radiodi,fusão ,onot:a
em onda média na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
~ Art. z9 . Este ~ecreto legislativo entra em vigor-na data
de sua publicação.

se
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M_ENSAGEM N• 201, DE 1990
Subriiete à apreciação do Congresso Nacional o
ato que "outorga concessão à JET - Radiodifusão
Ltda., para explorar, pelo prazo cJ.e 10 (dez anos),
sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na cidade de Teresina, Estado
do Piauí".
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática; e de Constituição e Justiça e de
·
Redação.)

Excelentíssimo Senhores Membros do Congresso Nacional.
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com §
19 do art. 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
Comunicações, o ato constante do Decreto n!> 99.047 ~ de 7
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 8 de márço de 1990, que "outorga concessão à JET Radiodifusão Ltda .. , para explorar, pelo prazo de 10 (dez)
anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonora em onda média, na Cidade de Teresína, Estado do
Piauf'.
Brasília, 12 de março de 1990. -José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' 93/90, DE 5 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
COMUNICAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
_ De conformidade com as atribuições legais e regulamen_tare$ cometidas a es_te Ministério, determinei a publicação
do Edital n' 234/88, com vistas à implantação de uma estação
de radiodifusão sonora em onda média, na cidade de Teresina,
Estado do Piauí.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguintes entidades:
Rádio Cidade de Teresina Ltda .. ,
RádiQ do Povo Üda .. ,
Rádio TropicafUda.:;
Rádio Sucesso AM Ltda .. e
Rádio Diário do Comércio do Piauí Ltda ..
3. Submetido o assunto aO eX3me dos órgãos competenteS deste Ministério, as conclUsões foram no sentido de
que sob. os aspectos técnico e jurídico, as entidades proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos
da legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio do
Povo Ltda .. , por não haver cumprido as exigênciaS qué: lhe
foram formuladas pela Diretoria Regional do Dentei em Ter~

sina.
4. Assim, das entidades que se apresentaram, só foram
consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio cidade de Teresina Ltda.. , JET- Ràdiodifusão Ltda .. , Rádio
Tropical Úda .. , Rádio Sucesso AM Ltda.. e Rádio Diário
do Comércio do Piauí Ltda ..
5. Nessas <;ondiç4:s, à vista das entidades que se habilitaram (quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital,
tenho a honra de submeter !J 3S$unto a Vossa Excelência,
para :fins de decisão, nos tennos do art. 16_ e seus parágrafos,
~ mencionadt> R~M<> d<lll. Seniços de. Radiodifusão.
O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do paráp o terceiro, do art. ~. da·ConstituiÇão.

r
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Renovo a Vossa Excelência meus protestos-do inais piOfundo respeito. - Antôolo Carlos Magalhães.
ANEXO III
DECLARAÇÃO~

O(s) abaixo assinado(s), dirigente(s) da JET- Radiodifusão Ltda., declara(m) que:
a) não participa(m) da direção de outra entidade executante do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no mliiiiclpio
de Teresina- Piauí, D.em de outras empresas de radiodifusão,

de 1992

~Setembro

em ·mrinicíjJíos diversos, em excesso aos 1ú;nítes fixãdÕs no
artigo 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28 de fevereiro de 1967,
mesmo que a proponente venha a ser contemplada com a
outorga;
b) não está(ão) no exercfcio do mandato eletivo que
lhes(s) assegure imunidade parlamentar, nem exerce(m) cargo
de supervisão ou assessoramento na Administração- Pública,
do qual decorra foro especiaL
Teresina, 5 de outubro de 1988.
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 74, DE 1992
(N' 127/91, na Câmara dos Deputados)

Aprova o ato que outorga permissão à Rádio a
Voz de São Pedro Ltda para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüênda modulada na cidade de São
Pedro, Estado de São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. lo:> Fica aprovado o ato a que se refete a -portaria
no:> 100, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão à RÁDIO A VOZ
DE SÃO PEDRO LTDA. para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora effi freqüênciã modulada na cidade de São Pedro,

Estado de São Paulo,
Art. 2<:> - Este decreto legislativo entra em vigor nã. data
de sua publicação.

MENSAGEM N 9 276, DE 1990
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato que
"outorga permissão à Rádio A Voz de São Pedro Ltda, para
explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência inOdUlada, na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo".
(As Comissões de Ciência e_ Tecnologia, Comunicação
e Informática, e de Constitu1Çâo e Justiça e de.Redação.)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nado·
nal:
Nos termos do art. 49, inciso XII, combinado com o
§19 do art. 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
Comunicações, o ato conStante da Portariã n9 100, de 9 de
março de 1990, publicado no~ Diário Oficial da União do dia
13 de_ março de 1990, que "outorga permissão à Rádio A
Voz de São Pedro Ltda, para explorar, pelo prazo de 10
(dez) anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada, na cidade de São Pe-·
dro, Estado de São Paulo".
Brasília, 14 de março de 1990. -José Samey.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N9 164/90, DE 12 DE MARÇO
DE 1990, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO.DAS
COMUNICAÇÕES.
~
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
De conformidade com as_ atribuições legais e regulamentares cometidas a este Ministério, determinei a- publicação
do Edital n9 97/89, com vistas à implantação de uma estação
de radiodi~usão sonora em freqüência modulada, na cidade
de São Pedro, Estado de São Paulo.
2. No prazo estabelecido pela lei, acorreram as seguirites entidades: .Rádio Brasil de São Paulo Ltda., Empresa de
Radiodifusão Voz da Liberdade Ltda., FM Cultura de São
Pedro Ltda., Rádio Serrana Ltda., Rádio Emissora Continental FM Stéreo S/C Limitada, Rádio A Voz de São Pedro
Lida., Rádio Frevo FM Stéreo Ltda., Rádio Difusora de São
Pedro FM Stéreo Ltda., Rádio Paranda Ltda., Rádio FM
Serra de São Pedro Ltda., Rádio Amiga de São Pedro SIC
Ltda., e Rádio Difusora Radiomar Ltda.
·

Quinta-feira 3. 7fJ75

3. Submetido o assunto ao exame dos órgãos competentes deste Ministério, as conclusões foram no sentido de
que, sob os aspectos técnico e jurídico. as entidades proponentes satisfizeram às exigências do Edital e aos requisitos
da Legislação específica de radiodifusão, exceto a Rádio Frevo
FM Stéreo Ltda., Rádio Paranda Ltda., e Rádio Serrana Ltda.
-Estas entidades embora notificadas; deixaram se cumprir in totum e/ou satisfatoriamente as exigências forinuladas
pela Diretoria Regional para atendimento das Condições do
EditaL
_4_ Assim, das entidades_ que se apresentaram. só foram
consideradas formalmente habilitadas as empresas Rádio Brasil de São Paulo Ltda., Empresa de Radiodifusão_ Voz da
Liberdade Ltda., FM Cultura de São Pedro Ltda., Rádio
Emissora Continental FM Stéreo SIC Limitada, Rádio A Voz
~_d~e_SáoYedro Ltda,, Rádio Difusor,.9e São Pe<iro FM Stéreo
Ltda., Rad!o FM Serrade São Pedro Ltd•" Rádio Amiga
de São Pedro SIC Ltda., e Rádio Difusora Radiomar Ltda.
Nessas condições, à vista das entidades que se habilitaram
(quadro anexo) à execução do serviço objeto do edital, tenho
a honra de encaminhar o assunto à elevada consideração de
Vossa Excelência, encarecendo se digne de enviar ao Congresso Nacional a anexa portaria de permissão. O ato de outorga somente virá a produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional, na forma do § 39, do art. 223,
--dã Constituição.
Renovo a Vossa Excelência meus protestos do mais profundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães.
PORTARIA N9 100, DE 9 DE MARÇO DE 1990
O Ministro de Estado das Comunicações, usando das
atribuições que lhe conferem o art. 19 do Decreto n!> 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 vi~ta o que
oonsta do Processo MC n' 29000-.006591/89, (Edital n' 97/89),
resolve:
I -outorgar permissão à rádio A Voz de São Pedro Ltda.; para explorar, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito
de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em fr~qüên
cia modulada, na cidade de São Pedro, Estado de São Pat~:lo.
II- a permissão ora outorgada reger-se-á pelo Código
Brasileiro de Telecomunicações, leis Subseqüentes, regulamentos e obrigações assumidas pela outorgada em sua proposta.
.
.
.
.
III- esta perm1ssão somente produz1rá efeitos legats
após deliberação do Congresso Nacional, na forma do art.
223, § 3~', da Constituição.
-- --- .
IV- Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. -Antônio Carlos Magalhães.
ANEXO II
DECLARAÇÃO
O abaixo assinado, ~sócio-gerente da RÁDIO A VOZ
DE SÃO PEDRO LTDA., com sede na cidade de São Pedro
_- SP, declara que:
a) Não participa da direção de outra entidade exec~tante
do mesmo tipo de serviço de radiodifusão no município de
São Pedro - SP, nem de outras empresas de radi~usão.
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em municípios diversos, em excesso aos limites _fix.ãdoS no
art. 12 do Decreto-Lei n' 236, de 28-2-67, caso a proponente
venha a ser contemplada com a outorga; e,
'
b) Não está no exercício de mandato eletivo que lhe
assegure imunid~de parlan:entar, nem exerc!! cargo_ ~e supe_r;

visão ou assessoratnento na Administração Pllbli6, do qual
decorra foro especial.
São Pedro - SP, 10 de outubro de 1989. - Mylton
João TOmazin!, Sócio-Gerente.

SJ.O PEI:IRO - S!?
EDITAl. N9 97/89 - Fb-l
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(A Com~ssão de Educação)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 75, DE 1992
(N' 140/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para
explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de
Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
O CongiessO Nacional decreta:

Art. -r,- -Fica aprovãâo o-ato -a- que -se- refere-o .D_eêreto
n• 99.134, de 9 de março de 1990, que renova por dez anos
a concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em
onda média na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
Art. 2" Este decreto legislativo entra em vigor na datade sua publicação.
MENSAGEM N' 239, DE 1990

submeter à apreciação do Congresso Nacional, acompanhado
de ExPosição ·de Meti vos do Senhor Ministro de -EStado das_
Comunicações, o ato conStante do__ Decre_to__n 9 99.1~4,_, de 9
de março de 1990, publicado no Diário Oficial da União do
dia 12 de março de 1990, que "Renova por 10 (dez) anos,
a partir de 23 de agosto de 1989, a concessão da SÇ!ciedade
Rádio Rural de Muzambinho Ltda. outorgada através da Portaria n' 718, de 15 de agosto de 1979, para explorar, na cidade
de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, sem direito de
exclusividade, serviço de radiodifusão sonor_a em onda méâía"~

Brasfiia, 13 de março de 199U. - JoséBarney.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N• 129/90, DE 9
DE MARÇO DE 1990, DO SENHOR MINISTRO
· DE ESTADO DAS COMUNICAÇÚES.

Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
Tenho a honra de submeter à elevada consideração de
Submete à apreciação do Congresso Nacional o ato Vossa Excelência o processo de renovação de outorga requeque "Renova por 10 (dez) anos, a partir de 23: de agosto rida pela Sociedade Rádio Rural de Muzambinhp Ltda .• exede 1989, a concessão da Sociedade Rádio Rural de Mu- cutante do serviço de radiodifusão sonora em onda média,
zambinho Ltda. outorgada através da Portaria n~ 718, na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
de 15 de agosto de 1979, para explorar, na cidade de
2. Os órgãos Competentes deste Ministério manifestaMuzambinho, Estado de Minas Gerais, sem direito de ram-se sobre o pedido, achando-o regularmente inst111ído,
exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda obedecidos os requesitos legais e técnicos atinentes ao procedimédia".
mento renovatório.
·
(Às Comissões de Ciência e Tecnologia, Com~ni
3 .. Diante do exposto, tenho a honra de submeter a
cação e Informática; e de Constituição e Justiça e Reda- Vossa Excelência o anexo projeto de decreto consubstancianção.)
do a medida.
4. Esclareço que o ato de renovação somente virâ: a
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio- produzir seus efeitos legais após deliberação do Congresso
NaciOnal, na forma do§ 3~ do art. 223, da Constituição.
nal:
Renovo a Vossa Excelência meus- protestos do mais proNos termos do art. 49, inciso XII, combina<)o com o .
fundo respeito. -Antônio Carlos Magalhães •
.§ 1•· do art. 223, da Constituição Federal, tenho a honra de
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DECRETO N• 99.134,
DE 9 DE MARÇO DE 1990
Renova a concessão outorgada à Sociedade Rádio
Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de
radiodifusão sonora em onda média, oa cidade de Mu~
zambinho, Estado de Minas Gerais.
O Presidente da República, usando das atribuições que
lhe confere o art. 84, item IV, da Cõnstituição, e nos termos
do art. 6'", item I, do Decreto n~ 88.0_66, de 26 de janeiro
de 1983, e tendo em vista o que consta do Processo MC
n• 29104.000359/89, decreta:
Art. 1'? Fica, de acordo com o art. 33, § 3~, da Lei
n' 4.117, de 27 de agosto de 1962, renovada por 10 (dez)
anos, a partir de 23 de agosto de 1989, a concessão da Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda. outorgada através
da Portaria n9 718, de 15 de agosto de 1979, para explorar,
na cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais, sem
direitO de exclusividade, serviçO de radiodifusão s_onora em
onda média.
Parágrafo único.- A execução do serviço de radiodifusãO,
cuja outorga é renovada por este decreto, reger~se-á pelo
Código Brasileiro de Telecomunicaç6es, leis subseqüentes e
seus regulamentos e, cumulativamente, pelas cláusulas apro~
vadas através do Decreto n' 88:066; dê '26 de janeiro de 1983,
às quais a entidade aderiu previamente.
Art. 29 A concessão ora renovada somente produzirá
efeitos legais após deliberação do Congresso Nacional nã forma do § 39 do art. 223, da ConstituiçãO.
Art. 39 Este decreto entra em vigor na data de sua publi__ _
cação.
Brasfiia-DF, 9 de março de 1990; 169'da Independência
e 102• da República. -José Sarney - Antônio Carlos Magalhães.
(À Comissdo de Educação.)
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- O expediente
lido vai à publicação.
Do Expediente lido, constam os ProjetoS-de Decreto Legislativo nço; 73 a 75, de 1992, que terão tramitação com prazo
determinado de 45 dias, nos termos do art. 223, § 19 da Constituição, combinado com o art. 375 do Regimento Interno.
De acordo_com o art. 122, II, b, do Regimento Interno,
as matérias poderão receber emendas, pelo prazo de cinco
dias, perante a Comissão de Educação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. }9 Secretário
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 653, DE 1992
Nos termos do art. 55, III, da Constituição e- para os
fins do disposto no art. 13, §§ 1• e 2• do Regimento Interno,
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, no
período de 3 a 15 de setembro do _corrente ~?· a fim ?~·
na qualidade de Vice-Presidente do Grupo Braslleuo da Umao
Interparlamentar, participar d~ sua octagésima-oitava conferência~ em Estocolmo.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992.- Jtui Bacelar..
O SR. PRESIDENTE (Alexandre. Costa)- O requerimento será remetido à Coniiss'ão de Relações Exteriores, de-
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Vê'hdo ser apreciado após a Ordem do Dia, ·nos terinos -do
art. 40 do Regimento Interno.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
REQUERIMENTO N• 654, DE 1992
Senhor Presidente,
Solicito, nos termos da Constituição Federal (art. 55,
inciso III) e do Regimento Interno do Senado Federal, (art.
43, inciso II), que sejam considerados como licença autorizada
os dias 28 e 31 de agosto próximo passado, onde compareci
no dia 28 - à inauguração da ilóva fábrica da INPACEL
- Indústria de Papel Arapoti S.A, no município de Arapoti
-Estado do Paraná e, em Aracaju -Sergipe, à solenidade
de assinatura do convênio entre o Governo Federal, a Secretariã de Desenvolvimento Regional e o Governo do Estado
de Sergipe, destinada à primeira etapa da obra do pólo cloroquímico de Sergipe, e, no dia 31, compareci ã solenidade
de assinatura de çonvênio entre o governo do meu Estado
e o :Ministério da Agricultura.
Sala das sessões, 2 de setembro de 1992. --Senador
Albano Franco
O Presidente do Conselho de Administração; José CarlOs
Gomes Cai-valho convida para a inauguração da nova fábrica
da INPACEL -Industria-de Papel Arapoti S.A, no próximo
dia 28 de agosto de 1992, em Arapoti -PR, às ll:OOh. Na
ocasião contaremos coin a presença do Ministro da Economia,
Marcílio Marques Moreira.
Sua presença é aguardada,_ CO!J-~irme-a pelos Telefones
(041)321-6543/321-6545 ou Fax (041) 321-6540 com Srt• Luciane até o dia 21 de agosto próximo. Para sua maior comodidade,
estamos entregando um crachá de identificação que será de
uso obrigatório durante a cerimônia de inauguração.
Palácio do Governo Aracaju
n• 2.483 211'8-92 13.0045
Urgente
Exmo. Sr.
Senador Albano Prado Pimentel Franco
Senado Federal
Brasília-DF
Telex n• 2.301/92- Tenho o prazer de convidarV. Ex'
para a solenidade de assinatura de convênio entre o Governo
do Estado e o Ministério da Agricultura, no próximo dia
31 (trinta e um) do corrente, as 16:00 (dezesseis) horas, no
salão nobre do Palácio Olípio Campos, contando com a presença do Exm9 ~r. Ministro de Estado da Agric~ltura, Antonio
Cabreira Mano Neto.
João Alves Filho -Governador do Estado.
O SR. PRESIDENTE~(Aiexandre Costa) -Fica concedida a licença solicitada.
-A Presidência propõe ao Plenário os nomes dos Senadores Ronan Tito e Raiinundo Lira para representarem o
Senado Federal na cerimónia de assinatura de contratos, junto
aos bancos comercials·credores da dívida externa, para regularização dos juros devidos em 1989 e 1990, nas condições estipuladas na Resolução n9 20, de 1991, a realizar-se em Toronto,
no Canadá, no dia 10 de setembro próximo.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permaneceJ
sentados. (Pausa.)
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Aprovada.
Ficam os Senadores Rona_n Tit.O e Raimundo Lira autori-_zados a representar o Senado, naquela solenidade.
I
O SR. PRESIDENTE. (Alexandre Costa) -A Presidência .
recebeu, das Prefeituras Municipais de Viadutos e Guaraní
I. das Missões, no Rio- Grande do Sul, os Ofícios "Sn ng~~ 29
e 30, respectivamente,--Sõlicitatido, nos termos da Resolução
n'? 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para contratàr
operações de crédito, pai'a os fins que especificarh: - As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
·
- ·Econômicos.
Há oradores inscritOs.
Concedo a palavra ao nobre Senador Coutinho Jo..rge.

I

O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisãó-do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Sena.dores. sabem os Srs. Senadores que a União Interpar~
lamentar é uma entidade internacional com sede em Genebra,
que visa integrar oS P3rlamentos do mundo eill defesa dos
interesses, a nível mundial, de temas que sejam pertinentes
e importantes a esses parlamentos.
Nesta oportunidade, Srs. _Senadores, queremos tecer al~
.gum.as informações, a respeito de duas grandes êOnferências
que serão realizadas através da União Interparlamentar: Uma
na Suécia e oUtra no Brasil.
.
A primeira, na Suécia, a ser realizada do dia 7 a 12
de setembro-deste ano, é a 88• Conferência. _Pretende ela,
exatamente como cerimónia inaugural, no dia 7 de setembro
de 1992, realizar, no Hotel Willen, de Estocolmo, um encontro
iniciã.l, onde os trabalhos do Comitê Executivo do Conselho
Interparlamentar e das Associações de Secretários~Gera:is seIrão realizadas no Parlamento sueco:Para informação dos Srs. Senadores, lembro que essa
reunião, a ser realizada em Estocolmo, a partir do dia 7,
abordará, na ordem do dia, temas importantes, sobretUdo
no que diz reSpeito à contribuição dos parlamentos, a ampliação das Nações Unidas e reforço da ação dos parlamentos
em matéria de política externa para o desenvolvimerito da
diplomacia parlamentar e da intensificação dos entenditrienfó-s
entre o Executivo e o Legislativo.
Outro tema importante a ser abordado nesse ·encónlro;
em Estocolmo, será a necessidade de uma solução radical
para o problema da dívida do Mundo em desenvolvimento,
,portanto, de interesse, sobretudo, dos chamados países subde, _
, . -- _. _
!senvolvidos.
Também haverá um ~ebate geral sobre a situação política,
económica e social do mundo atual. Portanto, temas impor~
tantes~ atuais e relevantes.
A União Interparlamentar, no Brasil, possui o Grupo
'Interparlamentar, presidido pelo Deputado Ulysses Guimalrães, tendo como vtce-Presideot.e o nosso Senador Ruy _Bace-_
lar. O Senador Ruy Bacelar irá representar, nesse enCOntro
de Estocobno, a União lnterparlamentar
·
•
Srs. Senadores, em relação ao segundo grande encontro
13. ser promovido por essa entidade ~internacional, a União
lnterparlamen~J quero lembrar que ~eremos, no dia 23 de
novembr~ deste a_no, a grande Conf~rêficia IIJ.!erparlamentar
sobre Me10 Amb1ente e Desenvolv1mento. Sêrã de 23 a 28.
de noveinbro~ em-BraSilia, e da mesma forma como ocorreu
com a Conferência Mundial da Nações Unidas para- o Meio
Am~iente, realizou uma reunião preparatória.
As Nações Unidas realizaram quatro reuOiões preparatórias relativas ao encont.To·cta UNCED.para a Rio-92, sendo
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que as últimas, ·a de Genebra e a·de Nova Iorque, esta Casa
esteve presente através deste Senador, e a Câmara através
de alguns Srs. Deputados. Todos os países do mundo ali pre~
.sentes discutiraín o esboço dos document~ que seriam aprovados pela grande reunião da Rio-92, ocorrida no Brasil, no
mês de junho. Ali, portanto, nós esboçamos todo o esquema
básico da Declaração da Rio-92, da Agenda 21, das duas
convenções, enfim~ dos d_ocumentos aprovados por todos c-;
países na_quela conferência.
Para a real.ização desse En_contro Interparlamentar, a ser
_realizado em Jlrasília de 23 a 28 de novembro· deste ano,
foi corivocada uma reunião preparatória;-realizada em Brasília, presidida pelo Deputado Ulysses Guimarães, no seu primeiro dia, sendo que, no segundo dia, me foi dado o privilégio
de presidir a referida reuniãu. Participaram aesSe encontro
preparatório o Embaixador Flávio Miragaia Perri, pelo Brasil;
o Dr. Joseph Muliro, do Quênia, Presidente do Comitê do
Meio Ambiente da União Inte_rpalamentar; o Sr. Anders
Johnsson, Assistente do Secretário~Geral da União la'lterpalamentar, coril seOe em Genebra, a Dra. Odile Chazerand,
Encarregada dos Assuntos do Meio Ambiente do Secretariado
dã União Interparlamentar; o Sr. David Munro, C.Qnsultor
do Secretariado da União Interparlamentar para a organização
da Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento.
Durante esses dois dias, aqui em~Brasília, debatemos
com.os representantes da União Interparlamentar, sobretudo
no que diz respeito ao que foi aprovado e que seria -miSsão _
bãsica a ser discutido pelo comitê.
.
_
. ..
Nesse sentido, o Comitê Preparatório tomou nota dos
objetivos da conferência, -aprovados pelo Conselho Interparlamentar e que seriam, sucintamente, os seguintes:
Primeiro: avaliar os resultados da UNCED, ou seja, do
encontro do Rio-92, à luz dos pontos de vista expressos na
declaração de Yaundê, adotada pela Conferência Interparla~mentar realizada naquela cidade.
Segundo: defiD.ir área de prioridade para ação, particu~
larmente a nível parlamentar.
Tercetro: propor mecanismo, de acompanhamento e avaliação.
- Ba~eada nessas prelimiriaies a Comissão Preparatória,
que se reuniu em Brasília, procurou discutir O que seria relevante no sentido da configuração dos temas a serem debatidos
nesse grande encontrO de todos os. parlamentares do mundo,
I_IO pr6ximo dia 23 á 28 de novembro, aqui em. Brasília.
~assas preocupações básicas etam de QUe os resultados
da Conferência Rio-92, ou seja, a Declaração do Rio, as Con'venções de Biodiversidade, de clima e, sobretudo, o grande
documento de estratégia, que é· a Agenda-21, fossein exatamente a base sobre a qual nós iríamos discutir óS váiios te"inas
que iriam compor a ordem do dia daqUele grande encontro
mundial.
Neste sentido, a nossa preocupação, como representante
do Congresso Nacional e, posteriormente, como presidente,
em sUbstituição ao DeputadO tTlysses Guimaiães, foi no Sentido de definir, sobretudcl.'estratégias e metodologias de ação
que poderiam ser incorporadas nesse grande debate a ser
realizado no próximo mês de novembro, em Brasília.
ApOs dias de exaustivas reuniões, consegm.m:os sintetizar
oii'Objetivos globais da "reurtião, da seguinte forma: o Comitê
recomendou que a conferência se concentrasse nas irilplicações
políticas e legislativas dos resultados. da UNCED, ou seja,
la Rio~9Z:,_e fizesse propostas co-ncretas para asSegurar acoiilpa·
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nhamento parlamentar relativamente a áreas, tais coni-o:- -ratificação de instrumeritos intei'haeiona1s relevantes, oomo é o
caso das duas convenções já referidas; adoção de)egislação
nacional e monitoraçãõ- da ação governamental. Porque a idéia
básica é que os parlamentOs, além de cumprirem o seu papel
de editar legislação pertinente ao assunto aprdvado pela UNCED, tivessem, também, o papel de acompanhar e d~ fiscalizar a ação do Poder Executivo de todos os países, portanto,
no sentido de aplicar os resultados da reunião da Rio 92.
Do_ mesmo modo, também foi recomendado que a conferência
considerasse a melhor forma de esclarecimento geral dos povos quanto à importância~ para o-conjuntO dos países, da
busca de política de desenvolvimento sustentável e, nesse senM
tido, que ela conclamasse todos os governos a implementarem
os acordos alcançados pela UNCED.
O comitê Piepariiório concluiu que Praticamente todos ·
os acordos internacionais, todos os documentos importantes
assinados_ por todos os países na Rio 92lamentavelmente não
eram do conhecimento da maioria dos povos do mundo. No
próprio Brasil, que foi sede desse grande encontro mundial,
constatou-se que o seu" povo, que a sua cbrinliüdaae·na:o tiDha
consciência da importância, da profundidade desses documentos assinados e, sobretudo, dos efeitos que eles trariam para
o nosso País e para o mundo.
Nesse sentido, o encontro a ser realizado por todos os
parlamentos do mundo, no próximo mês de novembro, visa
exatamente a montar uma estratégia de conscientizàÇãO pMa
todos os países, no sentido de que os povos da Terra tenham
a consciência clara daquilo que foi assinado na Rio 92 e,
sobretudo, participem do processo da própria implementação
desses instrumentos.
Após extensa diScussão, o comitê preparatório adÕtou,
para informação dos Srs. Senadores, uma agenda provisória
para a conferência do próximo mês de novembro. EvidenteM
mente que, além da eleição para presidente e demais autoriM
dades da conferência de novembro em Brasília, foi aprovada
uma regra de procedimento, que seria praticamente a ordem
do dia dessa grande conferência.
Além do debate geral sobre os resultados da UNCED
à luz dos pontos de vista declarados pela União InterparlaM
mentar, haveria debates em comissões, visando à revisão e
à implementação da UNCED, ou seja, da Rio 92. Teríamos,
então, quatro grandes comissões, que estudariam, em detalhes, tudo o que foi aprovado pela Conferência das Nações
Unidas realizada no Brasil.
A primeira comisSâo iria tratar da conservaçãO-e adminisM
tração dos recursos para o desenvolvimento. A segUnda grande comissão trataria das relações económicas internacionais,
da cooperação internacional, do acordo dos recursos financeirOs e do acesso à tecnologia.
Não podemos esquecer que um dos problemas graves
da Rio 92 foi chegarmos a um entendimento a respeito da
transferência de tecnologia em favor dos países subdesenvolvidos, sobretudo sobre a transferência· de recursos financeiros -que viabilizassem o grande programa- definido pela
Agenda 21. Trata-se de um tema relevante e fundamental.
A terceira grande comissão ser_ia a que vai estUdar os
impactos nã área social-e económica, trazidos .pelo documento
chamado de Agenda 21, e a quarta comissão estudaria os
meios de implementação, incluindo estratégias políticas e parM
lamentares.
Srs. Senadores, nesse sentido, acreditamos que, do dia
23 ao dia 28. esse teinário, aqui sucintamente exposto, vãi.
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dar condições a que os vários parklmentares do mundo possam
discutir os resultados da Rio 92 e, sObretudo, -ãs estratégias
de política e eStratégias parlame.ntares cj_ue possibilitem a implementação de todas as resoluções, de todas as convenções,
de todos os acordos assinados por todos os países do mundo,
· para ·que isso tudo não fique somente nos discursos, para
que is~ _não fique somente num documento ass!nado, çle forM
-ma _J~omposa, na maior reunião mundial já realizada neste
Pl~eta, sem que os seus efeitos sejam viabilizadOs e implantados.

Nesse sentido, os parlamentos do mundo, como o nosso,
têm um papel relevante, não só - insistO - na aproVação
da legislação pertinente e complementar a esses acordos, mas
sobretudo nas estratégias de exigir do Poder -EXeCu-tiVo que
os programas, planos e projetas possam estar de acordo com
as grandes decisões, com os grandes objetivos e metas alinhados, sobretudo no documento chamado Agenda 21, que discute tudo que é relevante tanto para os países subdensenvolvidos
como para os países em desenvolvimento; que discute a riqueM
za e a pobreza; que discute os problemas e os conflitos do
mundo atual; enfim, Um documento importante, relevante
e fundamental para a mudança progressiva do nosso mundo
até o fmal deste século.
Portanto,- Srs. Senadores, só queria alertar, mais uma
vez, para esse encontro importante que, no próximo dia 23
de novembro, a União Interparlamentar fará realizar em Bra-Sília. Acredito que o Parlamento brasileiro terá ·uma representação preparada para discutir e para participar, juntamente
com todos os parlamentos do mundo, desse grande encontro.
Lembro que o comitê preparatório definiu, como limita- ção para os outros países, o máximo de quatro parlamentares
por país, além de assessorias. Nós, como anfitriões, possivelM
mente teremos uma representatividade muito maior, porque,
evidentemente, o encontro vai se realizar aqui, em Brasília.
Fiquem certos, portanto, ·que ess-e encontro é de fundamental importância para que os resultados da UNCED ou
da Rio 92 possam ser implementados e viabilizados em todos
os países do mundo. É a única forma de, realmente, concretizar aqueles ideais discutidos, aprovados e assinados nos docuM
mentes já referidos, ou seja, a Declaração do Rio, as convenM
ções de biodiversidade e as convenções ligadas à mudança
-climática; além, sobretudo, do documento a que já me referi
Várias vezes, que se chama Agenda 21, que diScute __ todos
os problemas fundamentais do nosso planeta, das nossas regiões, do nosso País.
Poranto, esse é um tema atual e importante. Espero
que o Parlamento brasileiro esteja preparado não só para
realizar esse grande encontro mundial em novembro em BrasíM
lia, mas que tenha condições de participar, com sUa visão,
sua experiência, para o sucesso desSe encontro._Sr. Presidente, Srs. Senadores, eram só essas as informaM
ções que queria apresentar a V .EX" a respeito desses dóis
grandes encontros que a União Interparlamentar realiza nesta.
semana_ na Su~a e, em novembro, aqui em Brasília. Muito
obrigado.

Durante o discurso -do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Alexandre Costa, Jt Vice-Presidente, deixa a cadeira
da presidênda, que é ocupada pelo Sr. Beni Veras,
suplente de secretário. . Durante o discurso do !h": Çoutinho Jorge, o Sr.
Beni V eras, Suplente de SecreiáriO, -deixa a cadeira- da
presit;lência, que é ocupada pelo Sr. Epitiício Cafeteira.
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Durante o discursá do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Epitácio Cafe'teira, deixa a cadeira da presidencia,
é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
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Há, todavia, il_a política rim grande conteúdo ético, pois
ela se fundamenta no compromisso que se asstirite- com~o político de representar com fidelidade e correção as aspirações
e crenças das grandes camadas da população.
Fui escolhido_ por um milhão e setenta e quatro mil eleitores, desde os feirantes do mercado de São Sebastião, em Forta~
Ieza,~ até os támpOneses de lrauçuba e Aiuaba, que vivem
uma vida pobre e sofrida, carente de quase tudo, e que, na
sua boa-fé, me- deram a maior dádiva, que foi a sua confiança.
De miffi ~eles esperam que lute por seus direitos, que seja
digno e correto no trato da coisa pública que ã eles pertence.
Ao me delegarem o dirf:ito de, através das leis, chegar
até a confiscar o excedente económico que geram, esperam
que-- seja digno e séiio no fixar quém deve pagaf e quem
deve receber do Poder Público:- Ser, portanto, honesto no
trato da coisa pública não é predicado; é, sim, condição elementar e básica, primeiro m-andariiefito da delegação democrática.
EStou faze·ndo esseS coment~r_ios n~o para realçar possívéis e supostas virtudes, mas para reafirmar que, para mim,
a 6ase fundamental da ação política é a ética. A- democracia
fundãmenta~se na delegação de poderes do eleitor ao político.
Não há como esconder que a base essencial dessa delegação
é-a-Confiança mútUa.---- -·-

O SR. PRESIDENTE {Mauro llenevide~) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Beni Yeras.
O SR. BENI VERAS (PSDB -CE. Pronuncia o~eguinte'
discurso.)- Sr. Presidente do Senado Federal;-senãdor Mauro Benevides, Srs. Senadores, os últimos acontecimentos que
preencheram as páginas dos jornais e revistas parecem ·um,
estranho pesadelo, tal o elenco de fatos delituos.os-_ Campo-:
riam, seni dúvida, um daqueles estranhos romances que tomam como locus uma certa república do Caribe, dirigida por
uma daquelas figuras que povoara_m 9 imagináriO _da nóssa·
infância tais como Somoza, Batista, Perez Gimenez e outros.
que tais: oportunamente excluídos da vida polf~ca daqueles'
países. Eram ditadores que- dispunham daqueles infelizes países d_e_ maneira absoluta, como propriedade pessoal, espoliando as populações miseráveiS, que assiStiam, ihertes, ifuth·
festival de riqueza e truculência, montado sobre a miséria
das massas indefesas.
Naqueles dias, vivíaniOs aqui a farra democrática que
sucedeu o fim da Segunda Guerra Mundial, com a UDN apregoando um_a nova_ moral pública, que tinha em figuras como
Milton Campos o seu melhor exemplo, que não conflitava
Participei da última campanha presidencial ao lado de
substancialmente com os grandes vultos do PSD, também MáriO Covas e," às vezes,_ estranhava_a absoluta incapacidade
'éticos, porém mais afeitos aos jogos legítimos da luta pelo do meu candidato eni dizer alguma coisa para ser conveninente
poder. Eram personalidades como a de Juscelino Kubitschek, ou para agradar ao público. Süa palavra grave infunde respeito·
que coroaram aquela safra de políticos gerados por Minas e ã crença em sua absoluta incapacidade de falar coisas em.
Gerais, tão capazes de simbolizar as marcas mais peculiares que não acr~dita. ·
Ma~_ Mário Covas_, séiiO _e-- cóm- pouco jogo de. ciritura,
de nossa gente ..
Essa fase da nossa História, ericertáda com a Revolução jã.inais seria- páreó pata -o jovem caripcã. que _cõnstruiu süà
de 1964, fixou em- minha memória de adolescente, vivendo carreira política em Alagoas. O fenómeno Fernando Collor
numa pequena ciàade do interior do Ceará, políticos como de Mello surgiu como um furacão enl nOssO cenáriO ."elei(pral. .
Raul Barbosa, Paulo Sarazate, Walter Sá Cavalcante, José De _gosto refinado, afeito à Vi.dã burgue-sa, amante de bons
Martins Rodrigue-s, Menezes Pimentel, assim como Gustavo vinhos e de bc:iris licores, com uma inteligência ágil e rápida,
Fernandes, Juarez Távora e Virgílio TáVOra mais re-eentente, enCõritróit. em Alagoas o terteno certo para se equipar para
-- · estes, de comportamento reservado que os tornavam eleitoral- o tipo de política que ele desejava praticar.
Alagoas
tornou-se
importante
a
partir
da
sua
agroindúsmente difíceis ...Tan:to que, para Virgi1io Távora chegar ao
poder no Ceará, foi necessária urila aliança que sacrificou tria canavieira, que:~ por sua- natureza, gera uma elite cruel
Adail Barreto Cavalcante, político progressista e bem inten· e alienada, embora com honrosas exceções, com o do apóstolo
clonado. Eram todos eles pessoas vocacionadas para a política, da redemocratização Teotónio Vilela, e seu fllho, nosso quemas que tinham um grande sentimento de missão, tão presente rido Teo. Pela grandeza e raridade confirmam a regra.
O dono de usina de açúcar nãQ precisa conhecer de relaem su~ ação pública.
_
_
ções humanas: os seus empregados são tirados de uma imensi
Meu pai era, a essa altura, alfaiate de profissão e líder
m-assa de miseráveis, sem Oportunidades ou esperanças. Até
do Partido Comunista do Brasil, em Cratéus. Sua atividade
recentemente, o filho de usineiro conhecia melhor Paris dd
política· na contranião da História_ c.uStõu-lhe os seus ·melhores
anos, que ele gastou alegremente, certo de que estava lutando ·que Recife e Maceió, e sua relação com a terra e _com as
__
pela redenção dos humilhados e ofendidos. . . • pe"ssOas era tipicamente co1onialis_ta_._ __ __
- Nada é mais ilustratiVO- dessa verdade que o_ casamento
"Minha visão da política, foi, portanto, uma visão altruísdo Sr. Pedro Collor. Fof, segundo os cronistas de futilidades.
tica. A militância sempre me pareceu um esforço em busca
a festa do século. Mil convidados_ em uma praia toda rnaquiada
do bem "comum. A política teve para mim, desde jovem, um
para o evento em meio a uma sociedade pobre e desalentadaJ
pouco da marca dos heróis de_ Plutarco- Tão logo pude particomo a de Maceió. Por critérfris ordiilários, qualquer pessoa·
cipar dos movimentos estudantis do colégio, entreguei-me a
de bo~-s_ens_4:?_ notaria o abSurdo que aquela ostentação reprep
uma busca frenética pela rçdenção da humanidade __
sentava, menos os herdeiros canaVíeiroS.
- - -Política para mim é Um ato de doação, mediante o qual
ProdUto típico dessa realidade socioeconôm.ica, o filho
renuncia~e ao sucesso profissional e pasSa-se a encarnar a
alma e os __sentimentos do seU povo. Para ganhar dinheiro qe mandarim Fernando Collor cedo percebeu que a política
ou para buscar poder, sempre me pareceu que há atiViàadeS ·poderia-ser uma caniinho fácil para o sucesso. Sem peias mo-1
mais próprias que a política. A busca do vot_o __ é um ato de
rais, podendo fazer o discurso qué as pessoas Queriam ouvir,
foi-lhe fácil construir uma plataforma de cavalheiro andante i
humildade, pois sempre .estabelece uina dependência· entre
V<!Cê e os eleit~res_ dO~_quais você.se faz inté_rprete.
da mot~idade, de ~or aosyobres_,:de exec_r~o- aos polítie<_>_s~
o
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e empresários, bode_s expiatórioS- e, Ináíóres culpados do sofride fazer dois regiStios~· 0-piíirieiTõ-é de- natureza pessoal conmentodopovo.
________ ________
_
, - -,..,...--- -cementeaV.Ex~.Aolongodes~_anoemeiodeconvivência,
cercou-se de capangas tipo PC, Cláudio Humberto e
aprendi a conviver ~om o nobre Senador Beru·-veras, um

Cláudio Vieira, e correu a buscar o "pote de ouro", que
era este País em caos. Alg~ns perceberam o logro de que
estavam sendo vítimas, pois homens experientes como Leonel
Brizola nos advertiram o embuste. Num programa memorável
de televisão, Leonel Brizola disse que, a seu juíZo, estávamos
correndo o risco de sermos enganados por um Hpilantra••.
para usar suas palavras.
Trinta e cinco milhões de brasileiros, a maioria dOs QUaL
de São Paulo e Minas Gerais, entregaram 0 pOder a FernandoCollor e nos levaram a participar dessa ópera bufa que teve
atos em Canapi, que exportou seus padrões para todo o País:
cenas de corridas de camisetas com "slogans" ao estilo Dale
Carnegie, autor americano dO livro '!.}:oino_JDfluenciar Pessoas", compondo o quadro dominado pelo jovem de persona·
lidade fraturada na qual convivia uma visão modemizad_ora
da economia, de permeio com uma moral política de bicheiro
do Rio de Janeiro, que comete os maioreS pecados e se julga
,purgado pelo patrocínio ao desfile das Escolas de Samba.
Permitir o festival de extorsões de que fomos todos vítimas,
dissenúnar agentes por todos os órg·aõs públiCos para cobrar
comissões, afirmar na televisão para todo o País mentiras
piedosas como aquelas referentes ao financiart:ieÍltO-âe suas
despesas, são atitudes que envergonham o Pãís; escá.mCcem
de nossa boa-fé e arraStam a instituição da Presidência da
República para o seu ponto mais- baixo.
Sei que muitas Camadas de nossa supoSta elite acham
que não se deve correr o risco de uma troca na presidência
apenas por razóes morais. Alegam que já sabemos os defeitos
do Presidente e que, agora que ele foi flagr~do em Culpa,
Passará a proceder bem por conveniência. É uma atitude muito
.pragmática, embora de alto risco e absolutamente_amoral.
O Brasil é um país em busca do seu destino, airida não
realizado, em nossa Nação, em todas as suas potencialidades.
Infelizmente, somos líderes de um povo que tem mais frustrações do que alegrias. Nosso destino de Nação, entretanto,
acha-se face ao Rubicã_o com qtie se deparou Júlio Cesã.r.
Neste momento histórico, o·que está eiri jógo é unia suposta
liderança questionada em sua essência. Somos líderes de uma
Nação que quer ser respeitada, ou somos mais uma fraude
que, por conveniência ou acomOdação, busca desculpas para
não cumprir com nosso papel?
- - Representantes de um povo traído em sua boa-fé e enganado despudoradamen te, se nos omitirmOs; táífibém ficará
órfão de uma liderança capaz de representá-lo e defendê-lo
,
neste momento grave da nacionalidade.
Se, por conveniência ou covardia, nós, do Congr~ssõ !'ifã.clonai, não adotamos neste momento a única- atitude digna
que nos cabe, está certo o povo em não acreditar nos políticos.
Falta-nos grandeza para agir exemplarmente face à crise em
que estamos atolados.
Cabe-nos assumir publicamente o papel de coadjuvantes
dessa comédia em que, usando uma imagem vulgarizada pelo
ainda Presidente, somos todos porcos a chafurdar na lama.
o Sr- Esperldião Amin _v. Ex• me permite um aparte?
O SR- BENI VERAS- Com prazer, ouço V. EX'.
O Sr. Esperidião Amin -Ouvi com atençãO o discurso
de V.Ex~ e comentei epm o nobre Senador José Richa algumas
ob$ervações que V. Ex~. nos faz. A títulp de_~parte, gQ_$-taP,a

homem com iniciativas-, jUízos e posições ponderadas e canseq-üentes. Por isso, atiibuo grande importância à fala de V.

Ex' a re-speito deste tema. A segunda observação que faço
é a de julgar que V. Ex~ acaba de externar o cerne do que
pensam os brasileiros menos apaixonados, ou seja, aqueles
que nã.o se comprazem, que não se alegram, que não se sentem
vitoriosos ou desforrados pelo espetáculo importante, crucial
em que se está convertendo a situação do nosso País. Por
ambas as raz_ões, permito-me, a título de aparte, cumprimentar
V. Ex~ pelas colocações que aqui nos traz.
O SR- BENI VERAS - Obrigado pelas palavras generoSas~

Por mais prudentes que desejemos ser, por mais cuida~
doses e cautelosos com que queiramos marcar o nosso comportamento, v. Ex' há de convir, realmente, que não devemos
deixar de sentir, nesse mOmento, profunda -revolta. Estamos
aqui como representantes de um povo que sofre, que tem
o--destino questionado a cada momento; que tem o seu sofrimenta agravado por uma má política que, infelizmente, ainda
é prati'-cada com generalidade em nosso P•'s·
...... , qu e se vê , nes se
momento, traído em seus objetivos, traído em suas esperanças
por um Governo que chegou ao" poder prometendo lisura,
promentendo correção, sensibilidade, prometendo atenção
aos problemas do povo e que se revelou, no seu desempenho,
completamente irresponsável em relação a esses comprom.issos, como se pudéssemos mentir tanto- para 0 pOvo, cOmo
se pudéssemos ter esse comportamento arrivista com a população. Dizemos uma cOisa para eles e ao chegarmos aqui -temOs
~a prática completamente diferente.
Leio, para reavivar a lembrança dos que aqui estão-, algumas palavras pronunciadas pelo Presidente Fernando Collor
na Convenção do PRN, aqui em Brasília, em setembro de
1989, quando colocou a sua postura de candidato a Presidente
da República, dizendo àquela altura:
"A probidade, a honradez pessoal, o equilíbrio,
a-serenidade, o devotamento às causas coletivas, a inte~
reza de caráter e a retidão moral no trato da coisa
pública serão-requisitoS indispensáVeis ã. tOdos que par-ticiparem do meu Govemu: Seiei inflexível com a impostura e intolerante com a desídia. ••
Esse mesmo homem foi o homem que diSse há poucos
dias - há cinco dias - na Folha, que ele, a respeito do
Sr. PC Farias, tinha feito uma nota, mas -que essa nota tinha
sido mostrada ao Sr. PÇ Farias, _que não tinha concordado
com_ela. Elltão ele continua dependente desse homem que
tem um caráter que nós tOdos conhecemos e ele conhece
mais çto que ninguém. ·
Entretanto-, apesar dessas palavras que disse na ConVenção do PRN, seu comportamento revela uma personalidade
completamente fraturada; afirmou aqui coisas nas quais ele
jamais acreditou. A sua atitude no uso da coisa pública foi
contrária ao que ele afirmava aqui nesta declaração.
- Isso _tudo enche o nosso País de frustração, de angústia
por ver qile os seus Líderes, o seu Presidente é um homem
que não foi -capaz de falar a verdade ao povo, de agir de
manei!a correspondente.
O Sr. Eduardo Su.ptlcy -Permite-me V. Er um aparte,
Senador Beni Veras?
J
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Sua intenção era mais do que nada formar um instrumento,
O SR. BENI VERAS.- Pois não.
de poder que pudesse usar o povo como escada para seus
O Sr. Eduardo Suplicy - Cumprimthtô V. E~·, Senador
objetivos inconfessáveis.
Berii-Veras, pela incisiVa análise em· que régisti-3. a tragédia
O Sr. José Richa- Permite V. EX' um aparte?
do povo brasileiro. Pois esse povo, que tanto lutou nas ruas
para que tivéssemos eleições livres e diretas, como em 84
O SR. BENI VERAS - Concedo o aparte ao nobre Senaaconteceu; que, em 1989, com grande entusiasmo, também
dor José Richa.
saiu às -ruas- alguns, por exemplo, como V. -Ex~, entusiasO Sr. José Richa- Senador Beni Veras, em primeiro
mados pela candidatura de Mário Cova~~ OUtros pela de Rolugar,
gostaria de cumprimentar-v. Ex~ pelo brilhante discurso
berto Freire, por Ulysses üuimãiãeS, pck Aureliano Chaves,
com _que nos brinda nesta tarde. V. Ex~, como muito bem
por Luiz Inácio Lula da Silva, por Fernando Collor de Mello
disse o Senador Esperidião Amin, é uma pessoa com quem
e assim pár diante - e estávamos certos todos, havia uma
esperança muito grande por parte do povo brasileiro que, -se convive e se respeita. Um respeito que advém pela firmeza
das suas posições e ·ao mesmo tempo pelo equilíbrio, pela
exatamente, com eleições livres e diretas para presidente,
sensatez
com que V. Er aqui no Senado e fora dele, tem
nós poderíamos enfrentar tantos problemas como a inflação,
demonstrado com intervenções sempre muito oportunas.
o desemprego.- Poderíamos voltar a crescer e desta vez com
V. E~ externa, mesmo com esse equilíbrio, a indignação
distribuição da r~nda, mas sobretudo poderíamos ter alguém
que tom·a conta de todos nós e de toda a nação brasileira.
que coibisse a prática "de malversação de recursos, de corrup~
V. Exa. coloca fatos que são impossíveis serem contraditados.
ção, de tr~fir..'X>_de influência, o que, aliás, foi uma das bandeiNa verdade acredito que· ninguém , tão rapidamente, conseras, como bem assinalou V. Ex', do próprio Presidente Fernanguiu empolgar uma nação inteira - e agora já se sabe que
do Collor de Mello na convenção do PRN. Entretanto, a
de maneira mentirosa- como esse dd"adão quando foi canditragédia, a tristeza para nós todos é_ que exatamente o que
dato a Presidente da República. Ele fez uma campanha conse_gui~ rePresentar essa_ institil1Ç""ão maior,· a Vresiâê~c_i~
e V~ Exa. citou até trechos de discurso pronunciado por ele,
da República, acabou desonrando o cargo, acabou e;utament~
prinCipalmente diante do PRN, aqui, em 1989 -produzido
incorrendo em crimes contra a probidade administrativa. Agomuito bem pelo marketing, e soube levar ao povo brasileiro
ra, como contestar as pesquisas como as que hoje registram
, na sua mensagem, o que o povo queria ouvi(. E o povo
os jornais_ que mencionam que 59% da população desconfia
cansado de mordomias, de corrupção, de denúnciaS cOD.Stantes
dos políticos, se aquele representante maior não se compo:rtou
que se faziam contra, principalmente, os políticos, o elegeu
de acordo .CO{Il os anseios, não apenas dos 35 milh_Qes _de
à custa disso. Fez da moralidade, da cassa aos marajás, a
brasileiros que nele vOtaram,as também daqueles que lutaram
sua bandeira, e com isso iludiu o povo e acabou eleito. E
por uma eleição livre e direta. dq presidente. E como transfornunca se viu na História· do Brasil acontecer lnstitucionalizamar essa tragédia em algo positivo? Aí_ é que está a importância
da ação- do Congresso Nacional: o fortalecimento__ das iQst~t~i -dame!Jte tanta imoralidade como aconteceu nesse curto perío~
do, praticamente, de governo do Presidente Fernando Collor.
ções do"Legislativo. É da maior importância que tanto OPresiO Brasil não pode continuar, SenadorBeni Ver;~.s, s~jeito
dente da Câmara dos Deputados como o Presidente do Senado
a esses equívocos. E aqui vai a terceira colocáção qi(é éü
Federal, neste momento, se pronunciem com o vigor com
queria fazei": de um modo geral, como podemos evitar que
que o Presidente Ibsen Pi~eiro.e o _Presidente Mauro_ Benevides estão fazendo, diante, inclusive, dos ataqUes do Presi- crises constantes, freqüentes como essa, ·se repitam num curto
espaço de tempo? Fazendo profundas reformas políticas neste
dente da República. PrecisamoS ·cumprir coiri -o nosso dever
País. Claro qae num País de dimensões contine_;nt_ais c.o_roo
aqui, até para que o poVo hão teilha motivo~ de desconfiança
o nosso, de tamanhas diversidades regionais, diversidades em
em relação aos polítiCos que foram eleitos para o Congresso
Nacional nas últimas eleições. Precisamos refletir rio- Sentido todos _os aspectos, tanto das necessidades populares quanto
de cultura, de enfoque- dos problemas,- e assim por diante.
de que, se o povo está decepcionado, em larga escala, com
Fomos eleitores do nosso companheiro Mário Covas- _citado
escolhe é a própria populàção; daí a importância da reflexão
no discurso de V. Ex~_ assim como no meu- que; exatamente
de cada eleitor na escolha de seu representante, especialmente
por ter uma proposta correta, uma proposta realista, umã-agora nas eleições que se aproximam· e em todas as demais.
proposta viável, exeqüível, acabou não sendo eleito. Aliás,
Cumprimento V. Ex• mais uma vez.
Márió Covas perdeu pelas suas qualidades, e não pelos seus
O SR. BENI VERAS- Agradeço suas palavras e lembro defeitos. Até na época da campanha se dizia qUe era muito
o seguinte: essa é uma das_ nossas tragédias. Na eleição passa- provável que ele não tivesse GOndições de ser eleito, exatada, o Senhor Presidente Collor de Mello _fez pronuciamentos, mente porque era um homem virtuoso· demais. Mas, para
confonne citei aqui; andou pelo País inteiro falando coisa:s nós, do PSDB, e para todos aqueles que, mesmo não sendo
nas quais, estou vendo, não acreditava: apoiar a população; do PSDB, abraçaram sua candidatura e, como nós, lutaram
acabar com a corrupção; em síntese, o discurso que fez e para que ele fosse eleito, aquilo foi a nossa graride mOtivação.
que dizia respeito à alma do povo, o que o povo queria ouVir.
Eu sempre disse -tenho reafirinado ao longo da minha
Se se imaginar que essas palavras que disse foram comple~ · vida política-- que lamentavelmente, num país dessa extentamente falsas, que ele mesmo não acreditava em nada disso, são, de_ tantas diversidades e diferenças cultUrais, qualquer
conforme provou no exercício da Presidência, vemOs- que o candidato que tenha uma proposta séria, viável não terá cOndinosso sistema eleitoral precisa ser corrigido, de maneira a ções de eleger-se, a não ser se apelar para a emoção, como
que essas fraudes não possam enganar o povo de tão boa-fé. muito bem soube fazer, durante a campanha eleitoral, o atual
Nosso povo acreditou nisso e foi enganado terriVelmente, por- Presidente d~_J3..epública. No entanto, o day after, o dia após
que o Sr. Collor, provou, com o tempo, que suas intenções a eleição, é isso que o Brasil jnteiro está assistindo. Quanto
eram completamente diferentes daquelas que afirmava.
maior a emotividade usada numa eleição, maior a possibi~
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bilidade, colocando em suas mãos algumas leis essenciais,
que pOssam facilitar a gestão do País. -Por exemplo: uma lei
partidária que reduza o número de partidos, um sistema eleitoral - conforme V~ Ex~ cita - que possa incorporar o voto
distrital. Há também a forma de financiar as campanhas eleitorais. Vivemos um logro a esse respeito. Faz.:se de conta que
as campanhas são financiadas milagrosamente, porque não
•há ~ma forma legal, uma definição legal que permita o finan.ciamento dessas campanhas, ensejando, portanto, a oportunidade para fraudes e mentiras no processo eleitoral.
·
_Tudo isso deve nos ajudar no presente momento a buscar
a solução, buscar o caminho que possa depurar o nosso sistema
político-eleitoral, porque não é possível expormos o povo a
esse vexame a que está sendo submetido no presente mo.mento".
-

lidade de o povo sair frustrado. Creio que, mais do que nÚnca,

'esses episódios servem para ilustrar o que o PSDB - está
no seu programa- deseja faZer; ou seja-, as pi'ofu.ndas reformas políticas de que o Brasil precisa. A mudança do sistema
governo é certamente a principal delas, mas não é a única.
Além do parlamentarismo, que não ensejaria a oportunidade
de o Brasil viver a crise que está vivendo, certamente outras
reformas complementares se fazem necessárias, para que possamos apagar, de uma vez por todas, essa prática política
.primitiva, fisiológica, corporativista qu~ tem marcado a vic~_a
presidencialista e republicana desse mats de um século. Sena
a refolma do sistema eleitoral, através do voto distrital misto
-que preconizamos- que aproximaria mais o repreSentante
dos Seus representados; o -povo poderia conhecer melhor os
parlamentares que vai eleger pelo voto-direto. O sistema misto
.daria um equilíbrio para evitar o risco de o Congresso Nacional
acabar se transformando numa grande câmara de vereadores
·a nível federal. Então é preciso que haja, no sistema misto,
a oportunidade de, através de listas partidárias, os brasileiros
elegerem também aqueles que, prioritariam~nte, vão cuidar
dos interesses coletivos, e não ter, aqui no Congresso, uma
visão meramente distrital dos problemas nacionais. _É _n~ces
sário a mudança também do sistema partidário, conferindo
aos partidos maior responsabilidade. O instituto d~ fidelidade,
evidentenlente, fortalece os partidos, e o que acho Importante:
uma reforma do sistema burocrático para que nas horas das
dificuldades, nas horas das substituições de governo, a burocracia tenha condições, através da profissionalização e da estabilidade, de tocar o dia-a-dia da administração sem sobressaltos. Acredito que episódios como este que nós estamos
vivendo, e que está levando o Pafs a uma profunda crise,
o Brasil não os suporta mais. Por isso, quero cumprimen~ar
V. Ex~ pela consistência do seu discurso, pelo tom emo~lO
nado, e até mesmo indignado que V. Ex~ colocou, e dtzer
que é com homens dessa qualidade, da qualid~de de V. Ex~,
que o Brasil tem de ser construído, passando a hmpo, aproveiesse período que nós estamos vivendo de crise política.
O SR. BENl VERAS - Muito obrigado às palavras de
V.Ex•

A Nação está com vergonha do seu Presidente, esta é
que é a verdade, e muita vergonha, porque;enquanto a população sofre e luta, enquanto os seus políticos procuram caminhos corretos, honestos, vemos chegar à Presidência da República um cidadão que foi capaz dos maiores logros, de mentir
à população constantemente, formar quadrilhas, enfim, organizar todo um sistema de subversão da ordem política e constitucional do País.
Esse é um fato que não podemos deixar que permaneça.
6 Sr. Coutinho Jorge - Pe:rmfte-me- Ex~ um aparte?
O SR. BENI VERAS- Commuito~ prazer, nobre Senador
Coutinho Jorge.

O Sr. Coutinho Jorge - Senador Beni Veras, eu não
poderia deixar de dar um pequeno aparte ao importante pronunciamento de V. Ero a quem aprendemos a admirar como
empresário bem sucedido e, sobretudo, como homem que
conhece os problemas nacionais, mostrando uma competência
e um preparo muito grande_ n~ discussão desses problemas.
·E podemoS citar, como exemplo, a liderança de V. Ex~ na
comissão criada pelo Congresso Nacional, que discute os desequilíbrios regionais. V. E~, de forma intimorata, permanente,
percorre o Brasil todo~ discutindo a realidade dos desequilibiiOs regionais, ten!anto absorver os pensamentos das várias
Agora, acho que o nosso sistema eleitoral precisa ser regi6es, para tentar forjã:r uma proposta para superar os deserevisto urgentemente. _Um sisteina eleitoral que permite que
quilíbrios graves que o Brasil sofre, não só do ponto de vista
uma pessoa com essas condições chegue à Presidência da_ Re- social,_ económico como, evidentemente, regional. Mas eu
pública tão facilmente é um sistema que está falho. Agora, poderia dizer que o perfil que V. Ex~ traçou a respeito do
ac;:ho que uma das suas debilidades maiores é ele ser montado
Presi~ente Fe~ando Collor, a sua visão, digamos, psicológica
numa nação com injustiças tão flagrantes, com uma pc;pula- dessa personalidade, forjada lá no seu Nordeste é muito clara.
ção, em sua maior parte analfabeta. No Nordeste temos 52%
V. Ex~ colocou de forma objetiva, profunda, séria, a análise
· dos analfabetos do País, 40% da sua população ainda é analfa- dessa personalidade. Poderia dizer, Senador Beni Veras, que
beta. Temos uma população com um nível de renda baixís~ o Presidente Fernando Collor de Mello não me enganou,
simo. Então são pessoas ·que-esperam do sistema político um porque fomos Deputados na mesma legislatura e a sua particimilagre salvador, capaz de mudar a sua expectativa. Essa pação no Congresso Nacional foi tão omissa, tão obscura,
esperança do povo pode ser utilizada por pessoas de má-fé, que noventa e nove por cento dos Deputados não sabiam
que se prevalecendo dessa debilidade da população, engana-a, que ~le_era Deputado, que era um parlamentar. Para V. Ex•
,prometendo coisas que eles sabem que não farão, coisas nas 1 ter uma idéia da sua ação, da sua atuação, que me lembre,
quais eles não acreditam. E essas promessas levam, infeliz- ele foi conhecido, sim, por alguém que lutava para carregar·
mente, grande parte da população a uma falsa esperança,
a pasta do então candidato a Presidente da República, Paulo
e corre-se um risco muito sério de que essa frustração possa ·Maiuf. É a única lembrança significativa, o que não é muito
se transformar, num dado momento, num rastilh9 de pólvora alvissareira, não ~uito prestigiosa para a sua história. Consique imploda todo o nosso sistema.
,dero, por tudo aquilo que V. Ex~ traçou, ser aquele um homem
Devemos nos preocupar muito com isso. E, agora, quan- que faz um discurso e a prática é outra. Ele, na verdade
do. existe essa perspectiva de mudança na Presidência da Repú~ - iOd-os têm que reconhecer - é um excelente autor: diz
blica, devemos aproveitar a oportunidade para proporcionar, aquilo que o povo quer ouvir em certos momentos, ·mas lamena g~em venha após o Se~or Collor, condições de governa- tavelm~~te, a sua prática é totalmente diferente. V. Ex~ colo1
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oou de maneira moita clara·. Acho Qüe uma das fonit.as de
se conhecer o homem público é verificar a sua equipe, os
homens que o cercam, os homens que, muitas vezes, o aconselham; aqueles que são mais chegados a ele. São exatamente
esse_s homens que, no caso de Fernando Collor de Mello,
foram grandes responsáveis também pela sua derrocada, não
há dúvida nenhuma.
Concordo com V. E~ que o Brasil não merecia isso.
O que o Brasil merecia, apesar dos problemas graves, era
um pouco menos do sofrimento e da provação coletiva por
que está passando agora. Concordo .com as colocações dos
companheiros anteriores, dos ilustres Senadores, de que é
necessária uma mudança radical na concepção da estrutura
da política partidária deste País. A moralização se impõe.
.É fundamental que mudemos este País. É fundamental que
se passe a limpo a realidade nacional e V. Ex~ colocou um
fato que é verdade: ;1 Nação está envergonhada do Senhor
Presidente. Isso é grave, isso é sério. Parabéns pelo seu pronunciamento.

'feBd~ os·seus interesses, e elã não pode~subsistir na medida

em- que- ê- vilipendiada com a mentira, com_ o engano, com_
o embuste, conforme .tem sido até agora,;
Acho que devemos agir forte e imediatamente, para tirar
da vida política nacional essa mancha que respinga em todos
'nós, e não devemos permitir que ela permaneça por m-ais
1tempo.
Muito obrigado.

Durante o discurso do Sr. Beni Veras, o Sr. Mauro
Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presid~ncia,
que i ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
() SR PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Concedo.
a palavra ao nobre Senador Ronan Tito.

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pronuncia o se:
guinte discurso. Sem reviSão do orador.)- Sr. Presidente,
~Srs. SenadOres, recebi da Câmara Brasileira da Indústria da
..:::Onstrução, CBIC, um protesto contra a postura da Caixa
Ecônom.ica Federal que está inadimplente com a C,<1.0Strução
O SR. BENI VERAS -Obrigado. Veja V. Ex• que o
popular e, por isso mesmo, criando um ambiente muito ruim,
Senhor Fernando Collor de Mello teve a coragem de ir à
principaJmenté, nos conjUntos habítacionais populares, eu ditelevisão, ele poderia deixar de falar, poderia não ~ maniria popularíssimos
festar, mas ir conscie_otemente mentir ao povo é um crime
A questão da construção do PAIH, que não chega a
dobrado. Sua Excelência foi à televisão e disse, há quinze
ser uma casa é um embrião, é um sistema de vender o terreno
·dias, que as suas despesas eram financiadas pelos valores que
urbanizado com mais o embrião. Não existe nesse ramo, nesse
·eram depositados na conta de sua secretária e que o Sr. Cláusetor da construção grandes construtoras que tenham liquidez
fdio Vieira acompanhava esse financiamento._
_
ou capital de giro suficiente para ãguentar atra:sos·da Caixa
!
O que se viu foi SUa Excelência emitir conceitos "que
Econômica
sabia não serem verdadeiros, conforme se provou exaustiva:
mente. Ou seja, ele mente sem o menor cuidado face à popuA Caixa Económica assina um contrato com essas empre~
Iàção.
sas, às vezes, estaduais ou municipais, que todos os Estados
e as maiores cidades as tem. O sistema é, com· poucas Varia-·
Numa situação dessa, a solução é fácil e clara. Uma pessoa
que quer enganar o País inteiro__ de maneira tão CQilSciente,
ções, o seguinte: a CaiXa Económica çontrata ci>m o município
através dessa empresa, ou com o Estado, através das COtão determinada, tão sem peias, precisa ser excluída do sistema
político para que o País possa renascer ·e ·acreditar em valores
HABS, a construção de núcleos habitacionais para pessoas
de baixa renda.
reais, que são da vida comum dos nossos companheiros, que
_Agora chegou às nossas_ mãos ~m.a Q.enúncia da maior
são a seriedade mínima, a hone~_tidade de apresentar fatos
em que se acredite e que sejam verdadeiros.
gravidade, porque há uma discriminação tremenda por parte
Não se pode permitir a um Presidente da República que
da Caixa, que assinou Contratos a partir de dezembro dQ ano
passado e jarieiro deste ano. Acontece que, para alguns Estaapenas minta o tempo todo para a população.
dos, ela libera recursoS', para outros, não. No meu Estado,
Nós políticos somos todos)evados de roldão, à medida
Minas Gerais, a imidimplência da Caixa com essas pequ-enas
que o povo acredita que os políticos são todos desse tipo.
empresas estaduais e municipais chega a ser da ordem de
Não me julgo dessa espécie. E não iria correr o Estado
60% a 70%. Ou seja, as casas já estão prontas_ e não foram
,do Ceará, como fiz 352 comíçios, buscando o apoio de uma
liberados recursos. No entanto, em outros Estados, a liberaÇão
!população sofrida e miSerável, buscando apoio para chegar
de recursos é normal, o fluxo é normaL A Caixa vai liberando
aqui apenas para visar ao meu enriquecimento, apoiar afilhaos recursos_ de .acordo_ com o -"fluxograma; feita a mediÇão,
dos e apaniguados.
__
de acordo com 'o contrato,vai pagando.
É um tipo de dado ao senso comum das pessoas, a6
E isso, Sr. Presidente, está causando algumas anomalias
"homem da feira", como eu digo no Mercado de São Sebas~
tião, aó coitadinho de' lauaba, cidade pobre -do Estado do _em pequenas empresas, em empreSas nascentes. Não falo da
Ceará. Não cabe na cabeça de ninguém que uma pessoa seja !grande empresa, porque. esta não se interessa em constrUir·
capaz de tanta desfaça~ez, ir ao povo dizer apenas· coisas em
casas do tipo PAIH,mesmo porque a construção, do total
da venda do imóvel, abrange algo em tomo de 30% a 40%.
,que não acredita, parã fazer exatamente o:contrário quando
lo restante fica por conttl do terreno, da urbanização (enten~
chegar à Presid,ência da República,
da-se rede de esgoto, água tratada e energia elétrica). Então,
É um logrtl que o nosso País nili'i pode permitir. Acho
que para isso a solução é fácil. Temos que excluir de nósso _i~itas dessas empresas estão pedindo concordata e falência.
mundO' político pessoas desse comportamento, porque aquele ,Às vezes, pessoas ijU~•.são~~1u1amente ;:H~or dos empre,espaço não é o lugar justo para essas 'pessoas.• eles éevem 'gados-;.dos trab'á'lrurucres, ticam àbUpiDhádos quando se fala
em nome de empresa ou pequena empresa. Quero dizer qu~
procurar um outro, diferente. A política é um jogo ético,
~ tenh'o nenhum preconceito contra a grande empresa. Tetenr que ser dessa maneira, só assim se· entende que a demonho preconceito contra empresas que não cumprem seus comlcracia possa ser pnltícad"a. A democ:racia é o regiine da Oelega!Çáo;.·.a~ulação entre~a-ao~pojíncos a or~~açáo-para de-- ,promissos sociais ~J':a_B_amentos de impos_!5)s e pagainentos
1
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de funcionários. Porque, a não ser no regime socialista, se
existe operário, tem que existir empresa. Se existe-o trabalhador, tem que existir empresa. É claro que -na Rússia e seus
satélites não havia isso. O Estado era o patrão e os trabalhadores deveriam estar no poder, segundo a teoria marxista~
Sr. Presidente, o mais grave talvez não seja a falência
dessas pequenas empresas, empresas nascentes de pequenos
empresários, o que já é uma anomalia muito grande. O pior
é que muitas dessas casas já se encontram prontas e os candidatos a essas casas já foram selecionados previamente pela
Caixa e estão cõmo cachorro em porta de açougue: olhando
lá para dentro, sem poder entrar.
Há uma outra situação ainda pior: a dos trabalhadores,
dos peões, do pedreiros que trabalharam nessas casas e que
estão sem receber. Sabem por quê? Desde abril, a Caixa
não paga. Não cumpre o contrato. É inadimplente. Não em
todos os Estados. Não! Nos Estados em que o governador
sempre serviu ao Hrei"" isso está absolutamente em dia. Mas,
no meu Estado, o meu Governador não quis participar do
Governo, não indicou Ministro, não pediu dinheiro, tampouco
fez reivindicações maiores. Entendeu o meu Governador que
não dava para se comprometer com o atual Goveriio que
aí está. Entendeu ele assim.Se houve um desentendimento,
ou pelo menos, uma falta de entendimento, entre o Governador e o chefe do Executivo Federal, quem pagou o pato
foram as pequenas empresas que assinaram os contratos com
a Caixa, os trabalhadores que trabalham nessas pequenas empresas, os futuros mutuários que se inscrevera"in para morar
nessa casa. Então, agora, estamos vivendo uma fase "interessante": estamos vendo os cadidatos a mutuários de embriões,
porque não chegam a ser casas, repito, na porta, querendo
entrar; não podem; os pedreiros, os ajudantes de pedreiro,
que trabalharam na construção dessas casas, não recebem.
Os fornecedores de material também não recebem e executam
as construtoras. As construtoras não podem executar a Caixa,
e a Caixa é inadimplente.
·
Eu não sei~ Sr. Presidente, não sei se interessa a alguém
nesta Casa ou pelo Brasil afora outro assuntO, neste momento;
no Brasil, que não o impeachment.
Na verdade estamos vivendo uma dualidade terrível: temos um Chefe de Goverrici demitido pelos Ministros e temos
um Congresso que está estudando a possibilidade do impeachment. Enquanto iSso, como é que vai viver o povo brasileiro?
Alguns estão -dizendo que vão garantir a govemabilidade.
A govemabilidade de .quem, para quem?
Ora, sei que vamos receber o nosso salário no- fim do
mês. Sei também que os funcionários públicos, embora ganhem pessimamente, vão receber, no final do mês, o seu
salário. Estou convicto de que os militares, embQra· ganhem
malissimamente, chegando o fim do mês, vão receber os seus
soldos.
Sr. Presidente, as empresas não investem. Num País que
tem um incremento demográfico da ordem de 2.6%, por isto
mesmo temos um milhão e 300 mil novos candidatos a postos
dê trabalho e mais os desempregados de antanho somados
a isso, como fica esse pesSoal,: como ficam os desempregados?
Sr.' Presidente, dizem que o'homem deve ser o objeto
e o centro da preocupação de todo homem público. Mas eu
pergunto: qual homem? Qual a pessoa humana?
Ainda outro dia, numa discussão que tivemos aqui sobre
lei dos portos, dizia um colega meu, com toda razão: ~as,
esse trabalhador tem direito a. essas conquistas. n Qual ti'abalhador? "0 do___porto". Perfeitc;>.. E todos os trabalhado_re~,,
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que movimentam carga neste -Brasil, não no porto, mas no
interior, esses não têm direitos? "Mas tem as conquistas sindicais". As conquistas sindicais são sagradas. Mas, e nós? Será
que nos interessa o homem lá do interior de Minas Gerais
ou do interior do Piauf? Será que nos interessa o que está
·se passando com as pessoas, os desempregados que se multiplicam a cada dia? Não sei. Isso não dá muito IBOPE. Continuamos ainda no Brasil novela, no Brasil imaginário, em que
usamos de alguns cognomes, me que nos utilizamos de algumas
frases de efeito para cobrir uma intenção velada.
Eu presido, com muita honra para mim, uma CPI que
investiga a evasão fiscal. Nessa ComisSão; não vejo muitas
pessoas aplicadas- há algumas que são aplicadas -porque,
lá, nós vamos mexer com os grandes sonegadores e isso, vamos
ser sinceros, não interessa a muita gente. InteresSa, muitãs
vezes, como disse, como afirma o grande estudioso de movimentação de massas Gustave Lebon -e eles sabem, desgraçadamente, muitos de nós sabemos que agrada muito mais ao
povo quem excita as suas paixões do que quem resolve os
seus problemas. Eu vou repetir a assertiva de Gustave Lebon:
'"Agrada mais ao povo quem excita as suas paixões do que
quem resolve os seus ,problemas."
Mas, Sr. Presidente, eu já estou nunia idade e num ponto
da minha carreira política que estou planejando o retomo
à casa mas, até o último dia em que estiver nesta Casa, a
minha postura tem sido e vai continuar sendo de desagradar
·a "onda" não gosto de entrar na "onda". Prefiro ficar com
a história. Eu estou muito preocupado, agora, com os desem,pregados, com os futuros desempregados, com os que estão
sendo desempregados. Não vejo possibilidade de esse País
ser bem-administrado, com uma arrecadação de 21%; não
conheço nenhum país do mundo que tenha se torn,ado desenvolvido com uma arrecadação inferior a 28% do PIB. Mas,
por que estou tocando nisso, se não sou a favor dos inadimplentes, se não sou a favor dos empresários que sonegam,
eu não posso ser a favor do Estado inadimplente. Não posso!
A ética, ou ela existe ou não existe.
Estou aqui, Sr. Presidente-, com dois fax, qUe me passaram. Primeiro, foram telefonemas e mais telefonemas: um,
da Câmara Brasileira da Indústria da Construção, outro, do
SINDUSCON. São entidades que falam em números que talvez não acabem por sensibilizar os Srs. Senadores. Temos,
aqui, senadores que' tiveram milhões de voto, e nós vamos
fal~ em coisas ridículas aqui, a que eles nem prestam atenção.
Este é um documento do SIND USCON, lá do interior,
lá do Triãogulo, Alto Paranaíba:
"Existe, por parte da população, iniciativa iminente de invasão de casa semi-acabadas, com conjuntos
habitacionais do plano P AIH, em tomo de 3 mil unidades>? -só numa cidade.
Movhnento forte dos operários querendo iniciar
o quebra-quebra,· devido à perda dos empregos e dOSr
salários. gerado pela paralisação das obras, fato esse·
que já provocou a demissão de 3 mil trabalhadoreS
só numa cidade e pode provocar ainda demissão de .
mais 4 mil operários.
FOi:tt! pressão dos mutuários adquirentes dessas
casas que já pagaram a parcela de recursos próprios,
gastando assim suas poupanças indiyjduais, se~ receber a casa prometida e cOm o agravante de continuar
a pagar peSados aluguéis. A revolta desse pessoal que.
_çpJlfiou ~a -cl~sse política, como legítimos r~p~ese·n..:
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tantes 1 se volta_· agora ·.contra a EMCOP ~Empresa
a educação. Estado.inadb:nplente, Caixa· iiladimplente, GoMunicipal de Construção de Obras Populares, agente verno 'inadimplen1e, povo inadimplente. _O pior, Sr. Presipromotor, enquanto que a Caixa _é o- seu agente financ;:Jente, Srs. Senadores é que muitas pessóas- muitas pess_oàs
ceiro.
_...
me.~rp.o - tê~ esperaç.ça_ de estar passando o País a limpo,
Situação precária, até mesmo pré-falimentar, das
sé verdadeiramente cheganrios ao de~derato final do impeachempresas construtoras" - e etc. ~._etc.
ment.
- -~-Cfcia-,:.,sr. PJ:eSiCiénte; Com~ o roaiór otiffilsniõ do mundo
Sr. Presidente, não vou ler todo o docume_nto, mas, em
respeito a essas pessoas que entraram _em_ contatQ com estel -devo dizer que sou um otimista irtecUperáVêl,__padeço dessa
doença de maneira, diria, ·an:cestra] - , mas não participo
modesto Senador, lá da roça, vou pedir a V. EX' que faça
do otimismO exagerado de achar que nós estamos passando
constar do_s _Anais da C~sa _qu_e houve uma reçlamação e que:
País a limpo, se estamos apurando apenas uma grande anoo
houve alguém que pregou no deserto, porque tenho certeza,
malia neste País. Ou nós continuamos a passar este País a
Sr. Presidente, de que ·isso não inter.essa à __ Çasa. I_qter~s-·
limpo, ou nós não passamos nada a limpo.
sam,sim, atitudes heróicas. Tenho medQ~ porque se a ãtitude
··o Sr. Cid Sabóia·· de CarvidboPermite-me V. Ex•
heróica, afinal, não se consubstanciar. o_ que iÍ'á acontecer
uni :ijlarte?
- -- · ·
- · ·
com esta Casa? O qtié é que vaLâCóiltec.er-com a o-pinião
pública? O que Vai acontecer com os empregãdos desespe...
O SR. RONAN TITO- Concedo um aparte, com muito
rançados? Acendemos uma chama de esperança - e se essa
prazer, ao nobre Senador CidSabóia de Carvalbo, meu Líder.·
chama se apagar? Não quero entrar na fila daqueles que perfilam com o grande filósofo fólricês GUsla_Ve Lebon: ~~grada
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Senãdor Ronan Tito,
mais ao povo quem excita as suas paixões do que queni reSOlve -ev. estava ouvindo o discurso de V. E:x', já cheguei em pleno
o.s seus problemas."
. decurso de sua fala, mas tive perfeitamente tempo para escutar
Tenho mais de 60 anos, Sr. Presidente. .
_
.
quando V. Ex• dizia que não gostava de_ ir na onda dos modisNão me agrada exdtãr a paixãO de rifuguérii ~ GOsfO muitQ mos; de ser, portanto; uma pessoa de fácil lnasSificação. Eu
mais dos artistas, que cultivam o sentimento.
:
acho que isso é uma qualidade de v. Ex~ E OJJVi, depOis,
Por is~o, Sr. Presidente, estou daqui a fazer um clamor~
quando V. Ex~ falou em "trem da alegria'.', numa reférê.ncia
Sei que, por-determinação do Ministro MarcíliO Marques Mo- ao Deputado José Serra, a quem V. Ex• indicava como tendo
reira, foi liberada uma verba para que a Caixa não ficasse: a ·possibilidade de chegar a uma pasta ministerial. Eu quero
inadimplente com essas pequenas construtoras e permitisSe' dizer _que V. Ex•, nessa sua referência, derilonstrou muito
que os mutuários de casas populares pudessem entrar para
bem que, realmente, não é de modismos. nem de onda e que
suas casas. Mas, aí, um honrado --e põe honrado no que
não acredita em "trem, de alegria", sem que isso seja realmente
estou dizendo - Deputado disse: "'Lá vai _mais um·- "trem demonstradp, ça)?~_~ente demonstrado. Porque, _muít3s veda alegria!" E estou me referindo sem ironia. Veja se alguéin zes, na vida modema, na vida política e na vida adminstrativa
aqui duvida da honradez de José Serra;- ~i~gii~m- dU.VtOa1 É .do País, nõS _Cóns-egUimós- chaVõ~s- exatamen~ para desviar~ um homem honrado. Eu rião achei que liberar recursos para mos da rota o ireJD. do conhecimento. E as pe~Oas ficam
pagar dívida atrasada fOsse "trem da alegria". Ma:s, o Depu-- sem entender nada, como nada se entende hoje sobre serviço
tado José Serra o disse, e o Deputado José Serra é uD:i hOmem
público no Brasil, depois de várias frases feitas, utilizadas
pelo Presidednte da Repúblíca, por alguns dos seus ministros,
honrado.
Agora, estamos_ vivendo um outro fatc;,--ijü:eressante: ~m. notadamente o Sr. João Santana~ A verdad~_é que entramos
em-alguns modismos, de tal sorte que, não podendo aparteá-lo
decreto presidencial, transferindo tecu;rso.s, _RO!que ~_s recu~s
rn:ars: iiâ eSséncia de sua' fala, quero apenas dizer que é desejo
existem e eXistem sempre, mas· estão muna faixa, nunia palita,
meu felicitá-lo por n·ão ser do modismo, por não ser da onda,
numa rubrica, para serem passados para outra rubrica. E o
por não ser uma: pessoa que facilmente se massifica ~ até
:Ministro - é bom que se digam as palavraS todas; rtão é
deixa de ver a verdade e as transparênCias por ir na onda,
bom se referir ao MinistrO ãpenas ou ao fulano -João Melião
poi ··estar na moda, por atender às frases feitas, às fraseS de
não permite que se agregue ao Fundo de Garantia do TeQJ.po
de Serviço o dinheiro do SDE para cumprir um compromisso, · e(eítQ e àquilo que é tão usual no País de boje. Parabéns·.
aV.E~\
-um contrato, registrado em cartório, pela Caixã- com seus
mutuárioS. E o Deputado José Serra, que merece mais do
0 SR. RONAN TITO- Agradeço ao meu Líder, -.;obre.
que ser Senador, merece ser Ministro- até está sendo cogi- Senador Cid Sabóia de Olivalbo.
·
tado para isso-, disSe que se trata de um "trem da' (_llegria"
· Mas, Sr. Presidente, já vou me encaminhando p3.ra o
pagar quem construiu, quem cumpriu com_sua parte; desde
final deste pronuncia~ent2~ Apenas gostaria de dizer o seguin~
abril, num regjme ii1II3.cionário de 22%;-24%, 25% ~ IJ?.êS.
te: um estadO inadimplente pefde- muito da sua moral de
Sr. Presidente-. ett' queria fazer um apelo ao Ministro .cobrar inªdimplência de seus cidadãos.. Na medida em que
João Mellão, ao Deputado Jósé se-rra~- ilô sentido de que _:sinto o Estado inad_implente em ta!Jtas frentes, fica difícil para
mim,_ na_ Presidência de uma CPI, cobrar inadimplêilcia-de.
cumpríssemos um mínimo do compromisSo que o :Estado deve
ter sempre com o cidadão ... Quantas_ ye_zes viemosoaquí_fustigar . uma sociedade que é inadimplente na contribuição dos seus,
impostos.
o Governo por ser ele inadimplente c_om __os segurados_ da
Há um perigo muito grande de ficarmos na filosofia do
Previdência Social; inadimplente com o cidadão, porque não
ovo e da galinha, quem começou primeiro? Conlo não juStifico.
lhe assiste na saúde; inadimplente com .as crianças, porque
não lhes dá oportunidade de estudar, embora nossa Consti- _ a falta de ética nem_ do povo, nem do empresário e nem
tuição de 198_8 registre que é um direito do Q.d~dão e dever_ do _GO~ert_lo, a' mim não ibtei'êSsa _quem veio primeiro. S'ei
<;lo Estado a saúde e a educação! A- Çonstituiçã_o faZ mais_ que existe até uma filosofiã. por aí que diz o Seguinte: "Mas
· -e_~gai" impostos yara ver esse dinheiro malbaratado por esse
~Ú' que isso, muito inais: registra percentual de recurws para
1
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2) MovimeOto forte dos _operáriOs querendo iniciar que~
bra-quebra devido a perda dos empregos e dos salários, gerado
pela paralisação das obras, fato este que já provocou a demis, são de 3.000 trabalhadores só em Uberlândia e pode provocar
ainda a- demíssão- de mai~ ~-000 operários.
3) Forte pressão dos mutuários adquirentes destas casas
que já pagaram a parcela de Recursos Ptõprlos, gastando
assim suas poupanças individuais sem receber a casa preme~
tida, com o agravante de continuar a: pagar os_ pesados alugUéis.- A revolta deste pessoal que confiou na classe política
como seus legít:UD.os representantes, se volta agora contra a
EMCOP, agente pi'ómotor, e contra-a Caixa Econômica Fede:.
-ral, agente financeiro.
-

Governo que está af?" Esse é o tipo da-descuipa- que não
posso nem devo aceitar, porque isso ·.-cria, mais ou menos,
paráfraSe da seguinte assertiva: "0 outro roub_a, eu tenho
direito de roubar". Pelo amor de Deus, não é por aí! Cada
um de nós tem que cumprir o seu dever.
Neste momento, em que há um decreto determinando
atransferêricia do dinheiro do SDE para pagar serviços prestados, serviços contratados pela CaiXa Econômica Federal com
as construtoras e com os mutuários, atrasados deSde abril,
isso, no meu entendimento, por todas as consequências quegera, é absolutamente imperdoável.
Só siiito, Sr. Presidente, não ter feito aqui um discurso·
que excita paixões. Vou continuar contrariando a grande con;..
clusão de Gustave Lebon, vou tentar, modeSt3.mente, -enquan~
to me restar este mandato, fazer o contrário: vou tentar resol~
ver os problemas do povo brasileiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente."'•

DOCUMENTOS ~,(QÓE SE REFERE
RONAN TITO EM SEU DISCURSO:
~~~IQ!fci9

4) Situação precária e até mesmo pré-fàlimentar das empresas Construtoras que atuam nestes conjuntos devido à imi·
nência de protestos de títulos por parte de seus fornecedores
que não têm como receber seus créditos, pois as empresas
não recebendo da CEF, renegociaram os pagamentos que
agora _estão vencendo.
Caro Senador, pedimos a V. Ex~ que leve nosso apelo
junto aos Ministros da Área, pois a situaÇãO se tornou biistante
difícil para nossa região, uma vez que os recursos já fotam
por duas vezes anunciados e não liberados.

o SR.

n.: f!J/92 I

Uberlândia, 2 de s.etembro de 1992
Exm' Sr.
Dr. Ronan Tito
DD. Senador da República
P'rezado Senhor,
As Empresas Construtoras de Uberlândia e Região do
Triângulo Mineiro vem ·a sua presença solicitar m3.is unia vez
o empenho na defesa dos interesses de nossa região, uma
vez que a situaçãC? ch~g~u a um nível insustentável.
1) Existe Por parte da poj>ulaçãr iniciativa--iminente de
invasão das casas semi~concluidas nos conjuntos habitacionais
do Plano PAIH (em tomo de 3,000 unidades).
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'Estranhamos também o fato de que em liberações anteriores, o volume de recursos destinados ao Estado do Rio de
Janeiro foi sensivelmente maior, fato este (}ue pedimos seja
compensado nas próximas liberações para que tal injustiça
seja corrigida.
Esperando contar com o empenho do nobre Senador,
enviamos nossas cordiaiS saudações.
Atenciõsamente,
Rafael Ribeiro Paes Le"me, Presidente do Sinduscon TAP.
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A VERDADE SOBRE o-coLAPSO
DO PROGRAMA DE CASA POPULAR
Pelos efeitOs da crise eronônllca na queda da arrecadação
do FGTS, o programa federal de habitações populares está
à beira do colapso. Dos recursos correspondentes às 400 mil
contratad~s~ estão previstos para serem liberados nos próximos meses em média 13%.
- Trezentos mil empregos diretos (500 n:iil lndire~os) já
foram suspensos em todo o País; grande número de e~presas
(em sua maioria pequenas) que dependem basicamente do
programa está às portas da falência; e as Cohab e prefeituras
que dele participam frustram compromissos assumidos com
a população, enquanto continu_a crescendo o déficit de casas
populares.
Tem sido a busca de soluções- transparentes e da maiOr
legitimidade social - para esse quadro ciitico ·e tão pé !'Verso
para milhares de trabalhadores envolvidos e para a popUlação
de mais baixa renda, que levou as empresas do setor e as
entidades nacional, estaduais e regionais da construção a reivindicarem do governo recursos extras capazes de garantir
a retomada e à contim,1idade do prC?gr:lma federal de habitação
popular.
- -É, portanto, simplificaçãO descabida e injusta ligar a bu~
ca de verbas para esse programa a ações fisiológicas ou suspeitas.
_
E a respeitO dos reCUrsos extraordinários anunciados pelo governo, cabe destacar o seguinte: a) não é de respõnsabi~
lidade do setor a escolha da fonte dos recursos; e h) o montante
anunciado, e que já sofre a aineaça de inviabilização, está
bem aquém das necessidades, embora seja útil e indispensável
para atenuar o problema.
Ao mesmo tempo em que seguimos empenhados na busca
de recursos, tomamos duas ~ti_!.udes:
_
_
1. a de responsabilizar judicialmente oS órgãos competentes pelos danos do descumprimen~o dos prazos cOntratuais~
bem como pelos danos sociais decorrentes; e
2. a de contrapormo-nos, responsavelmente, ao lânçamento de licitações ou qualquer obra nova .do programa, o
que configuraria indiscutívelleviandade,_E-o quadro atual.
Durante o discurso do Sr. Ronan Tito; o Sr_. Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência~ q<J.e i ocupa- .

da pelo Sr. Lucídío PortPlla.

o S.R. PRESIDENTE (Lucídio Ponella) - Concedo. a
palavra ao Senador Nelson Carneiro, 'por cessão do Senador
Magno Bacelar.
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mica. Ali irão estudar centenas de jovens resid_entes na zona
oeste que não têm outro local para continuar seus estudos
secundários.
De modo que tive a oportunidade de, em companhia
de outros Parlamentares e da associação da região, estar com
o Ministro do Exército, General Carlos Tinoco·, que também
compreende a relevância do aproveitamento daquele imóvel
para a escola técnica federal. Mas, infelizmente, não tem como
excluir este bem daqueles necessários à aquisiçãO de outros
em Santa Catarina.
A' Solução seria o Governo destinar, do que ainda resta
no Orçamento do Exército, a importância correspondente
·esse imóvel, para que o Exército pudesse dispensá-lo e, dessa
maneira, entregá-lo à associação que vai ali instalar a escola
técnica federal.
Neste momento, Sr. Presidente, a minha presença nesta
tribuna é para encarecer jUnto ao Senhor Presidente da República e às autoridades superiores do Pafs~ o atendimento a
' essa justa reivindicação da mocidade da zona oeste da Capital
do Rio de Janeiro, que necessita instalar ali uma escola que
lhe dê recursos, lhe dê instrução e remédios para atender
à necessidade urgente da criação de uma escola técniCa- O:!
região.
-

a

São essas, Sr. Presidente, as preocupações que me trazem
a esta tribuna, lamentando que os dias corram. Já estamos
no mês de setembro e a licitação ocorrerá no dia 19 de outubro.
Haverá tempo se a boa vontade do Ministério do Exército
encontrar ressonância junto ao Ministério da EconOmia e junto ao Senhor Presidente da República.
Este -é, Sr. Presidente, o apelo que quero deixar consignado nesta tribuna.
COMPARECEM MAIS OS SRS._SEN_ADORES:
Carlos De'Carli- Divaldo Suruagy _:__ Ed.W:dÕ Suplicy
- Elcio Alvares - Hugo Napoleão - Jarbas PassariDho
-Jonas Pinheiro - Marco Maciel- Mário Covas -Moisés
Abrão ~Nelson W edekin- Ney Maranhão- Odacir Soares
~ Rairnun_do Lira - Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) - Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 1'1' Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 655, DE 1992
Requeremos, com fundamento na alínea c do art. 336
do Regimento Interno do Senado, urgência para o Ofício~
n' S/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura Municipal da cidade
dO Rio de Janeiro Solicita autori_zação para emitir e colocar
no mercado, através de ofertãs públicas, letras financeiras
do tesouro daquele município.
'
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Maurício
Corrêa- Humberto Lucellll- Chagas Rodrigues - Eduardo
SupUcy - Esperidiio Amin - ~...., Mello - Elcio Alvares.

O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB-RJ. Para uma c.:.municação.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, está diVulgado
um aviso de licitação do Departamento de Engenharia e Comunicações do Ministério do Exército- pata a venda de imóveis
jurisdicionadqs do Ministério, situados no Estado do Rio de
Janeito, para edificação do aquartelamento e residências funcionais em diversas localidades na área da S• Região Milj.tar,
relativa à transferência da S• Brigada Blindada.
Sr. Presidente, entre os imóveiS--que Vão Ser vendidos
no dia 19 de outubro, ~gura" ª----~~tiga fábrica de"_çartuch~
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Ponella)- Este requerido Exército, situada na zona oeste do Rio de Janeiro. Há mento será votado após a Ordem do Dia, na forri:la do art.
um grande movimento naquela região para evitar qUe esse ·~! ~nciso IJ, do Re~~ento Interno.
.
imóvel seja incluído na licitação, porque toda a sociedade
Sobre a mesa, requerimento ~que será lido pelo Sr. 1.'
carioca, ali situada, luta por instalai' nesse ·prédio uma escola Secretário.
É lido o seguinte:
~cnica federal~ _subordinada à Escola Técnica Federal da Qnf- ·

7090

Sé.téíribró de 1992 ,

Quinta-feira 3

12-8-9f), os prejuíZOs -penrlanecem e continuam-a configUrar
sérias restrições objetivas à realização das receitas correntes
Nos termos do art. 50, parágrafo 2•, da ConstituiçãóH,dee a comprometer o cronOgrama de aplicação de recursos para
ral, e dos artigos 215, I, do Regimento Interno doSenado
os projetes em andamento.
Federal, e no Ato da ComíssãO Diretora n914, de 1990~ requeiro sejam sOlicitados ao Sr, Ministro da EConoinia, Fazenda Assim, o pfesente :requerimento tem põf escoPo conhecer
e Planejamento as seguintes informaçl5es;
_
·~
- com maior exatidão os Valores reais das perdas retromenI - Com a edição do Decreto n• 453, de 26-2-92, e da
cionadas, com vistas a orientar um eventual reexame da matéInstrução Normativa n• 23, do DepartamentO-da Receita Fede-'
ria por parte do Senado Federal.
ral, de mesma data, os Estados~ o Distiitci Federal e oS-MuniSala das Sessões, em 2 de setembro de 1992._- Senador
Antônio Mariz
·
cípios sofreram perdas de receita consideráveis no período
compreendido entre fevereiro e agosto de 1992.
(À Comissão Diretora.)
Para avaliar o impacto dessas medidas, são necessárias
as infOrmações que se seguem:
·
O. SR; PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - O requeri1 -Qual o montante das perdas dos Fundos de Particimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
pação dos Estados e do DF, e dos Municípios riõ períOdo?
dn inciso III, do art. 216, do Reghilento Interno.
2 - Qual o montante das perdas dos programas de FinanSobre a mesa, requerimento- que será lido pelo Sr. 1"'
ciamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e
Secretário.-Centro-Oeste?
- - ~ É lidn o seguínte:
3 -Qual o montante das perdas do FUndo de Compenp
sação de Exportações?
~ _ ~iQ;:QuERIMENTQ Ni_657, !>E 1992
4 - Quais oS ganhos da Receita Federal em decorrência
Senhor
Presidente,
da elevação dos valores de ressarcimento do selo sobre a
Requeiro,
nos tennos do art. 210 dO Regimento Iritemo,
venda de cigarro? Os ganhos com a elevação_ do_ valor do
a transcrição para Anais dn Senado Federal do Editorial "O
selo equivalem às perdas com a redUção do IPI? Indicar os
Pedestal e a Fogueira" de autoria do jornalista Batista CustOmontantes respectivos de ganhos e perdas.
dio, veiculadQ pelo jornal Diário da Manhã no dia 1• de setem5 -Apresentação de quadro comparativo entre as·-perdas
bro de 1992.
decorrentes da redução do CPC Sobre cigarros e os ganhOs
com a elevação do valor dos selos.
O mencioDado artigo retrata -com fidelidade o atual moII- Com relação à aplicação da Lei n• 8.200, de 28-6-91,
mento- político vivido pelo País e transformou-se em valiosa
artig_os -:,-.. e 49 , qual a perda real prevista do Imposto de Renda
contribuição para os que futuramente veilham a consultar
os Anais desta Casa.
em razão da aplicação dps citados artigos -da referida Lei,
em 1992 e nos três anos subseqüentes?
-Aténciosam.ente, Senador Iram Saraiva.
III - Houve perdas de Imposto de Renda decorrentes
~ O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo
da Instituição da Contribuição Social? Qual o montãnfe, atê·com o art. 210, parágrafo ll', do Regimento InternO, o-requeri31 de dezembro de 1991?
IV- Houve perdas do Iniposto de Renda com a criação, mento será submetido ao exame da ConiíSsão Diretdtã.:
__SQbre a mesa, projeto de decreto legislativo que será
modificação e regulament~ção do IOF? Indicando os dispolido pelo Sr. 1 Secretário.
~
~ ·
~~~
sitiváS-legais que as determinaram, qual o-montante das perdas
É lido o seguinte:
até 31 de dezembro de 1991?
Justificação
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
~
~
~
N• 76, DE i992 ~ ..
O impacto -decorrente do Decreto n~- 453, ode 26-2-92,
de autoria do Senhor Presidente da República, da Instrução
Susta a aplicação do caput do art, 13 da Lei Delegada
~onnativa n"' 23, do Departamento da Receita Federal, de
n• 13, de 27 de agosto de 1992.
··
·
igual data, e da Lei n• 8.200, de 28 de junho de 1991 (arts.
-O ·congressõ Nacional decretá:
39 e 49 ), sobre o fundamento da Organização Federativa no
Art. 1s> Fica sustada a aplicação do disposto no caput
que tange à distribuição dos recursos das receitas tributárias
enquanto pré-c_ondição para assegurar efetivamente a_3.uton.O- do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de 1992.
Art. 29 Este decreto_ legislativo entra em vigOr na data
mia dos Estados, Municípios e Distrito Federal teve desdobrade
sua
publicação.
mentos desastrosos para as iniciativas de políticas públicas
no conjunto _dos Estados e Municípios brasileiros, notadaJustificação
mente para aqueles das regiões Norte, Nordeste e Cep.trob -senhor Pi_f:_sidexite da RepúbliCa, iio eCuúir ã -Lei Dele~
Oeste.
gada n"' 13, de" 27 de agosto de 1992, -eXOrbitou dos limites
.Como, numa abordagem que conferiu à matéria uma
da delegação legislativa _contida na Resolução n9 1, de 30
conotação de instrumento_ concreto de justiça social, o legislade julho de 1_992, __do Çongresso_Nac!oilal, ·ao_fixar, no caput
dor constituinte optou por estabelecer que 3 distribUição dos
do art. 13, limite para a Retribuição A:diciorial Variável Fundos seria feita de maneira inversamente prOporcional à
RAV e u_pro labore, instituídos pela Lei ns> 7.711, de 22
renda per capitadas Unidades Federadas, o efeitO das medidas
de
de2eembro de 1988.
em pauta atingiu com niaioí dureza e intensidade juStamente
as regiões mais pobres.
Pelo art: 1• da Resolução n' 1, de 1992, do Congresso
Mesmo com o restabelecimento da situação anteriOr, riO
Nacional, o Senhor Presideri.te da República recebeu delegaque diz respeito à alfquota do cigarro (Decreto ~n, 630, de
ção de P.Oderes para rever e instituir gratificações de atividad~.
REQUERIMENTO N• 656, DE 1992

o

•

,

•
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Ocorre _que a RA V, bem como o pro labore, instituídos
pela Lei n"' 7. 711, de 1988, não se caracterizam, por sua natureza, como gratificaçãO ·ae atividade. A gratificação-é calculada
sobre o vencimento básico, em percentuais fixos: A RAV
e o pro labore, diferentemente de gratificações existentes no
serviço público federal, não representam percentuais fíxos
sobre o vencimento. Refletem o esforço fiscal e de cobrança
empreendido pelo corpo funcional do- Departamento da Receita Federal e da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
Os recursos destinados ao seu pagaffiento originarri-se
de parte das multas e dos encargos da Dívida Ativa efetiva-

mente ingressados nos cofres da União~ pagos por contribuintes inadimplentes ou sonegadores fiscais.
A Comissão Parlamentar de Inquérito constituída para
apurar as causas da evasão fiscal, conhecida como CPI da
Evasão Fiscal, tem identificado como causas do elevado índice
de sonegação:
- a desestruturação da Receita Federal;
- a redução dos quadros de auditores fiscais;
- o desestimulo da fiscalização.
A RA V e o pro labore foram criados com o _objetivo
de reverter; pelo menos, o desestimulo da fiscalização. Os
resultados obtidos são eloqüentes. O aumento de produtividade obtido com a aplicação dos modelOs de aferição e
pagamento da RA V e do pro labore pode ser quantificado .
através da análise da arrecadação de multas, cujos ingressos
quadruplicaram nos últimos anos. No ano de 1991, o montante
das multas arrecadadas atingiu o montante de 1,35 trilhões
de cruzeiros, a preços de agosto de 1992, enquanto, em 1988,
esse montante fora de 0,33 trilhões de cruzeiros.
No momento atual verifica-se grave crise fisCal, t~fletida
na arrecadação tributária e projetada na Proposta de Lei Orça-mentária para 1993. O Governo insíst_e em que··a solução
única para eSta crise ·está numa profunda reforma fiscal.
No entanto, desestrutura os instrumentos de remuneração, configurados na RA V e no pro labore, que se mostraram
eficazes como estimuladores da atividade fiscal e de cobrança
de créditos tributários.
Convém, salientar, ainda, que as observações aci~a refe-ridas são pertinentes também à Gratificação de Estímulo à
Fiscalização e Arrecadação instituída pela Lei n' 7.787, de
30 de junho de 1989, que consiste num mecanismo de estímuki
à atividade fiscal das contribuições previdenciárias.
O desestimulo das atividades de fiscalização e de cobrança
qUe resultaria da nova limitação, contida no art. t3' da Lei
Delegada n'? 13, de 1992, limitação essa diversa da constante
no art. 3', inciso I e II, da Lei n' 8.448, de 1992 (Lei da
lsonomia), iria agravar mais ainda as dificuldades orçamentá:fias para implantação da isono·mia, bem como para pagamento da diferença do aumento de 147% devido _a aposentados
e pensionistas; compromissos· esses, para os quais â Proposta
da Lei Orçamentária para 1993 não aloca recursos, por absoluta insuficiência.
Não se concebe, pois, que, nesse quadro de tão ·graves
dificuldades, a Lei Delegada n' 13, çle 1992, tenna resttfngiâo
os mecanismos de aferição e de pagamento da RAV e do
pro labore, ainila mais com exorbitaçãp dos limiies da delega~
ção conferidà pelo Congresso Nacional.
É imperioso, então, que o Congresso Nacional, com base
no disposto no art. 49, V, in rme, da Co.Jlstit~íção Federal,
suste a aplicação do art. 13, caput, da Lei Delegada n• 13,
de'27 de agosto de 1992. A sustação não provocará o surgi-
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mento de "inarajás", visto que persistem os limites de remuneração, contidos na própria Constituição e na Lei de Isonomia.
_ ~_ustando-se o caput do art. 13 da Lei Delegada, o limite
de remuneração das categorias de ~ervidores públicos que
aUferem as vantagens correspondentes continuará sendo regulado pelo art. 3•, incisos I e If, da Lei nf 8.448, de 21 de
julbo de 1992, cuja melhor exegese está contida no art. 17
da própria Lei Delegada.
··Sala das Sessões, 2 de _selembro de 1992. - Senador
Fernando Henrique Cardoso. ----- - ---

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI DELEGADA N' 13,
DE 27 DE AGOSTO DE 1992
Institui Gratificações de Atividade para os servidores
civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá outras
providências.

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

Art. 13.

São mantidas a Retribuição Adicional Variável- RAV e o "pro labore"_instituídas pela Lei n'? 7.711,
de 22 de dezembro de 1988, bem como a Gratificação. de
Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, instituída pela Lei
n9 7.789, de 30 de junho de 1989, observado, como limite
IDáxiino, valor igual a duas vezes o ·do maiOr venciniéntO
pagO aos servidores de carreiras típicas do Estado (art. 6;da Lei n' 8.216, de 1991).

·····~~--~---··(A·c~~~~~a~d~·c~~~~i~içã~:J~;tl:ç~~~·êid~d;;tizJO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) · O projeto lido
será publicado e remetido à Cotriissão ·competente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
. Item I
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N'65, DE 1992
(Em regime de urgência, nos· termos do art. 336,
C, do Regimento Interno)
(Tramitando em cOnjunto com o Projeto de Lei
da Câmara n' 92, de 1991, e Projetos de Lei do Senado
n" 6, 13 e 100, de 1991)
Discussão; em turnó único, do Projeto de Lei.da
Câmara n' 65, de 1992 (n' 11191, na Cilsa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária, previstos no Capítulo III,.
Título VII, da Constituição Federal. (Dependendo de
P"areceres)
·
Ao projeto foram· oferecidas _1~ emendas, durante o
prazo re~ental, perante à Comissão de ConstitUição, Justiça
e Cidadania.
.
Sobre.a mêsa "parece~& Comissão. de ConstituiçãO; JUs:
tiça e Cidadania, que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte:
·
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PARECER N• 283, DE 1992
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania;
sobre os Projetos de Lei da Câmara n• 65/92, que dispõe
sobre a regulamentação dos dispositivos constitucionais
relativos à reforma agrária previstos no Capítulo DI,
Título VII da Constituição, n• 92/91, que regulamenta
o art. 185, inciso I, da Constituição Federal, e define
pequeno e médio produtores rurais, e de Lei do Senado
n.s 6/91, que regulamenta o art. 185, da Co~tuição
da República, e dá outras providência n' 13/91, que
regulamenta a função social da propriedade rural e a
execução da reforma agrária, e 100/91, que define a
pequena propriedade rural e estabelece meios para n~
oanciar o seu desenvolvimento.
Relator: Senador Alfredo Campos
Relatório
As grandes discussões havidas, já por várias décadas,
acerca das questões relativas a uma melhor distribuição de
terras rurais no Brasil têm ocupado valioso tempo das pessoas,
grupos e instituições envolvidaS-. Além do mais vêm consumíndo recursos públicos de considerável monta, por parte
dos órgãos governamentais criados e mantidos com o intuito
de dar encaminhamento a um processo que jamais conheceu
.
.resultado prático significativo.
A apresentação do Projeto em exame,- de iniciãtiVa dos
deputados Luci Choinacki, Adão Pretto, Pedro Tonelli, Alcides Modesto e Valdir Ganzer, veiO abrir novas perspectivas
a que o Legislativo pudesse enfrentar, em toda sua complexidade, a questão.
Fruto de amplo consenso, do qual divergiram apenas os
Deputados Ronaldo Caiado e Roberto Cardoso AJ.ves, o Projeto foi aprovado na Casa que lhe deu origem, após aj:>ensamento de outras proposições de igual relevânci;;t, os- Projetes
de Lei de ntímeros 2.348, de 1989 e 130, §35,836, 882, 883,
1.986, 2.372, 450 e 359, todos estes de 1991.
Remetido ao Senado Federal, em 3o de junho deste ano~
foi despachado, no mesmo dia, a esta Comissão de Constituição~ Justiça e Cidadania, onde recebeu as Emendas de
números 1 a 4, de autoria do Senador Pedro Simon, 5 e 6,
do Senador José Eduat::do, 7, do Senador Nelson Carneiro,
8 a 17 do Senador Eduardo Suplicy.
Pela aprovação do Requerimento 523, do Senador Odacir
Soares, foram anexados ao Projeto os PLS de números e,
13 e 100 e o PLC 92, todos de 1991.
Recorde-se que, após tramitar nas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania e de Redação e _de _Agricultura
e Politica Rural da Câmara dos Deputados, o Projeto~ passou
a ser discutido pelo Plenário daquela Casa, a partir do dia
22 de junho de 1992, quando foram apresentados 141 emendas, além das que já haviam sido examinadas pelas referidas
Comissões. No dia 26, ou seja, após quatro dias de apreciação
em Plenário, o Projeto foi aprovado.
Pela celeridade com que tramitou no Plenário, até que
lhe fosse oferecida redação final, e diante da indiscutível complexidade da matéria, natural que algUns aspectos caree:_essem
de ser revistoS pelo Senado.
Ressalte-se que, para o sucesso da_inicjativa, contribuiu
de modo decisivo o trabalho exaustivo levado a efeito pelo.s
Deputados Odelmo Leão e Roberto Rollemberg, na Casa
de Origem.
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Já no Senado Federal, não pode ser esquecido que a
matéria foi objeto de urgência solicitada em três oportuni~
dades, tendo tais requerimentos sido retirados, posteriormente, por decisão das lideranças·, devido a evidentes dificuldades
na discussão e votação em Plenário.
Essas idas e vindas do processado para à Secretari~_-Geral
da Mesa, para a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
e para o Relator da matéria, geraram os transtornos de todos
conhecidos naquela comissão, tanto no que se refere às discussões, quanto na votação das emendas oferecidas.
As diversas tentativas de se fãzerem acordos conduziu
à elaboração de vários pareceres, o que trouxe, como é sabido,
grande dificuldade paia todos.
Felizmente, a obstinação do senador Nelson Carneiro,
Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
conseguiu colocar todas as emendas em votação.
PARECER SOBRE OS
PROJETOS APENSADOSCom a presente proposição, ttãriiitam conjuntamente os
seguintes Projetes, igualmente analisados pela Relataria:
a) o PLC n' 92, de 1991, de autoria da Deputada Rita
Camata, que fixa os critérios para o estabelecimento dos conceitos de pequena e média propriedade e de pequeno e médio
produtor;
b) o PLS n~ 6, de 1991, de autoria do Senador Marco
Maciel, que visa a conceituar pequena e média propriedade
e propriedade produtiva estabelecendo limites para a desapropriação;
c) o PLS n' 13, de 1991, de autoria do Senador Fernando
Henrique CardgSo, que fixa os critérios de desapropriação
para fins de reforma agrária, corri base nas dimensões e no
cumprim~nto de stta função social. Aborda também aspectos
ambientais, competência para desapropriação e formas_de pagamento pelo ato desapropriatório; _
~) _fillalmente, o PLS n~ 100, de 1991, de autoriã do Senador Jutahy Magalhães, que define o que seja propriedad_e
rural, estabelecendo meios para financiar o seu dese~volvimento.
_
Como se observou pela-aiiálise dessas proposições, de
valor inestimável à concretização deste Parecer, a abrangência
do Projeto ~~ exame .foi b_em ~.3ior, i"azão pela- qu_al aprovou-se a tramitação conjunta.
Não foi outra a razão de esta_Relatoria declarar sua prejudicialidade_, em que pese o valioso subsídio que trouxeram
para- o apriinorame~to do PLS 65/92.
"o _

PARECER SOBRE AS EMENDAS
O Senador Pedro Simon ofereceu quatro Emendas
A primeira, acrescentando § 7~ ao art. 49 do Projeto,
foi acolhida pelo Plenário da Comissão, ficando formalizada,
ao final dQ Parecer, COillO Emenda n91- CCJ,__
A seguinte, acrescentando a expressão "dentro das condições de cumprimento de função social de propriedade" ao
.eapuCdo art. 6~, igualmente ap'rovada pelo Plenário, ficou
formalizada, no final do Parecer, como Emenda n~ 2 - CCJ.
A terceira, su_Qstituindo a_ expressão ''efetivamente utilizada" por "aproveitável", acatada pela Comissão, consubstancioU-se atraVéS da Emenda o9 3 - CCJ, ao final do Parecer.
A qu-arta e última Emenda do Senador Pe_dro SimOn;
que acrescenta ao inciso II do § 3~ ·do art. 6~ a expressão
"observado o índice de lotação por zona de pecuária, fixado,
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pelo Poder Executivo", (o i acatada pela Comissão, levando
a numeração 4 - CCJ, ao final do Parecer.
O Senador José Eduardo apresentou. duas Emendas.
A primeira suprime o § 1"' do art. 3? e a segunda dá
ao § 5"' do arL (5<:> nOva redação. Ambas foram rejeitada pela
Comissão.
O Senador Nelson Carneiro_ apresentou- uma Emenda
suprimindo o art. 15 e seu parágrafo único, acatada pela Comissão, e que se transformou na Emenda n"' 5 - ÇCJ, ao
final do Parecer,
_
O 'Senador Eduardo Suplicy ofereceu 10 emendas ao Projeto.
__
_
A primeira, suprimindo a expressão "obedecido o art.
185 da Constituição Federal~' cqp.stante_ do art. 29 do Projeto,
foi acolhida em parte pela COmissão, com a i:'edação dada
pela Emenda D' 6 - CCJ.
,
_
A segunda foi prejudicada, em face da deliberação favorável à Emenda n' 2 - CCJ. ·
·
A terceira, dando nova redação ao inciso II do § 3"' do
art. 6<?, foi igualmente prejudicada, em face da aprovação
da Emenda n' 4 - CCJ.
A quarta, suprimindo o ~- 7"', foi rejeitada pela Comissão.
A quinta, acrescentando ao § 49 do art, 9.9 a express?o
"e aos contratos coletivos de trabalho", foi acolhida pela Co~
missão constituindo-se na Emenda n9 7- CCJ.
A sexta, dando nova redação ao §59 do art. 9~~ foi igualmente rejeitada pela Comissão.
A sétima foi aCõlhida pela Comissão, de- acordo_ com
a redação do Relator, contida no final do Parecer como Emenda n' 8 -CCJ.
A oitava, suprimindo o art. 14 e seu parágrafo único;
foi acatada pela ComisSão cómo Emenda n9 9 - CCJ.
A nona, suprimindo o art. 15, foi prejUdicada, pelo acolhimento da Emenda oferecida pelo Senador Nelson Carneiro,
formalizada através da Emenda n' 5 - CCJ.
A décima, suprimindo o parágrafo úniço Po art_. 17, foi
rejeitada, em face de nova redação oferecida pelo Senador
Esperidião Amime acolhida pela Comissão, contida na Emenda n9 10- CCJ, ao final do Parecer. _
Visando a aprimorar a presente Proposição, coube a esta
Relataria apresentar algumas sugestões, que foram acolhjdas
pela Comissão e formalízadas ao final do presente Parecer.
A primeira delas, dando nova redação ao § 19 do a.rt.
3"', justifica-se pelo fato de que a redação orignal conferia
ao Legislatico a competência para autorizar a desapropriação,
sem dei'xar expresso tratar-se do Legislativo ·Federal, ou seja,
o Congresso Nacion~l, e não a·Câmara Municipal, a Assembléia Legislativa ou a Câmara Legíslaiiva.
A segunda, dando nova redação à alínea a do inciso m
do artigo 49, pretende delimitar, com maior-precisão, a área
mínima da média propriedade, como sendo. superior a quatro
módulos fiscais. O texto original situava-a entre quatro e quinze, fazendo coincídír sua área mÍI_tima com a área máxitna
da pequena propriedade, conforme dispõe o artigo 4~,-incíso
II, alínea a
A terceira suprima o § 29 do art. 39, devido à sua redundância, por remeter a conceituação de pequena e de média
propriedades a dispositivo conceituador constante do m~smo
artigo.
A quarta dá nova redação ao§ 7' do art. 6'. Ela preten_de
?eixar explícita a competência para a comprovação técmca
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de que a propriedade é produtiva, apesar da interveniência
de fatores diversos. Além disso, aperfeiçoa a redação do dispositivO, subtituindo a ex_pressão "nesse ano" por "no ano respectivo"
A quinta, acrescentando o§ s~ ao art. 6~, viabiliza conciliar
o .que dispõe o artigo 153, §- 49, da Constituição Federal,
que diz respeito ao estímulo à produção e à proteção da
propriedade produtiva de distorções provocadas pela cobrança
descriteriosa de impostos.
A sexta, dando nova redação ao § 69 do art. 99, foi oferecida com o fim de adequar o texto às reais -intenções da proposição. Isso significa que a expropriação se dará, no caso de
exploração do trabalho escravo, unicamente objetivando a
refomia agrária. _
_
A substituição -do termo "confiscO'' por "expropriação"
se deu em razão de sua impropriedade em face da Constituição
Federal, mormente no tocante ao disposto no seu artigo 243.
De qualquer modo, não caberá indenização ao expropriado.
A sétima, suprimindo o termo "especial" do inciso IV
do art. 16, justifica-se porque a redação original, aó exigir
~existência ode ~egislaç~o especial referente a preservação ambilental, elimina o atendimentó a qualquer lei subsídiária, e
inespecífica, que trata do assunto.
_
A oitava, ao dar nova redação ao caput do art. 13, substitui o termO -"plaTios" por "projetes", pretendendo especificar, coro maior riqueza, "a necessidade do projeto para a
execução da reforma agrária.
_ A nona, suprimindo a expressão "ou quem já tenha sido
contemplado anteriormente com parcelas do programa de reforma agrária". constante do art. 20, corrige um· erro gritante.
Trata--se da vedação injustifiçável privar-se- o beneficiário da
reforma agrária de refazer sua atividade por meio de outro
projeto, após a possibilidade de insucesso num empreendimento anterior. O dispositivo original, longe de coibir a especulação, como parece ter sido seu intento, inibe o agricultor
que -não se deu bem, tendo em vista peculiaridade da área
de assentamento, da tendência de mercado, da cultura local.
O órgão responsável pela fiscalização (além das próprias garantias oferecidas pelo Projeto) tratará de çoibir os abusos.
Diante do exposto, a Comissão de CoiiStituiçãO-, JUstiça
e Cidadania conclui pela aprovação do Projeto de Lei da
Câmara n9 65/92, com as Emendas de números 1 a 19, considerando-se em conseqüência-, prejudicados os PLS de números
6, 13 e 110, e o PLO n' gz todos de_1991, em tramitação
conjunta com a matéria.

no

EMENDAS APROVADAS PELA COMISSÃO
EMENDA N' 1-CCJ
Ãcrescente-se ao Projeto§ 3~ ao art. 49 , com_a seguinte
redação.
Art. 41' ··················~·········•nH••····················"·•••
§ 1' ················-··-·············--·····--········-·-··--·········
§ 2' ·····················-----····----------·-~···-~---------·-----§ 39 O tamanho. da propriedade, media em módulos
fiscais, Corresponde ao resultado c\a divisão da área tot~l do
imóvel rural pelo módulo fiscal do inunicípio.
EMENDA N' 2-CCJ
Acrescente-se ao art. 69 , após a palavra " ... racionalmente ... " aseguinte expressão:
Art. 69 ... racionalmente, dentro das condições do cumprimento de função social da propridade, atinge ...
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EMENDA N• 3-CCJ
no ~nciso
-§ 2? do art. 69 , a eXpfeSsão
"efetivamente utilizada" por "aproveitável".
EMENDA N• 4-CCJ
Acrescenta expressão ao inciso II do § 3~ do art. 6~ do
Projeto.
--

nr:cto

Substitua~se,

Art. 6•

··················--·····················'·············~····

§ 3• ·····················-~·-·----··········'···'''·-~····--·'
I - •• •••H••-··-~•-............--~• ~ •••• ,,.;,.,,,;:-~'~••••~•••••,;__;._~u-:..,_,,,,u-

II- As áreas de pastagens nativas e plantadas, observado
o indice de lotação por iohcf de pecuária. fixado pelo Poder
Executivo.
EMENDA N• 5-CCJ
Suprima-se o art. 15 e seu parágrafo único.
EMENDA No 6-CCJ
Dá nova redação ao caput do art. 2"' do Projeto
Art. 2<? A propriedade rural que não cumprir a função
social prevista no art. 99 é possível de desapropriação nos
termos desta lei, respeítados os dispositiVos cónstítuciOriais.
EMENDA N• 7-CCJ
Acrescenta a expressãtY"e aos contratos coletiVOS-de tra~
balho" ao § 4• do art. 9• do Projeto.
Art. 9• ................................................... ~•...••...
§ 1• ·················································'·····"'=·~"'
§ 2• .·····················----··'··························-·-----§ 3• .......................... ······································-§ 49 A observância das disposições que regulam as rela~
ções de trabalho implica tanto ao respeito às leis trabalhistas
e aos contratos coletivos_ de trabalho, quanto às disposições
que disciplinam os contratos de arrendamento e parceiras ru~
rais.
EMENDA N• 8-CCJ
Acrescenta a letra d ao inciso II do § 19 do art. 12 do
projeto.
Art. 12. . .................................·................ .-.....••..•
§ 1• ...................................... ~............. ~ .......••..

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

II-"···· ···················~·~·~···············•···········•········
d - a existência de conflitos possessório$ e domiriiais.

Suprima~se

o
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EMENDA N• 9-CCJ
14 do Projeto 1 renumerando~se os

artig~

a) de área superior a4 (quatro) e até 15 {quinze) módulos
. fiscais,

EMENDA No 13-CCJ
Suprima-se 0--§ 2~'-do art._4~' do Projeto, renumerando~se
o § 1~' como parágrafo único.
EMENDA N• 14-CCJ
Dê-se ao § 7•, do art. 6•, do PLC n• 65/92, a seguinte
re!da·ção-:
--- - ~
..
_
Art: 6• ..••......•.....••......•..•..... : •.......••..•.•...•..•....••.
Art. 7" Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de órça maior, caso fortuito
oU de renovação de pastagens tecnicamente conduzidas, devi~
damente comprovados pelo órgão competente, deixar de apr~~
sentar, no ano respectivo; os graus de eficiência na eXploraçãO
exigidos para a espécie.
EMENDA N• 15-CCJ
Acrescente-se o seguinte § 8• ao art. 6• do PLC 65/92:
Art. 6~' ·~····~··~---~-~---'-~~•u~··~·•u••••••••·•••

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

...•.....

-

~---·:······~·-··········-..:..

§ 8~' Ficam garantidos os incentivos fiscais referentes
ao Imposto Territorial Rural relacionados _com os graus de
utilização e de eficiência na exploração, conforme disposto
no art. 49 da Lei n• 4.504, de 1964.
EMENDA No 16-CCJ
Dê-se ao § 6•, do art. 9•, do PLC n• 65/92, a seguinte
redação.
Art. 9~' ·····~~····-····---·······.....-... ~·,-:....................... ~ .. -~~-~-..-; .. .
§ 69 A constatação evidente, nos termos e condições
previstos em lei, do emprego de trabalho escravo importará
en expropriação do imóvel, para· fins de projetas de retorma
agrária sem qualquer indenização ao proprietáriO e sempre~
juízo de outras sanções previstas el_ll ~ei.
· EMENDA N• 17-CCJ
Suprima-se o termo ·"especial" do inciso IV do art. 10,
do PLC 65/92.
EMENDA N• 18-CCJ
-Dê-se ao ~aput do art. 13,_ d_o PLC 65/92, a seguinte
"rêdaÇão:
Art. 13. As_ terras_rurais de domínio da União, dosEstados e çtOs- Municípios ficam destinadas, preferencialmente~
a execução ~e projeto~ de reforma a~f!.~~

demais.
EMENDA N• 10-CCJ
Substitui no§ 19 do art. 17 a expressão "em todo território
nacional" por" em cada microrregiáo homogénea".
EMENDA Ne 11-CCJ
Dê-se ao§ 1• do art. 3•, do PLC 65/92 a seguinte redação:
Art. 3~' ~-··--·~··············~·························---·-···~~·
§ 1~' Será pressuposto do ato desapropriatório a autorização do Congresso Nacional.
EMENDA N• 12-CCJ
Dê-se à alíneaa do inciso III, do art. 4~', do PLC n~ 65/92,
a seguinte redaçáo:
Art. 4• ·································-······-··-·•-•·•·-······
III- .... ~:.-~ .. ;~ ............................................h •• ~... ~"··-~·······

EMENDA N• 19-CCJ
Soprima~se

a e~pressão "ou quem· já tenha sido contem-

plado antetionnente com parcelas em programa de reforma
agrária", constante do art. 2Ú do PLC 65/92.
' Sala das Comissões, 12 de agosto 1992. - Nelson Carneb::o, PreSidente- Alfre4o Çampos, Relator- Wilson Martjns - Magno Bacelsr - Elcio Alvares - -Antônio Mariz
- Mansueto de Lavor - José Eduardo - Jutahy Magalhães
- Pedro Simon - Chagas Rodrigues- José Fogaça - Josaphat Marinho, com restrições.
O SR. PRESIDENTE (Lucidio Portella) - O parecer conclui favoravelmente ao projeto com a apresentação das emenda!L,de.n~

1 a 19 - CCJ, e pela prejudicialidade do Projeto
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de Lei da Câmara n~' 92, de 1991, e Proj_etos-(le-LeTdo
Senado n9' 6, 13 e 100, de 1991, que tramitam em -Conjunto.
Nos termos do art. 140, a, do Regimento Interno, designo
o nobre Senador Elcio Álvares para prOferir o PareCer Sobre
o projeto e as emendas, em substituição ao da Comissão de
Assuntos Econômjcos.
O SR. ELCIO ÁLVARES (PFL-ES. Para proferir parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, eminentes Sena_:__

dores, gostaria de fazer alguns registras antes de_ produzir
o meu parecer sobre o assunto.
Ttãta-se, evidentemente, de matéria bastante polêmica,
porque, neste momento, dispomos sobre a regulamentação
dos dispositivos constitUciOnaiS relativos à reforma agrária.
A idéia suscitada inicialmente era a de que a Comissão
de Assuntos Económicos, a exemplo do que fez a Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, debatesse por inteiro
o projeto de lei. E adiantei, na ocasião, a~é no --~~~i~ de
facilitar o andamento desse projeto, que não tinha a veleidade
de produzir um parecer da minha lavra, mas, sim, ·auscultar
a Comissão de Assuntos Económicos e aí,-quem sabe, erigir
um parecer que fosse mais ou menos consensual e facilitasse
--" ---•r "a votação.
Tentei, váriãS vezes, qUe~ a-comiSsão de Assuntos Económicos se reunisse. Entretanto, em virfude, obviamente, dos
acontecimentos políticos, devido a prioridade do projeto dos
portos, não obtive êxito. Verifiquei, após· uma-leitUra bastante
profunda, que não poderia cometer a leviandade de oferecer
um parecer de tanta importância sem um estudo muito_amplo
e, acima de tudo, exaustivamente debatido por todos aqueles
que se interessam pela matéria.
Dando cumprirriento à norma regimental, quero me perfilar, neste momento, ao lado do Senador Alfredo Campos,
para erigir- também como__meu o parecer da ConiísSão de
Constituição, Justiça e Cidadania que, por uma feliz coincidência, sou membro, participei do debate naquela Cciinjssão.
Dessa forma, Sr. Presidente, endossando por inteirp o
parecer do Senador _Alfredo Campos, também com S.Exa.
me associo na apreciaÇão das matérias que serão examinadas
no plenário. E neSse instarite declaro solenemente, não como
se isso representasse um escapismo de um trabalho mais profundO, inas quero dizer neste momento que se n_ão relato
com um parecer, não é por omissão, mas por consciência
de uma matéria da mais alta importância.
Cumprindo ã parte regimental, quero deixar claro que
me 'associarei tamb_ém ao- debate aqui, no plenário, no momento em que serão examinados não só o parecer, mas também as emendas.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer é
favorável ao projeto e as emendas da Comissão _de. Consti:. tuição e Justiça.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. ls>-Secretário.
São lidas.as seguintes:
EMENDAS DE PLENÁRIO
OFERECIDAS AO PROJETO DE LEI
N• 65, DE 1992
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
constitucionais relativos à reforma agrária previsto no
Capítulo III, Título VII da Constituição.
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EMENDA N• 20- PLENÁRIO
_Acrescente-se o § 39 aO art. 4"', com a seguinte redação:
Art. 49 ·••••••·····•·n••· .. ···~······~........ '""'" ....,..~~-·--~~···
§ 3• O tamanho da propriedade, medida em módulos
fiscais, correspondente ao resultado da divisão da área total
do imóvel rural pelo módulo fiscal do município.
Justificação
Há um grande e acirrado debate sobre o conceito_ de
módulo fiscal ou módulo rural como sendo o parâmetro para
a definição da pet}uena e da média propriedade, uns propondo
o módulo rural e outros o módulo. fiscal. Em ambos os casos,
este tamanho é medido considerando a área aproveitável do
imóvel, razão por que, a permanecer tal parâmetro na lei,
o tamanho da média propriedade poderá atingir até 3 .OOOha
na Amazônia e 2.500ha no Centro-Oeste, não sendo passíveis
de desapropriação áreas inferiores a este parâmetro.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Senador
Pedro Simon.
EMENDA N• 21 - PLENÁRIO
Acrescente-se ao art. 69, após a palavra" ... racionalmente .. :'\ a seguinte expressão:
Art. 6~> " ... racionalmente, dentro das condições de
cumprimento dafUnção.social da propriedade, atinge, ... "
Justificação
O parágrafo único do art. 185 da Constituição Federal
dispõe que a lei "fixará normas para ó cumprimento dos requisitos" relativos à função social da propriedade produtiva, razão
por-que entendemos ser necessário tOtilã.r-explícito, neste artigo que defme apropriedade produtiva, que todos os _requisitos
constitucionais deVeq~ ser-CQ.mpii_cl_os pela mesma.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. --Senador Pedro Simóri.

EMENDA N• 22 - PLENÁRIO
Dê-se ao§ 1• do art. 6• do PLC 65/92 a >;egulnte redação:
-Art. 6• •..................•..•....•. , ....... , ..• , ••.,.. •. , .•...... -§ 1~> O grau de utilização dÇl terra, para efeito do caput
deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% (Oitenta por
cento), calcul_ado pela relação percentual entre a área ~fetiva
mep.te ~tilizada e a área do imóvel legalmente aproveitável.
Justificação

A redação cçmstante_ do __ projeto toma-se um incentivo
ao desmatamento, pois- manda calcular o G UT_ sObre a áre-a
total aproveitável, sem considerar nesta o regime: de utilização·
limitada, previsto no Código Florestal (Lei n• 4. 771, de 15-9-65
e teis subseqüentes que o alter~alJl) em. ~e\! ;;rrtigoJ6, suas
alíneas e parágrafos, ou o regime de utilização_ racional, pr~
visio no.artigo 10 do referido código.- Coutinho Jorge.
EMENDA N• 23 PLENÁRIO
Substitua-se no inciso IU do § 2~" do arL _69 a express~o
"efetivamente utilizada" por "aproveitável".
Justificação
Visa-se corrigir, com a presente emenda, um erro da
legislação em vigor que considera, para fins de cálculo do
grau de eficiência da exploração ~GEE~ a área· efetivamente
utilizada e não a área aproveitável do imóvel.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Senador
Pedro SiiD.on.
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EMENDA N9 24 --PLENÁRIO
mia, Fazenda e Planejamenio, necessário se faz impedir -uni Acrescente-se, ao inciso II do § 39 do art. 6», a seguinte
Ministério setorial fixar os índices e indicadores que informam
expressão:
o conceito de produtividade.
Art. 69 ······~···--~-------......__.._.•••••~-·-~~~-; ......-......... . -•.:.:.~•.;.,...,- __ _ Salª das Sessões,_ 2 de setembrq ·cte:J_9~2, -~Senador
§ 3" ..............•..••...... -. ..... ....;;..,.,;.• . ..,.-.... ,. .. H.~<M--'·~~.:.;.._ __ .,-..- _ . P~"_I'Q_SimQn.
I - ................~---~~~-·---~·-·--~~ ..-......--:.....;....,...;;:;.;;.;::c•• :-.':.,:;7.,;.,.~;~
·EMENDA N• 27- PLENÁRio".
II -As áreas de pastagens nativas e plantadas, observado
Dê~se_a_seguintéredaç3o ao parágrafo úniCo, e seus incio índice de lotação por zona de pecuária, fixãdo pelo Poder
sos, do art. 17:
Executivo.
Art. 17 ..................-·-·········--··--····--'·····-·-~--···Justificação
Parágrafo único. A desapropriação de imóVeis ruraiS
Mantida a redação do projeto em que os índiceS de lotação
que não at~nderam à funçãO social, definida_nesta lei, obedepor zona de pecuária não fOssem necessariamente respeitados,
cerá -a Uma ordem de prioridade, a nível de microrregião
teríamos uma situação em que toda área de pasto nativo,
homogênea, segundo o grau de utilização da terra - GUT
de qualquer tamanho, sem nenhuma cabeça de gado, obteria
- ml!ltiplicado pelo grau de eficiência riâ exploração- GEE
um grau de utilização da terra - GUT - igual a 100%.
- e diyidido por 100 (cem), de acordo com a seguinte escala:
Do ponto de vista fiscal? o ITR destas propriedades seria
I - imóveis com Çil)'T_multiplicado pelo GEE entre 0%
zerado, pois o GUT é também o íiidice utilizado para fins
e 20% (vinte por cento);
. __
fiscais.
··
_II -,-imóveis com GUT multiplicado pelei GÊE entre
Sala das Sessões? 2 de setembro de 1992. - Senador
20% _(vinté por cento) e 40% (quarenta por cento);
Pedro Simon.
III- imóveis- com GUT i:nultiplicado pelo GEE, entre
40% (qúarenta por cento) e 60% (~essenta por cento);
EMENDA N• 25 - PLENÁRIO
IV -imóveis com GUT multiplicado pelo GEE entre60% (sessenta por cento) e SO% (oitenta por cento); _
Acrescente-se o § 8!' ao art. 6!', com a seguinte n!dação:
V C:.... imóveis oom GUT multiplicado pelo GEE superior
§ 8• Para fins de classificação como propriedade produa 80% (oitenta porcento).
·
tiva, o imóvel deverá apresentar um grau de eficiência na
exploração de acordo com o tamanho da propriedade, obedeJustificação
- -- -_ , -cendo os seguintes critéi:fos:
A- i:tova redação proposta visa dois objetivos básícoS, a=
I - imóveis com áfea inferior a 40 (quarenta) _mó.dulos
saber:
fiscais de área total, o GEE será igual ou superiOr a 100%
Em primeiro lugar, prioriza a desapropriação por micror(cem por cento);
__ _
região homogénea, retirando o caráter generalista da redação
II- imóveis com área acima dO 40 (quarenta) até 70
anterior. Isto permite que os critériOS-e j>ãrámetros para desa(setenta) módulos fiscais--de área total, o GEE se[á iguã.l ou
propriação atendam a requisitos específicos de cada realidade
superior a 110% (cento e dez por cento);-----=--: ___ - ___ _
microrregional.
III- imóveis com área aCima ae 70 (setenta) até 150
Em segundo lugar inclui, na avaliação do critériO-da prio(cento e cinqüenta) módulos fiscais de área total, o GEE rid3de--;O- resultado da multiplicação do grau de utilização
será igualou superior a 120% (cento _e vinte por cento);.
da terra - GUT - pelo grau de eficiência_ mi exploração
IV -imóveis com área superior a 15U(tei\to e cinqüenta)
- GEE - , protegendo e incentivando a propriedade momódulos fiscais de área total, o GEE será igual_q1_;1- superior
dema e eficiente.
a 130% (cento e trinta por cento).
-- Sala das ~essões, 2 de seteffibrp de i992. ---Senador
Justificação
Pedro Simon.
O ·objetivo da exigência gradativa do G-EE~·-coD.fofm-e
EMENDA N' 28- PLENÁRIO
o tamanho da propriedade, é buscar o incentivo a que propriedades maiores mantenham uma produtividade acima da média
Pê-se ao art_. 24 a:Se_guiilte redação:
Art. 24. As ações de reforma agrária devem ser con:tpa-_
de cada região. A disponibilidade de terras e recursos em
tíveis _com as ações de política agrícola, de -políticã ambiental
grande quantidade devem ser fundamentos de uma_ maior efie de política social,_ todas_ V:c;>ltaQas para q _objetivo último
ciência económita. Por otitfo-Iado, a·escala utiliZada é a mesma
que dá incentivo ao recebimento de TDA erD praZOs mais
de combate à pobreza e promoção do desenvolvimento do
País. _
curtos, a estas mesmas propriedades.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Seri.aâoi
Justificação
Pedro Simon.
_ Não é apenas _com a política agrícola que a reforina agrária
deve guardar absoluta coerência, mas tãmberri com ·a política
EMENDA N• 26 - PLENÁRIO
ambiental e a política social. As políticas agrária, agrícola,
Substitua-se, no art. 11, a expressão "Ministério da Agriambiental e social devem formar' um todo coerente e lógico,
cultura e Reforma Agrária,"ouvido o Conselho Nacional de
voltado para a superação das. barreiras do subsdesenvolviPolítica Agrícolan pela expressão "Poder Executivo~'.
mento. -Coutinho Jorge. .. _
. _ . ..
Justificação
EMENI.ÍA N• 29- PLENÁRIO
Pelo fato de o grau de utilização da terra - GUT Dê-se
ao
§ 1• do art. 25 do PLC n• 65/92 a seguinte
e o grau de eficiência na exploração -GEE --terem implicared3ção:
ções de caráter fundiário e fiscal, de competência do Ministério
Art. 25.
da Agricultura e Reforma Agrária e do Ministério da Econo-•••••
•••••~••••••••••••••"""•u ••••••.C.••••••-•••••·•••••~•••'
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É preciso resguardar controle centralizado da implemen) tação do Plano Nacional de Refonria _Agrária para garantir
sua viabilização; somente recursos sujeitos à aplicaçã<>"ê ee5ntroleespecializadosdevemconstardosorçamentosdosórgãos
respectivos; é o caso dos recursos cre_ditícios, para custeio
e investimento agrícola. -Coutinho Jorge.

O SR. ALFREDO CAMPOS - Exatamente.
··- Coníi.riuandO, Sr. PreSidente, cabe-rios agoraprofenr-·o
parecer sobre as emendas apresentadas à Mesa.
Aª emendas do Senador Pedro Simon foram todf1S~ sem
exceÇãC.l; ·ruscu:tidas pela Comissão de ~nstituição, Justiça
e Cidadania e votadas em sua plenitude_, por :wuela Comissão.
Entã6-~ão bá cOmo-reCeber essas emendas que já foram_~colhi
das no relatório da Coffiiss_ão-. Portanto, nosso pai:ec~r é con:- _
trário com relação às emendas apresentadas pelo Senidoi Pedro Simon.
Com relação às em_e_tidas apresentadas-pelo Senador Coutinho Jorge, estas aprimoram o·projeto e o rtosso·pateéeré favorável.
Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Em discussão
o projeto e as emendas. (Pausa.)

O SR. ELCIO ALVARES- Sr. Presidente, peço a palavra para discutir.

O SR. ALFREDO CAMPOS -Sr. Presidente, peço
a palavra para discutir.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) :.:._Tem a palavn!
V .Ex~

§ 1"' Os recursos destinados à execução do Plano_ N_açiode Reforma Agrána deverão constar do orçamento do· ·
nistério responSáVel por sua implementação e do Instituto
acional de Colonização e Reforma Agrária, salVQ aqueles
e, por sua natureza, exigem instit!:Úções especla~iz~das pãi-3.
sua aplicação~
·
Justificação

~
/
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Concedoa pala0 S!l. ELCIO _ALVARES (PFL - ES~Para discutir.
vra ao nobre Senador-Alfredo Campos, para discutir~- - ~~- Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, .logicamente, no
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB- MG. Para discu'
momento em que houve adesão ao parecer da Comissão de
tir. Sem revisão do orad_or.) -.Sr~ Presidente, Srs~ Seriadores,
Constituição, Justiça e Cidadania, temos um parecer url:iforesse projeto da reforma agrária, co-mÕ _todos ~ibeiri_~S, téYe- me.
· · -" - ~ a sua discussão retardada aqui, no Senado, porque a todo
E.u gostaria (fe esdar"e_cir queJ em--face de- a ComissãO .
momento havia pedido de urgência para ele e toda a casa
de AssUntOs Económicos não tçr apreciado a matéria, O paresabe _do empenho que todos tínhamos na _sua ,apreciaçã_o, o
cer seria nieu, pessoaL E isso me deu muita liberdade e muita
mais urgente possível. As lideranças partidárias, por várias
franquia para adeiir ao parec-er da douta Coniissão de Constivezes, fizeram com que a urgência fosse daPa ~-por_ vários
tuição, JustiÇa e Cidadania.
E explico por quê: também tenho a dupla função de
motivos essa urgência caiu, retomando o piojeto à Comissãoser membro da Comissão de COnstituição, Justiça e Cidadania
de ConstitUição, Justiça~·e Cidadania, do Se_na_do, e também,
. . _e-da Comissão-de Assuntos Económicos. ComO 8 idéicl maior
já posteriormente, à Comissão de Assuntos Económicos.
A Comissão de Constitui_Ção, Justiça e Cidadania, do
quer envolver tóda a Comissão no debate dO pareCer - e
Senado, aprovou um parecer que não_ foi dÕ _r~latOr~- -fOi
ªí $eria erigidO" um pareCer da Comissão "de Assuntos Ecbnôum parecer discutido profundamente naquela Comissão, e
micos -,ela não pode prosperar.
chegou-se a esse parecer que acaba de ser lido pelo Sr. l'?
Em virtude de a Comissão não se ter reunido, acreditei
Secretário.
- que, eticamente e também por uma questão de inteira so_lidaPosteriormente, o projeto foi enviado à Comlss_ãO de As- -riedade ao parecer da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, seria interessante qu~, ·nessa 9portunidade, eu a
suntos Económicos e o Senador E_lcio Alvares, p_elo Espírito
abrãçãsse ~Pár inteiro.
Santo, foi encarregado de relatá-lo. Acabamos de- ouvir aS
Quanto às emendas, acompanho, na mesma oportunipalavras do Senador Elcio Alvar~s que, por não querer protedade, o entendimento do Senador Alfredo Campos.
lar mais esse assunto, adere, não ao meu parecer - quero
frisar-, mas ao patecer da Comissão de Constit_uiçãq,_J~stiça
As emendas. do Senador Pedro Simon já foram pratiCa-e Cidadania, ehaveríamos, então, neste momento, de apreciar
mente contempladas no parecer da Comissão de ConstitUição,
tão-somente as emendas que acabaram de ser ~t?:á~.
JustiÇa e Cidadania; já foram debatidas e lãzem ·parte integrante dO parecer que agora está sob exame. Apeitas quérlaO Sr. Josaphat Marinho_ Permite-me v. Exa. um esclarecimento para acompanhar bem 0 seu raciocínio?
mos acrescentar que, ao trabalho que foi realizado, tivemos
_ um aprimoramento de mais três emendas da lavr.a do Sena_dor
O SR. ALFREDO CAMPOS - Pois não, com muito
Col!tinhó Jorge. Conforme o Senador Alfrodo Campos teve
prazer.
oportunidade de frisar, essas emendas aperfeiçoam bastantf;"!
O Sr. Josaphat Marioho- Na ComissãQ _de_ A_s~untos ·o texto, são oportunas e. portanto, merecem o parecer favoEconómicos houve mudança e o seu par~cer foi despi"eiado'?
rável.
·
- ··
Da mesma maneira, ·comó o Senador Alfredo Campos,
OSR. ALFREDO CAMPOS -·Não. Exat:;tmente_ o_conrejeito as-emendas do Senador Pedro Simon, por eritendef
trário. O_ Senador Elcio Alva_res está ep.ç.arregado de _I}rolatâr
que estas já foram examiiladas pela Comissão de Constituição,
Justiça e CiÇladania. ·
o parecer pela Comissão de Assunros- ~Ecónômico_s. ComO
não foi possível~ S. Exa. houve pôr bem ade_rir ao parecer
Aceito ·a~ três emendas propostas pelo SenadOr Coutinho
Jorge.
da C9missão de Constitu_ição, Ju~tiça e: Ç~dadania, e nós, ambos, ítemos apreciar antes do Plenário, daremo~ parecer s_ob!-"-e _·
É 0 parecer, Sr. Presidente.
as emendas que posteriormente vierem à Mesa.
O Sr. Josaphat Marinho- Então, o parecer de V. Exa.
O SR. CQUTINHO JORGE - Sr. Presidente, peço a
:Palavra para discutir.
não foi abandonado, f~i incorporado.
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O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador.

Concedo a

O SR- COUTINHO JORGE (PMDB-PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente_.. Srs. Senadores,
as três emendas de minha autoria são, nã. ri!alidade, de redação; aprimorani o enteri.dimento deste projeto tão importante.
A primeira, refere-se ao·§ 19 do art. 6'?.. O_texto original
diz o seguinte:
§ 1• do art. 6'- O grau de utilização da terra para

efeito do caput·desse artigo deverá ser igualOu sUperior
a 80%, calculado pela relação percentual, entre a _área
efetivamente utilizada e a área aproveitável total de
imóvel.
A nossa emenda apenas muda o fmal: "entre a área efefi~
vamente utilizada e a área do imóvel legalmente aproveitável".
Por que legalmente aproveitá':'el? Porque~ redação atual,

exatamente, vai tornar-se um incentivo ao

ns instrumentos operacionais qtie vâo vi"abilizar. Temos que
fortalecê-los. Então, a redação é para dar força a esse aspecto
e dar uma lógica orçamentáría ao processo. Ela é' redacional,
também. E seria o seguinte:
"Os recursos destinados à execução do Plano Nacional da Reforma Agrária dev~rão constar dõ_orçamento do Ministério reSPonsável por sua implantação
- pode mudar o Ministério - e do Instituto Nacional
de Coloniz~ção e Reforma Agrária, salvq_aqueles que,
por sua natureza, exigem instituições especializadas para s11a aplicação."
_
_
_
"A justificação é que é preciso resguâ.rdar controle
centralizado da implementação do Plano N acíonal de
Reforma Agrária para garantir a sua Viabilização. Somente recursos sujeitos à aplicação e contrd'Íe especializados devem constar de orçamento dos_ órgãos reSpec- ·
_tivos. u
,_-

desmat~mento,

porque o Código Florestal exige que 50% sejain preservadas.Portanto, o conceito da nossa emenda vai de encontro à visão
do Código Florestal. Ê uma emerida que visa dar uma visão
clara, racional e legal. Portanto, é_ªpenas a mudança da reda~o. Ficaria assim: "a árei3. 6fetiVamente utilizada e a área
do imóvel legalmente aproveitável". E comb está aquí'""é6miS- -sa: "área aproveitável e total _do imóver', porque ·neni os
100% da área aproveitável não podem ser utilizadas. Nós
temdS que manter obrigatoriamente, segundo o Código Flo·;restai e todas as leis subseqüentes que o alteraram, os 50%
do imóvel sem o desmatamento. Isso apenas corrige () §- 19
do art. 6", portanto de correção.
- --~
A segunda emenda, referente ao art. 24, este originalmente diz o seguinte:

É o caso, por exemplo, de recurs-os creditícios pará. cústeioe investimento agrícola.
Nesse caso, evidentemente, deveria estar em um orçamenta específico. Portanto, são três e~endas que os relatores
já acolheram, que visam aprimorar o texto aproVado pela
ComiSSãO c)e Constituição, Justiça e Cidadania do Senado
-Federal. Somente isso. Muito obrigado. .
o

Durante o discurso do Sr. Coutinho Jorge, o Sr.
Lucfdio Porte/la~ Suplente de Secretário~ deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Bene_!!it!_es, Presidente.

O Sr. Chagas Rodrigues -Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir a matéria.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Beoevides) - Concedo
a paiãVra ao nobre Senador Chagas Rodrigues-.

"As aç6es de reforma agrária deVeni -se_r OOnl~
tíveis com as ações do plano de política agrícOla e cons-tante no plano plurianual."
OSR. CHAGAS
Pata discuRealmente, é uma afirmação muito simplÓria, é -à p-rO·tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores,·
posta seria a seguinte:
está eni discussão o Projeto de Lei da Câmata n' 65, de 1992
"As açóes de reforma agrária devem ser compa(n' 11/91, na Casa de origem), que dispõe sobre a regula·tíveis com as aç6es de política agrícola, de política am. mentação dos dispositivos constituciâilais relativos à reforma
biental e de poJítica social."
agrária, previstos no Título VII, Capítulo III, da Constituição
Todas voltadas para o objetivo último de combate à po- - Federal.
breza e a promoção de desenvolvimento do País.. Não é apenas
Sr. Presidente, a matéria fOi exaustivam~nte discutida
com a política agrícola que a reforma agrária deve guardar
e votada na Comissão d'e ConstituiÇão, Justiça e Cidª-dania.
absoluta coeréncia, mas, também, com a política ambiental
Foi Relator o nobre Senador Alfredo Canlpos~ A ComiSsão
e a política sociaL
aprovou unia série de emendas. Em última análise, um substitutivo, mas através de; uma série de ~z.nendas e ~ssas _emendas
"As polítiCas agráiía, 3grl'Cola·, ambi~ntãl -e Social
devem fonnar um todo coerente e lógico voltadas para ··da Comissão de Cort:stituição, Justiça 'e Cidadania obedeceram
a um critério de razoabilidade. Algumas emendas, de um
a superação das barreiras do subdesenvolvimento."
sentido ultraprogressista, até não foram acolhidas.
Portanto, ela dá uma redação mais clara, mais ·c-oerente,
Vejo agora, Sr . .Presidente, que essas· emendas fqra_~
com a idéia maior da reforma agrária, que é combater a pobreaprovadas pel" Comissão de ConstitUição, Justiçã e Cidada~
za e a promoção do desenvolvimento do País.
E a última emenda diz respeito, também, ao att. 25, ·nia, que, como disse o ·nobre Relator Alfredo Campos, já
não se trata de um parecer de S. EX' mas de um parecer .
§ 110 , no seguinte sentido:
da própria COinissão.
"A proposta original diz apenas que os recUrsos
Essas emendas acabam de receber, no Plenário, o Voto
destinados à execução do Plano Nacional devem ser favorável do Senador Elcio Alvares, designado para prOferir
alocados no orçamento."
-o parecer da Comissão de AssU:D-tos Econdmic.os.
·
Em sendo assim, Sr. Presidente, a Liderança do PSDB
É muito genérico. E sabemos que a experiência indica
que devemos fortalecer os órgãos de reforma agrária, que não pode deixar de aprovar essas Emendas que, já agora,
têm o endosso dos ilustres Sen~dor~s Alfredo Campos e Elcio:
~eriam o Ministério de Reforma Agrária e o INCRA. São

RODRIG~;(PS;~ ~PI.
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Câmara, o que significa dizer que o Senado, apesar de ser
Álvares, e, em última análise, o apoio dos órgãos técnicos
da Casa.
uma Casa revisora; tradicionalmente, sempre- tida e havida
como uma câmara mais conservadora,_ ultimamente tem avanFinalmente, tomamos conhecimento das três emendas
çado mais_na elaboração das leis pertinentes às questões sociais
oferecidas pelo nobre Senador Coutinho Jorge. Essas emendas, Sr. Presidente, dentro da sistemática, de acordo com
do que a Câmara dos Deputados, sem que isso importe em
o que foi aprovado pela Comissão de Constituição, Justiça
nenhum menosprezo a outra Ca:sa do Congresso Nacional.
Quero dar apenas um exemplo altamente expressivo neste
e Cidadania e acolhido pelo nobre Relator_ Elcio Alvares,
relatando em nome da Comissão de Assuntos Econômicos,
caso partíctilar: a ãcolhida, pelo Relator da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, de uma das emendas do Senador
vêm aprimorar o texto. De modo que a Bancada do PSDB
é favorável às emendas da Comissão de Constituição, Justiça Pedro Simon, que tem um carátet acentuadamerite justo e,
por que não dizer, progressista, à--medida em que S. Ex~
e Cidadania, já agora tendo o endo.sso ta$bt$m do nobre
dá ao art. 6• do projeto que veio da Câmata a segtiifite redação:
Senador Elcio Álvares, que acolhe as emendas do_ Senador
Coutinho Jorge.
"Art 6"? - Considera~se propriedade produtiva aquela que,
Quero, ainda, fazer ver à Casa que, como -estamos a pro~' e;xplorada económica e racionalmente -dentro àas condições
do cumprimento da função social da propriedade --atinge,
vando uma série de emendas, o assunto voltará à Câma,ra,
que terá oportunidade de reexaminar a matéria.
sh:;1Ultaneamente, graus de utiliJ:ação da terra e de eficiência
na exploração, segundo índices fixados pelo Órgão Federal
De modo, Sr. Presidente, que isso não é o .ideal. Alguns
competente."
de nós gostaríamos de ter até emendas que eu poderia chamar
Vale dizer que, pelo texto do Senado._ aprovada a Emenda
ait;1da de mais progressistas. Mas, essas emendas, elas traduPedro Simon, estaremos justamente co~c~liando o_ conçeitp
zem o pensamento da Comissão de Constitúição, Justiça e
Cidadania, do Senado, e não o pensamento deste ou çlaquele
de- proprü:dade produtiva__: in$e;rído na Constituição de 1946
Senador.
.
_
_
~ com as condiçõe_s de cumprimento da função social da __
Neste sentido vai votar a Bancada dQ_PSDB. Eu fari3. - propriedade para fins de desapropriação.
Acredito, sem dúvida, que _isso é um avanço que deV,ereum apelo aos Srs. Senadores, no sentido de que aprovássemos,
hoje, essas emendas, a fim de que a matéria pudesse ser
mos festejar. E, por isso, vim a esta tnbuna, para registrar
remetida à Câmara dos Deputados para o seu .ex_ame final.
esse fato, pois o Senado está tentao_d.o aperfeiçoar o projeto
no desempenho de sua missão revisora de caríitei nitígamente
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Para discutir,
constitucional.
concedo a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena e,
Sr. Presidente e Srs. Senadpres, diria apenas que a votalogo em seguida, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
ção desta proposição, hoje, é a resposta mais cal)al do SenadQ,
OSR- HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discudo Congresso Nacional ao_ Sei_lhor Presidep.t~ dª ,República
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. Presid~nte, Srs. Senadores,
que, no seu último pronunciamento, em red-e nacional de
nós, do PMDB, estamos à vontade para votar, favoravelrádio e televisão, afirmou catego.ricame-nte que o Poder Legismente, esse projeto que dispõe sobre a regulamentação dos
lativo -vale dizer o CongressO -Nã.cfórthl -estava retardando
dispoSitivos· coUStitucio_nais relativos à reforma agrária, preó~processo de modernização do País. Sua Excelência foi muito
vistos no Título VII, Capítulo lll, da Constituição Federal.
infeliz naquela ocasião.
Não é de hoje a nossa luta em favor da reforma agrária,
Ainda_, 'ontem, o Deputado lbsen Pinheiro, Presidente
que, entretanto, apesar de toda mobilização que se fez, includa Câmara dos Deputados; ao receber das mãos do Dr. Barbosive nas 'ruas rios anos 60, vem sendo adiada sine die. Após
sa Lima Sobrinho e do Dr. Marcello Lavenere Machado o
a ConStituição de 1988, o que prevaleceu, corno principal
pedido de i11_1peachment contra o Senhor Presidente ela Repúargumento, da parte do Governo, foi que ·o~râispositivos conblica, enfatilava esse aspecto. Na verdade, o Congresso Nacio:..
cernentes à implantanção da reforma agrária, precisavam ser
nar, :io longo desses doís anos e meio de mandato do Se.nhor
regulamentados, afim de que se pudesse levar adiante a execuPresidente da República, não tem feito outra coisa senão,
ção dos seus planos.
Independentemente de partidos, apoiar todas as iniciativas
Desejo, neste instante, congratular-me com o Senador
de interesse público. Não é preciso senão fazer um-balanço
Alfredo Campos pelo seu competente trabalho, como relator
de todas as proPoSições aprovadaS pelo Congresso Nacional,
da matéria na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
muitas vezes com protestos, com restrições, c-om emendas
e, bem assim, com todos os membros daquele órgão técnico
da oposição, como foi o caso do Plano Collor I. ,De um modo
que se reuniram, durante vários dias, sob a Presidência do
geral, porém, aprovamos as proposições presidenciais, num
Senador Nelson Carneiro, para dar cumprimento a sua atribuicrédito de confiança inicial ao Governo qUe havia tomado
ção de apreçiar o parecer sobre projeto de tal importância ·posse após uma vitória retumbante nas umas. Ultimamente,
para a- vida nacional.
prossseguimos nessa mesma linha, aprovando, tanto na Câma~
Sr. Presidente, somente através da reforma agrária é que
ra quanto no Senado, projetes da maior importância para
conseguiremos, desde que ela seja efetivamente implantada,
a vida nacional.
incorporar ao processo de desenvolvimento económico e social
Quanto ao Senado, Sr. Presidente, o nosso apoio tem
do País milhões e milhões de brasileiros que continuam até. sido dado de maneira transparente,-num entendimento ftãn.co
hoje marginalizados da' nossa sociedade, sobretudo da nossa
e altivo com o Sr. Ministro da Economia, Fazerida e Planejasociedade de consumo, pois vivemos em um sistema capimento, Marcílid Marques Moreira - a qUem sempre fiz refetalista.
rências elogiosas pelo seu poder de diálogo com esta Casa
Creio que e-sse- projeto de lei, com as modificições_que
no que tange, por exemplo, à questão da renegociação da
lhe estão sendo propostas pelo Relator, Senador Alfredo Camdívida externa brasileira. Aprovamos o ~corda para pagapos e, portanto, pela Comissão de Constituição, Justiça e
mento dos juros atrasados, o Acordo para pagamento dos
Cidadania do Senado, melhora muito o texto que veio 4.a
débitos com o Clube de Paris, o acordo sobce a dívida da.
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Polónia para com o Brasil, e, agora, estamos prestes a examiR
nar a minuta do Acordo para pagamento do principal da dívida
externa com os bancos privados estrangeiros.
Isso significa que não tem razão de ser a crítica in-Opõrtuna

e infeliz do Senhor Presidente da República ao Congresso
Nacional. Neste momento, portanto, em nome· da Bancada
do PMDB, repilo veementemente as increpações de Sua Excelênci:?' ao Congresso, ao apr-ovarmos este projeta-da Reforma:
Agrár1a, que está sendo aperfeiçoado pelo Senado Federal,
através de emendas, como essa· que atabo de ler, de autoria
do Senador Pedro Simon. O Congresso-·Nacíonal, asS-im,
não está falta aos anseios- do povo. Pelo contráriO, está sintonizado com a opinião pública, nã· 1 apen~s na questão política
atual, altamente significativa, re acionada com o saneamento
moral da nossa vida pública mas também no que diz respeito
à solução dos macros problemas ecéfnõmico-sociais -que nos
afligem, sobretudo os da imensa maioria do nosso povo,
constituída de trabalhadores, do setor privado e do setor públi~:
co. (Muito bem!)
·
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as relações de trabalho e a exploração que favoreça o bem·estar dos proprietários e dos trabalhadores.
Esse projeto também define os requiSitos de- eficiência
e utilização da terra em cada propriedade e atinge, em especial, apenas as grandes propriedades, conforme prevê a ConStituição, deixando de lado as pequenas e médias propriedades.
Cabe salientar, Sr. Presid~nte, qlie há hoje 12 milhões
de famílias sem terra no Brasil, quando apenas 20 proprietários
detêm 5% da área agricultável. Há que se registrar, também,
a concentração recente nas últimas três décadas, que acabou
resultando em conflitos graves, pois nos últimos vinte anos
houve nada menos_ do que 1.650 assassinatos de lideranças
pastorais, sindicais e políticas.
Infelizmente, o atual GOve~o ~ia" P~~sÚl-;;nte -Fernando
Collor, em trinta meses, não assinou qualquer decreto desapropriatório, embora tenha prometido SOO mil assentamentos.
E chegou mesmo a anular decretos desapropriatórios dos governos anteriores, como no caso da Fazenda Cancã, no Estado
do Paraná.
A reforma ·agrária, Sr. Presidente, Srs. SenadOres, constitui necessidade urgente. É preciso que haja um esforço da
Câmara dos Deputados para que também venha a tramitar
com urgência o projeto com oS aperfeiçoaMentos realizados
do Senado.
No Brasil há terra em volume considerável e há trabalhadores sem terra. É necessário um governo com vontade política de realizar a reforma agrária.
·
Muito obrigado. (Muito bem!)

O Sr. Eduardo SupUcy- Sr. Presidente, peço a palavra:
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) _:__Concedo
a palavra ao Senador Eduardo Suplicy.
Em seguida, discutirão oS Senadores: Cid Sabóia 9e
Carvalho, Almir Gabriel, Nelson Wedekin, António Mariz,
José Fogaça, Elcio Alvares, Irapuan Costa Júnior. É o Plená~
rio todo, desejando discutir essa importante matéria.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para discutir.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço,
Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, o, a palavra pa~ discutir.
Partido dos Trabalhadores registra, neste momento, a impor-:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
tância da votação, pelo Senado Federal, do projeto de lei
que dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos cónstitu-: a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
clonais relativos à Reforma Agrária, pfevistos no Título _VII,,
O SR. CID SABÓIA
CARVALHO (PMDB -CE.
Capítulo III, da Constituição Federal.
. Para discutir. Sem revisão do orador)- Sr. Presidente, Srs ..
Queremos saudar a presença, na tribuna de hoDra, do Senadores, eu não po~eria deixar de trazer a minha contri~·
Presidente da Confederação N;.cional dos Trabalhadores na buição ao processo de votação desse importante projeto advinAgricultura, Sr. Francisco UrJJano; bem como de represen~ do da Câmara dos Deputados.
Tive muitas preocupações com o art. 29 na sua forma
tantes dos trabalhadores sem terra; da Central Única dos Tra-·
balhadores e diversos de seus assessores, inclusive o Presidentr original. Mas o Relator da matéria, no âmbito da Comi~ão
de Constituição, Justica e Cidadania, Senador Alfredo Camdo Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da Cen
trai Única dos Trabalhadores, Sr. Avelino Ganzer, que vêm pos, consertou Ina_;~..... 1 mente o teXto do art. '29, de tal sorte.
acompanhando com grande atenção a tramitação, tanto· na que agora, com . nova versão dada pelo Senado, haverá o
Câmara, quanto no Senado, desse projeto.
encaixe perfeitt" na ciênda jurídica e na técnica legislativa;
Os representantes dos Trabalhadores na Agricultura con- e assim podere.nos entender o sentido que se queria dar cOm
sideram que o projeto, tal como foi aperfeiçoado ria Comissão o an. 29 • ma· que não era possível alcançar com a redação
de Constuul':s-au, Justiça e Cidadania, do Senado Federal, aten- que aqui rhegou. p~venient_e da Câmara dos Deputados.
de aos seus objetivos. Foi fund· ....,"".,tS~~ par~ cheg?'~""!!.OS a ess(
Sr. Presidente, S:~s. Senadores, é mais que urgente a vota~.
resultado a redação apresema....... ;:-1') Relator da matéria, Se- ção dessa_ r,. ~+éria. Ela não poderia deixar de sofrer, como
..J.ador Alfredo Campos, e a anuência ·poSterior do Senador ::,~freu no Senado, esse exame que apenas aperfeiçoa e enriElcio Alvares, que teve uma atitude de co~:'reensão sobre quece tudo que aqui é tratado em um terii:a tão difícil, num~
a importância· e a tramitação urgente desse projeto, c que qU~stau ... : -:ial de tantos e tão profundos reflexos. Ainda mais
contribuiu para que nós do Partido dos Trabalhadores desistís- que entendemos que a Constituição Federal não conseguiu
semos de alguns destaques em favor da tramitação mais rápida manter o seu nível intelectual, o nível de satisfação do povo,
para a aprovação desse projeto, que viabilizará, a um governo i o seu nível jurídico, quando tratou da reforma agrária. De
que queira efetivamente, que tenha vontade política, a realiza-' tal sorte que nenhuma lei poderá, regulamentando a atual
ção da refoi1Íla agrária.
Constituíção, ser excelente e ideal em matéria de reforma
A importância désse projeto'está na definição da função agrária. Falhamos quanto a isso na Assembléia Nacional Conssocial da propriedade, salientando os requisitos, em especial tituinte. Agora e"stamos vendo que, dentro da possibilidade,
o aproveitamento .x.acional e adequadq_da terra, a utilização dentro daquilo que reahnente é possível, o Relator Alfredo
adequada dos recursos naturais disponíveis, â preservação do. Campos alcançou um tento memorável ao aperfeiçoar o texto, 1
meio ambiente, a observação das disposições que regulam aCOlhendo emendas substa~cialmente ~portantes, inclusivr
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essa que foi narrada pelo Senador Humberto Lucena, de autoria do nosso companheiro Pedro Simon, visando dar ainda
mais uma dimensão social a essa nova lei.
Também quero louvar a atitude do Senador Elcio Alvares
que, no âmbito da Comissão de Assuntos Econômicos, resolveu adotar o mesmo estudo, o mesmo relatório e o mesmo
parecer do Senador_ Alfredo Campos, levando o SenadO a
uma convergência muito importante a respeito desse assunto.
Assim, Sr. Presidente, acredito que a matéria sairá desta
Casa dignamente aperfeiçoada, ainda mais na parte da técnica,
jurídica e legislativa, no que se refere ao art. 2~', rta parte
social, no que se refere ao art. 6'", e noutros_ detalhes, nos
vários consertos que foram feitos, guardando a intencionalidade, o trabalho da Câmara dos Deputados, e aqui fazendo
o aperfeiçoamento tã_o necessáfio.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. Almir Gabriel - Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB -PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
faço minha todas as palavras que se referiram ã importância
desse projeto ·e ao aperfeiçoamento -que ele- rec-ebeu aqui,
. no Senado Federal.
Gostaria, apenas, de fazer umã pfOPõSta ao seriadoi Coutinho Jorge com referênchi a sua terceira ·emenda·, relativamente à redação do § 1' do art .. 25. A sua proposta foi de
que a redação devesse ser:
"Os recursos destiilado.s à execução do Plano Nacional de Reforma Agrária deverão constar do orçamento do Ministério responsável por sua implementação e do Instituto N acion31 de Colonização e Reforma
Agrária, salVo aqueles que, por sua natureza, exigem
instituições especializadas para sua aplicação. H
A proposta que faço tem em vistâ a condiçij,o que o Brasil
pennanentemente tem viVido de reformas administrativas, ãlgumas verdadeiras, outras falsas, muitas vezes coro mudanças
de denominação de institutos e ór_gãos do próprio Governo.
Dessa maneira, eu diria que; ao revés de colOcar Instituto
Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que se usasse.
uma expressão mais genérica. Tenho certeza de que.V. Exa.i
deverá aprovar a nossa sugestão, que seria substituir essa
expressão "por órgão executor da política de _colonização e
reforma agrária".
Esta é a proposta que encaminho ao Senador Coutiilho
Jorge, que, com certeza, também sofrera a apreciação do
Senador Alfredo Campos, a respeito de quem eu faço quest'ão
de ressaltar o trabalho de, num projeto _tão polêmico~ tão·
difícil, chegar a condições harmónicas.
Então, os meus_parabéns e o meu interesse em que o,
Senador Coutinho Jorge tome em conta a nossa sugestão.
O Sr. Coutinho Jorge - Sr. Presidente, peço a palavrat
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedq
a palavra ao nobre Senador Coutinho Jorge.
O SR. COUTINHO JORGE (PMDB- PA. Sem revisão
cio orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,-c:Oncordo com-
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a proposta do Senador Almir Gabriel, que aprimora a nossa
emenda.
Para ganhar tempo, é só essa a nossa intervenção, Sr.
Presidente.
- - O Sr. Antonio Mariz -,_Sr. Presidente, peço a palavra
para discutir.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Antonio Mariz.
O SR. ANTONIO MARIZ (PMDB - PB. Para discutir.Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Sis. Seiladores,
associo-me~ também, à exaltação do trabalho realizado na
Comissão de Constituição, Justiça e-Cidadania, especialmente
pelo Relator, Senador Alfredo Campos, no aprimoramento
do projeto que estamos discutindo, que regulamenta os dispositivOs constitucionais relativos à reforma agrária:.
Gostaria de enfatizai, sobretudo, a emenda ao art~ 6<?,
acolhida na Comissão, que incluiu a expressão "dentro das
condições do cumprimento da função social da propriedade".
De fato, tal artigo está redigido do seguinte modO:
"Considera-se propriedade produtiva - e agora com a
emenda - , dentrO das condições do cumprimento da função
social da propriedade, aquela que, explorada económica e
racionalmente, atinge, simultaneamente, grau de utilização
de terra e deficiência- na exploração, segundo índices fixados
pelo órgão competente-."
Esta matéria suscitou 'interiSo debate na ComiSSãó, pois
pa·r~c~a a alguns que afetasse o seu· textO, o seu conteúdo,
o princípiO da insuscetibilidade da reforma agrária da terra
· produtiva:, tal como previsto no art. 185, inciso II, da Constituição.
Na verdade, a emenda insere-se no espírito da Constituição, ao contrário de feri-ta, longe de conflitar com o
disposto no art. 185 mencionàdo..
A emenda ajusta-se forçosamente ao preceito do art.
170, que define a Ordem Económica.
"Art. 170. A ordem económica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem
por fim assegurar a todos existêpcia digna, conforme
os ditames da_ justiça socia~,, observados os seguintes
princípios:
••• ;

• • • • • • • • • • • • kO
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III- função social da propriedade;"
Portanto, quando o art. 185 estabelece as exceções a
regra geral da desapropriação pata ·refomia agrária, evidentemente não se pdderia subtrair-se do que reza o art.l70. É
essencial a garantia-da propriedade, a sua função social. Sem
isso, evidentemente, a propriedade não pode sei garantida.
Esse é o espírito da Constituição.
A emenda do Senador Pedro Simon, acolhida pelo Relator, Senador Alfredo Campo-s, e aprovada pela Comissão de
CoriStituiÇão, JustiÇa-e Cidadania, traz, sem dúvida, conside·rável aperfeiçoaniento ao projeto originário da Câmara, pois
FantnDui, de forma inegável, para a concretização dos obje:tivos constitucionais.
É ftindamenial que à medida em que se regUlamente
a Constituição se procure valorizar cada princípio tendente
a construir uma sociedade justa, uma sociedade igual, uma
!'sociedade efetivamente livre. Fundamental que as leis se inspi-'
·rem no texto da Carta Magna e procurem tomá-la efetiva,
procUrem-arrancá-la do meto _fot:malismo, l'ara transp:~udá:l~:
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em instrumento eficaz de ação política, de ação governamental, de ação sociaL É o que me parece fazer a emenda aprovada
no art. 6"'.
E se me limito, neste instante, a tratai:- deste artigo é
que outros Senadores, antes de mim, tiveram oportunidade
de avaliar, de analisar, de considerar cada uma das alterações
feitas, todas elas - parece-me - imbuídas do mesmo objetivo, ou seja, fazer a melhor lei possível dentro do que preceitua a Constituição Federal.
Eram estas, Sr. Presidente, as considerações que desejava
fazer, congratulando-me com o papel revisor efetiv<imente
exercido pelo Senado Federal, que teve a sensibilidade, por
intermédio da sua Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobretudo do Relator da matéria, de manter os contatos
imprescindíveis com os setores interessados no assunto, como
a representação dos trabalhadores rurais - como a Contag
--,- com todas as esferas de legítimo iriteresse que aguardavam
a definição desta Casa Legislativa.
Ci:'eio que ctimpriffios Cóni o nosso dever ao apresentar
este projeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR- NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Para discutir.
Sem revisão do orador.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores,
o PDT encaminha o seu voto favoravelmente ao Projeto de
Lei n9 65/92, da Câmara, com as alterações que foram promovidas pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
e também com os acréscimos das emendas já consideradas
aprovadas e que são da lavra do Senador Coutinho Jorge.
O Projeto de Lei n 9 65/92, que veiõ da Câmara dos Deputados,
é o resultado de uma ampla discussão, de um amplo debate
travado na Câmara dos Deputados, onde foram ouvidos e
tiveram audiência todos os setores interessados na questão
agrária, aqueles que querem a_reforma agrária e também aqueles que não a desejam. Foi um trabalho de fôlego, um trabalho..
exaustivo e de concessões de ambas as partes.
Certamente, se bem analisarmos esse projeto, verificaremos que ele não será de ag:.:ado total daqueles que defendem
a reforma agrária, como o Movimento dos "'Sem-Terra••, como
a Pastoral da Terra, como a CONTAG, como os Sindicatos
de trabalhadores rurais. Mas, certamente, também não é o
pi"ojeto que agrada àqueles que sáo da União Democrática
Ruralista, aqueles que sáo contra a reforma agrária.
Portanto, este projeto é o resultado do equilíbrio das
forças, é o resultado do diálogo, é um projeto possível. Aqui,.
no Senado Federal, na Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania também promovemos algumas alterações que julgamos da maior relevância.
É importante ressaltar que houve na Câmara dos Deputados não só o diálogo entre todas as partes interessadas na
questão agrária, mas também o trabalho, o empenho, a articulação de Deputados como Pedro Toilelli, como Valdir Ganzer,
como a minha conterrânea Luci Choinacki, como o meu companheiro de Partido Amaury Muller.
Dizia antes e querõ repetir agora, na Co~ssão de Constituição, Justiça e Cidadania, também realizamos um exame
exaustivo das várias proposições que tendiam a modificar o
Projeto n• 65/92.
_
·Ali, na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
algumas alterações foram feitas pela sua maioriã. E desejo,
!lesta oportunidade, ressalt~_<? -~ª!!_.alho do Relator Alfred<?
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Campos que, com muita diligência, com muito talento, com
muita habilidade, com muita tolerância, com alto espírito democrático, sou~ acolher e acatar as emendas que foram votadas e decididas pela maioria daquela Comissão.
O Senador Alfredo Campos, como Relator, se comportou
não exatamente como alguém que quer se apropriar de toda
a verdade num projeto dessa importância, mas como um homem que representa esta Instituição e que é capaz de trabalhar
no colegiado, no coletivo da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania.
Ali se produziram várias alterações que considero bastante relevantes, que muitas vezes melhoram apenas a redação
dos artigos, mas também melhoranro conteúdo desse projeto
que estamos discutindo.
Creio, também, que é necessário que façamos outra
observação a respeito do Senador Elcio Alvares, que foi incumbido de relatar o projeto na Comissão de Assuntos Económicos. S. Ex~ fez as observações que me pareceram muito
pertinentes no sentido de éJ.ue, como o seu relatório era resultante da sua própria concepção, da sua própria visão do problema da questão agrária, e também pelo fato de que S. E~
'coincidentemente, pertence também à Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, e havia assinado o relatório daquela Comissão- o relatório Alfredo Campos-, entendeu S.Exa. que o seu relatório deveria ser absorvido, ou melhor,
deveria ser compreendido no relatório da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Mostrou também S. E~ o Senador Elcio Alvares, alto
e elevado espírito democrático e espírito público, além de
respeito às decisões colegiadas, porque é evidente que aqui,
no Senado, a discussão principal, a discussão mais exaustiva
foi na Comiss-ão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o PDT encaminha a favor do projeto como veio da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, com as emendas do Senador Coutinho Jorge.
Apenas queremos; em nome do PDT, agradecer o trabalho também muito correto, muito diligente, muito competente
dos ã.Ssessores que nos ajudaram na Comissão de Constituição,
Justiça é Cidadania.
Finalmente, tão importante quanto a aprovação desse
projeto, tão importante quanto remetê-lo de volta à Câmara
dos Deputados, é que o Senado se ocupe do Projeto n• 67/92,
que é o projeto de lei do rito sumário para as desapropriações,
para a reforma agrária. É muito importante esse prójeto que
apresentamos aqui, mas, evidentemente, se não aprovarmos
com alguma urgência, com alguma prioridade a lei do rito
sumário, de nada ou de pouco valerá o projeto que estamos
aprovando hoje aqui.
·
Em outras palavras, peço ao Sr. Presidente, peço às lideranças desta Casa que tenhamos para o projeto de lei do
rito sumário da reforma agrária uma tramitação sumária, rápi-.
da, urgente, capaz de apressar os passos, para que possamos
realizar a reforma agrári~. no País.
- Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Senadores.

Durante a discurso do' Sr. Nelson Wedekin; o Sr.
·Mauro Benevides, Presidente, deixo a cadeira da presidencia, que é ocupada pelo Sr. EpiúY;io Cafeteira.

.o Sr. Jíisé Fogaça - Sr. Presidente, peço a palavra para
discutir a matéria.
-
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) a palavra ao nobre Senador José. fogaça.-

Concedo
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poderemos incorporar as três novas emendas propostas pelo
Senador Pedro Simon, p'1rque elas só seriam aplicáveis caso
_tivessemos voltado ao texto _original da Câmara. .
0 SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Pronuncia o se--O Sr. Ronan Tit~- Pe~ite~me v.Exa. urÚ aparte-? ~
guinte discurso sem· revisão do orador.)- Sr._PJ:~~;ídente,
encaminhamento?
Srs. Senadores, antes de mais nada, o PMDB deseja registrár
o reconhecimento à posição adotada pelo Senador Elcio AlvaO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Mesa res que, não propriamente abriu mão âo seu parecer, mas,
esclarece ao Plenário que estamos em fase de discussão.
na verdade, incorporou-se ao que já havia sido adotado_ na
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Imaginava que já estivéssemos
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, da qual S.
encaminhando, mas já que estamos na fase de :discussão. é
Ex• também foi ativo- partiCipante; no sert'tido de produzir
evidente que, com muita honra e muito prazer, concedo o
os resultados que nós acabamos obtendo_.
_
aparte a V. Ex\ Senador Ronan Tito.De modo_ que é preciso enfatizar que ·vainos viabilizar
O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador José Fogaça, evidente
a aprovação desse texto hoje, graças à atitude compreensiva
que V. Ex~, como Líder do_PMD:a;._está_falando em nome
e, sobretudo, altamente identificada com os interesses do País
de toda a Bancada. No entanto, queria reafirmar que faço
do Senador Elcio Alvares.
minhas todas as palavras de V. Ex• E, neste momento, até
Sr. Presidente, Srs. Senadores, não há nada mais mõdef-me sinto reconfortado, porque me lembro daquela sessão na
no, nada mais atual, nada mais identificado hoje com as necesqual levantamos uma polémica - não_ fiz por capricho pessoal
sidades do País dQ que a questão da reforma agrária: Não
- porque sabíamos que o S_enador Alfredo Campos tinha
teremos um País efetivamente moderno se não tivermos uma
e tem condiçoes de dar contribujção a qualquer projeto, princiestrutura agrária progressista, modema. Sabemos que onde
palmente o Projeto de Reforma Agrária. Agradeço a V. Ex~
há uma classe média rural com mentalidade progressista, há
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Muito obrigado, Senador Rodesenvolvimento, incorporam-se os fatores novos do progresnan Tito. De fato, sou o primeiro a reconhecer isso_. Ao estar
so. Onde há uma oli_garquia conservadora, atrasada, o desenaqui registrando e enfatizando a qualidade do trabalho do
volvimento não chega._ Mantêm-se as estruturas sociais arcaiSenador Alfredo Campos_, também estou reconhecendo que
cas; mantêm-se o estado de marginalização de amplas paT-celas
V. Ex• tinha razão:era preciso reformular, aperfeiçoar o proda população.
··
·
..
jeto.
_
De modo que a reforma agrária é uma das componentes
-VemoS que a:i'tigos, como por exemplo o art. z9,-foram
essenciais do projeto de modernização da sociedade brasileira.
extraordinariamente e melhorados, extraordinariamente aperTodos aqueles que defendem este avanço, todos aqueles que
feiçoados. Não há çom9_ deixar de reconhecer este fato.
defendem que o nosso País seja ·conteril.porâneo, atu_alizado
De modO, Sr. Presidente, que aperias n!giStrO a Posição
com a modernidade, defendem também a aprovação da refordo ~MDB, que é favorável ao projeto, às emendas que tenham
ma agrária, efetiv-ameii.te, ent"-n(isso País.
parecer fivOiável do Relator e às três em_endas també;m apreA nova Constituição, de-1988, iiltroduziu uma série de
sentadas pel.o Senado~ Coutinho J?rg~.
conceitos novos, de conceitos_ absolutaJ;nente revolucionários~
profundamente inbvadores, no campo da reforma agrária.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
Esses conceitos, evidentemente, não -teriam aplicabflid-ãde,- a palavra ao nobre Senador Irapuan Costa Júnior. (Pausa)
não teriam efetivldade, se não fossem devidamente regulaS. Er' não está presente
mentados. E é isso que esse projeto se propõe a fazer: esmiuConcedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin,
çar, clarificar e, sobretudo, dar aplicabilidade a esses conceipara discutir.
tos; enfim, regulamentar efetivamerite, na-ptática, tUdo aquilo
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Sr. Presidente, a nível
que a nova Constituição propôs. É eviderite que os- desdobrade discussão, ainda, o que desejo assinalar reitera tqdo aquilo_
mentos legais deverão ocorrer, mas não podemos ficar aqui,
que foi colocado pelo nobre Senador Nelson Wedekin a propóno limite desse novo texto leg;,tl.
sito da contribuição dos relatores -no caso, o Senador_AlfreComo disse o Senador Nelson Wedekin, se nãO aprodo Campos, Elcio Alvares, e de todos aqueles ciue aq"ui, nOvarmos a lei que cria --o rito sumário na execuÇão da po~íJica
Senado, participaram, especialmente na_ Comissão de Constide reforma agrária, estaremos ainda limitando a ação do gotuição, Justiça e Cidadania, lutando em tomo de pontos de
verno e da sociedade, na medida em que esta e o governo
vista, convergentes Ou não, ·para o aprimoramento deSse prodesejem avançar no aprofundamento da reforma agrária.
jeto.
Portanto, Sr. Presidente, o PMDB encaminha favoravelDesejo ressaltar que num momento tão__dilicil da vida
mente ao projeto, favoravelmente às emendas, com o parecer
do Relator Alfredo Campos·, ressaltando também o extraor- . nacional o Senado está em _vias de tomar uma decisão, ou
seja, mostrar que tari:tbém do ponto de vista de deliberação
dinário trabalho realizado por aquele Senador. O Senador
sobre assuntos essenciais do País a crise não ab_alou a sua
Alfredo Campos fez um traballio talentoso, um trabalho no
capacidade de decidir.
qual as diversas tendências _foram unificádas_. S. Ex~ estabePor isso, antes mesmo do momento do encaminhamento
leceu um diálogo aberto, franco, honesto, com resultados_ muide votação - que há de ser favorável à solução adotad<:t
to consistentes. Esse talento polltico qÜe o Senador Alfredo
-,quero frisar que o Senado dá Um passo muito importante
·campõs demonstrou ·na condução da elaboração do texto _fiao encontro de uma aspiração nacional em relação à qual
nal, na incorporação das emendas, precisa aqui ser registrado,
o Parlamento brasileiro está em débito desde a promulgação
e o PMDB se orgulha de ter o S. E~ assumindo a responsa. da Constituição de. 1988, posto que a coridução do processo
•
· - •· ·
bilidade da relatoria desse projeto.
De modo que o parecer do Relator sobre as emendas de reforma agrária tem sido pi::ejtidicada por outros fatores,
inclus~ve a qUestão da falta- de voritaçie política, mas tem sido
t~rá também o voto favo~ável do PMDB. Infelizm_ente, não

-
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prejudicada pela questão essencial e crucial da inexistência
de ~ma legislação consentânea com o momento qüe estamos
a v1ver.

Por isso~ a minha manifestação, neste pontO, é de aptiUs-o
pelo acordo que se está estabelecendo. E não se trata de
um acordo por acomodação, posto que decorreu de riciS díscussões, de profunda análise dos pontos mais importantes
do projeto que veio da Câmara dos Deputados. Esse não
é um acordo por omissão; tem o privilégio, tem a -adequação
de ser um acordo poraçáo, ou seja, um acordo de participação.
Era este o registro que considerei fundãmental fazer nesta
altura do processo de encaminhamento do Projeto de Lei

65/92.

- -

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) .:.:Encerráda
a discussão.
Nos termos do art. 140, alínea "a", do Regimento Interno. designo o nobre Senador Alfredo Campos para proferir
o parecer sobre as emendas de plenário, de autoria dos Senadores Eldo Alvares, Coutinho Jorge e Pedro Simon.

nobre Senador Elcio Alvares pãra proferir o parecer Sobre
- as emendas de plenário, de autoria dos Senadores_ Coutinho
Jorge e Pedro Simon.
O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para prorerir parecer...Semrevisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
dentro do que já tivenios oportunidade de esclarecer suficientemente, identificamo--nos com o parecer' da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, que teve o Senador Alfredo
Campos como seu artífice. E da mesma maneira que o_ Senador
Alfredo Campos se posicionou, neste momento acompanhamos na íntegra o seu ponto de vista, esclarecendo mais uma
vez que as emendas do Senador ~edro Simon! que estão sendo
debatidas em plenário, jâ fora·m inteir"amente exanlinadas -na
Com!ss~o de Constituição, Justiça e Cída4ania.
Quanto às emendas do Senador Coutinho Jorge, aqui
lidas pelo autor, acompanhamos integralmente, dando pela
sua aprovação.
E o p~recer.

O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, eu não tenho
Durante o Parecer do Sr. E/cio "Álvares, o Sr. Epitáem mãos as emendas. Pediria a V.Exa. que me dissesse quais
do- Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que é ocuemendas deverei relatar. Seria a emenda do Senador Coutinho
pada pelo Sr. Lucfdio Port~lla, Suplente de Secretário.
Jorge, com a modifiCação havida?
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :.:... Ãri. 4•,
O SR. PRESIDENTÊ (Lucídi~- PorteUáj - Completada
emenda ao § 39:
a instrução da matéria, passa-se à votaÇã:o do projeto, sem
"O tamanho da p-ropriedade medida em módulos -prejuízO das emendas.
Para encaminhar a votação, concedo a palavra ao nobre
fiscais corresponde a resultado da divisão da área total
Senador Elcio Alvares, pelo PFL
do imóvel rural pelo módulo fiscal do Município~ •r O Sr-.-Alfredo Campos- Sr. Presidente, essa emenda
ÓSR. ELCIOALVARES (PFL--ES. Paraenc;>minhar
não está de acordo com o parecer da Comissão de Constia votação. Sem revis.ão do orador.) - Sr. Presidente, Ses.
tuição; Justiça e Cidadania.
_
_
Senadoies,-neste momento, o Partido da Frente Liberal, atra0 parecer dessa Emenda n9 20 é ·contr4fl0; a .~men!=fa
vés. da Liderança_.do Senador Marco Maciel e de todos os
n!' 21 - agora já a tenho em mãos - está pl-ejU.dicada pel_a
companheiros, vem colocar o seu "de acordo" nas conver-.
Emenda n9 2 da Comissão- de ConstituiçãO; Justiça e _Cida- - -sãções· qUe antecederam à apreciação desse projeto da mais
-- ãlta-importância p3ra o P"aís.
-dania.
Há um sentimento generalizado de todos nós no sentido
Emenda n9 22, de autoria do Senador Coutínho Jorge,
tem parecer favorável.
de que o Brasil seja um País tranquilo, tenha paz social, princiJá havíamos dado parecer global a todas as emendas de
palmente no campo. É profundamente triste verificarmos,
por meio dos noticiários, que os-conflitos de terra vão, praticaautoria do Senador Coutinho Jorge como prejudicadas. Pomef!~e,de norte a ~_1,11 atingindo principalmente rugUnsEstados,
rém, não nos custa repetir.
Emenda n!'23, também prejudicada por causa da-Emenda
como o Pará e mesmo o nosso querido Espírito Santo. n!' 3 da CCJ.
Neste instante há essa idéia. E almejamos que a nossa
Emenda n9 24, de autoria também do Sena_do_r_Pedro
contribuição represente um fatora mais para que tOdos aqueSimon, prejudicada por causa da Emenda n~ 4 da CCJ. __
les que tenham uma relação com o problema da terra comO parecer dessa Relataria é contrário à Emenda n 9 _~.
preendam que a, terra seja produtiva e que aqueles que estão
sem terra receballl:, por certo" uma visão mais acolhedora
de autoria do Senador Pedro Simon.
Emenda n9 26, de autoria do Senador Pedro Simon, diz:
por parte dos detentores de latifúndios e de terras maiores.
"Substitua~se no art. 11 a expressão "Ministério.
Sempre disse que, talvez, um dos pontos mais importantes
da Agricultura e Reforma Agrári:l •r, ouvido 0 ·conselho --do governo militar tenha sido o Estatuto da Terra. E, infelizmente, esse Estatuto da TCrra,-·princifialmeni:e~ na-Pal-te pro-.
Nacional de Política Agrí~<?la, pela expressãO -.. P-oder
Executivo".
cessuªlt foi rc~legado a um segundo plano.
Como_ a~voga~o de questões pertinentes à reforma agrá~
O nosso parecer é contr-ário.
ria e à deSapropriação de terra, verifico que a IC_gislação,
Emenda n9 27, também de autoria do Senador Pedro
IJ:a parte processual, precisa ser melhor utilizada, eficiente-·
Simon; o parecer é contrário-.-=mente utilízad"a.
Emenda n"' 28, de autoria do Senador Coutính_q JOige;
Um outro ponto que merece registro é o seguinte: para
parecer é favorável.
-- se fa_zer reforma agrária, para se encontrar uma solução coEmenda n9 29, de autoria do Senador Coutíitho JOJ:ge;
mum é necessário haver vontade política. Infelizmente, nos ·
o nosso parecer é favorável.
últimos tempos, não tivemos oportunidade de ver, ao nível
dos Estados brasileiros, uma vontade da União para transforO SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Nos termos
mar, realmente, a refoima: agrária num instrumento valios_o
dq_ art. 140, alínea "a", do Regimento Interno, de_si~no o
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de paz social e, eu diria até, de um certo equilíbrio na relação

entre os seres humanos.
Um registro se impõe neste instante: o trabalho do Senador Alfredo Campos, que é o Relator indicado pelo Partido
do Movimento DemocrátiCo Brasileiro. SExa. demonstra o
seu espírito, o seu modo de agir como parlamentar, o espírito
conciliador. Em todos o_s_mom_e_ntos, o Seiiãdor Alfredo Campos demonstrou a sua intenção de_ receP_~r as icJéíaS -válidas
e transformá-Ias no parecer que hoje está sendo aqui exami__
___ _
nado.
Na ComissãO ·cte COiiStituiÇão-, Justiça e Cidadania, sob
a presidência desse admirá_vel cornpanheiro, Senador Nelson
Cár.tleiro. tivenlós--um dos debates mais l!Uportantes.
E, sem que exista embargo de citação, gostaría de destacar a participação iittenSa- de três' companheiros que aqui já
tiveram a oportunidade de estender os seus pontos de vista:
o Senador Nelson Wed_ekin, que deu uma contribuição muito
decisiva a este projeto que está sendo examinado; da mesma
maneira o Senador Pedro Simon, que foi ateitfó àco·mpanhante
dos vários lances que cercaram este projeto; e, de uma maneira
muito especial, Iefíi'o-me ta:mbém ao --seflãdor EsPeridião
Amin, que, sempre cõm stiã.Tüteligência fulgurante, procurou
dar contorno a este projeto que considero da mais alta impor-· _
tância.
Não é fácil um projeto como este,- que falã de reforma
agrária, chegar ao Plenário com a ac_ordância _de__todas as
Lideranças. E no momento que iss_o ocotreu, o povo brasileiro
pode ficar Consciente de que o Senado assumiu a sua grande
posição.
No momento de crise - já foi dito aqui - o Senado
decide, o_Senado toma UID1! posição, que é bem demonstrativa
do seu cuidado em acompanhar, não só a evolução dos fatos
políticos, mas, muito mais ainda, a evolução dos fatos sociais.
O PartidO da Frente Liberal, neste momeD.to, dá inteiro
apoio à proposição-da Comissão de Constituição\ Justiça· e
Cidadania, corporificada por meio do parecer do Senador
Alfre-do Campos, acrescentada e enriquecida com as emendas
que aqui foram acolhidas de plano e que representam. sem
dúvida, uma contribuição valiosa para o aprimorainento do
texto que veio da Câmara dos Deputados.
O Paitido da Frente Liberal vôta favoravelmente _ao-parecer da ComiSsáo de Constituição, Justiça e Cidadania.
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----Esta é a função do Senado, esta é a nossa função. como
também_ é função da Câmara melhorar os projetes do Senado.
Temos certeza de que não será só este projeto que haverá
de fazer a reforma agrária no País. Como disse o Senador
Elcio Alvares, para se fazer a reforma agrária é necessária
uma vontade política; e eu acrescentariéi., vontade política
do ExecutivO. Mas, pelo menos, o Legislativo, a partir de
agora, não poderá ser culpado jamais de não ter propiciado
ao Executivo, baseado em uma legislação, o projeto de reforma agrária sonhada por tantos quantos amam este País.
E: bem verdade que este projeto ainda haverá de dar
alguma atribulação aos Deputados que irão discuti-lo nevaM
mente, Por quê? Não nos cabe aqui, no Senado Federal,
simplesJ!lente m_udar aquelas questões de fundo essencialmente ideoiógiCõ-; Cabe, sim, votar. Não é poSsível que um colega
com um pensamento ideológico à direita ou à esquerda mude
simplesmente com um_aceno de nossa parte. Essas questões
têm que ser votadas, e o fundo ideológico deste projeto foi vOtado, Sr. Presidente, após exaustiva discussão na Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania.
Neste instante, o Congresso Nacional, pelas suas duas
Casas - falta ainda a revisão da Câmara dos Deputados propicia ao Executivo a reforma agrária, que _esperamos, em
poucos dias, seja sancionada.
Assim fa"zendo, caberá ao-Executivo_~ ao Judiciário interpretar a vontade dos representantes do povo e dos Estados
e fazer a tão sonhada reforma agrária,
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
-"
para ~~caminhar. _
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy, para encaminhar.

O SR. EDUARDO SUPLICY (P'l'- SP. Para. encaminhar
a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de registrar a importância da -aprovação, pelo
Senado Federal, deste projeto que regulamenta a desapropriação de terras e que viabilizará a realização da reforma
agrária, desde que o Govem_o Federal_ tenha vontade de realizá-la.
É -preciso, ainda, que ~enhamos a ~atar com igual urgê11:~
çia e rapidez o projeto relativo ao_ rito- _Suinãrio que regulamenta todo o procedimento após cada ato de desapropriação.
O Sr. Alfredo Campos- Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar a votação.
Quero r_egistrar neste momento a luta dos trabalhadores
rurais e, inclusive, o empenho do Partido dos Trabalhadores,
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Conc;edo a que considera fundamental para o equilíbriO social a realização
palavra a V. Ex~
da reforma agrária. Inclusive, as grandes cidades, _como as
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMJ)B- MG_ Para enca- capitais brasileiras, seja São Paulo, Rio de Janeiro, as metróminhar a votação. Sem revisão-do orador.)_- Sr. Presidente,_ poles brasileiras, hoje, continuarão a ter grandes problemas
Srs. Senadores, foi trabalhoso;- foi difícil, mas creio que valeu se não houver a melhor fixação do trabalhador rurã.l na área
a. pena o trabalho qué o Senad_o da República teve com o de onde ele provém, na área onde nasce. onde tem co_ndições
projeto que veio da Câmara dos Deputados sobre reforma de trabalhar e por tantas _razões tem sido expulsO e levado
para as grandes cidades de nosso País. Portanto, é com satiSfaagrária. Foi mesmo um trabalho muito árduo. Não fosse a
ção que registramos a presença, no Senado Federal, dos Depucompreensão de todos os Srs. Senador_es, de vários fimciotados Federais Luci Choinacki, Valdir Ganzer e Pedro Tonelli, ,
nários da Casa que trabalharam até alta m~drugada, não fosse
que tanto empenharam-se por este Projeto na Câmara dos
o empenho total do Senador Nelson Carneiro em discutir
Deputados e que hoje aconipanham a tàtmitaçã-o do mesmo
e aprovar este prOjetO na Comíssão de Constituição, Justiça
no Senado Federal.
e Cidadania, não teríamos, corno temos- agora, o prazer· de
revelar à Nação que o projeto da Câmara-foi aperfeiçoado
_Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
e está melhor. Pode haver defeitos neste projeto, como exisO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à
tem de fato muitos defeitOs, mas ele é substancialmente mevotação do Projeto, sem prejuízo das eme~das.
lhor do que o. projeto que veio da Câmar_a. __
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penriãnecer
sentados. (Pausa)
-Aprovado.

É o seguinte o projeto-aprovado:
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-Art._ 59 A desapropriação-por interesse social, aplicável
ao imóvel rural que não cumpra sua função social, importa
prévia e justa indenização em títulos da dívida agrária.
§ 19 As benfeitoriaS úteis e neCe-Ssárias Serão indenizadas em dinheiro.
§ 29 O_decreto que declarar o imóvel como de interesse
~cial~-para finS-de rifõ~a-agrària, autoii~a a União a propor
ação de desaprC?priação.
" -- -

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 65, DE 1992
(N' 11/91, na Casa de origem)
§ 39 Üs tit~los da dívida agrária-,-.que conterão cláusula
Dispõe sobre a regulamentação dos dispositivos
assecuratória de preservação de seu valor real serão resgatá~
constitucionais relativos à reforma agrária, previstos
veis a partir do segundo ano de sua emissão, em percentual
no Capítn1o III, Títnlo VII, da Constituiçõo Federal.
prOpOrcional ao ·prazo, observados os seguintes critérios: _
O CongresSo Nacior1~l decreta:
o-o-,,,,I-do segundo ao quinto ano, quando emitidos para
Art. 19 Esta lei regulamenta e disciplina disposições reindenização de imóveis com área inferior a 40 (quarenta) inó-lativas à reforma agráiiã., previStas no CapítUlo III, Título
dulos fiscais;
VII, da Constituição Federal.
II- do segundo ao décimo ano, quando emitidos para
indenização de imóvel_ com área cima de 40 (quarenta) até
Art. 2<:> O cumprimento da função social é requisito do
70 (setenta) módulos fiscais;
direito de propriedade rural, sendo passível de desapropriação
III- do segundo ao décimo quinto ano, quando emitidos
o imóvel rural que não cumpra essa função, obedecido o art.
· para indenização de imóvel com área acima de 70 (setenta)
185 da Constituição Federal.
até 150 (cento e cinqüenta) módulos fiscais;
§ 19 Compete à União desapropriarporintefesse social,
IV -do segundo ao vigésimo ano, quando emitidos para
para fins de reforma agrária, o iinóvel iural que não esteja
indenização de imóvel com área superior a 150 (cento e cincumprindo sua função social.
qüenta) módulos fiscais.
§ 29 Para fins deste artigo, fica a União, -a_través do
órgão federal competente; aUtorizada a ingressar no imóvel
Art. 69 Cõilsidera-se propriedade produtiva aquela
de propriedade particular, para levantamento dé dados e inforque, explorada económica e racionalmente, atinge, simultamaçõe-s, com prévia notificaçãO.
neamente, graus de utilizaçã:o da terra e de eficiência na exploração,
segundo índices fixados pelo órgão federal competente.
Art. 3'?. A Uniãopoderádesapropriar,nostermosdesta
-§ 19 O grau de utilização da terra, para efeito do caput
lei, imóveiS de propriedade de Estado, MunicípiO e Distrito
Federal, bem como os _de_ suas entidades de a<iminist.r~ção _ deste artigo, deverá ser igual ou superior a 80% (oitenta por
cento), calculado pela relação percentual entre a área efetiVaindireta e os pertencentes às autarquias, empresas públicas,
mente utilizada e a área aproveitável total do imóvel.
sociedades de economia_rnista e fundações públicas federais.
§ 29 O grau de eficiência riã exploração da terra deverá
§ 1» sera ·pressuposto do ato desapropriatóriá a ·autoriser
igual
ou superior a 100 (cem por cento), e Será obtido
zação legislativa.
de acordo com a seguinte sistemática:
--§ 2' Os Estados e o Distrito Federal poderão receber
1para
os
produtos
vegetais,
divide-se
a
quantidade
delegação de competência da União para desapropriadmõveis
colhida de cada produto pelos respectivos índices de rendirurais, por interesse s_ocial, para fii:is de refonria agráii3-.
mento estabelecidos pelo órgão competente do Poder ExecuArt. 49 Para os efeitos desta lei, conceituam-se:
tivo, para cada Micro-Região Homogénea;
I - imóvel rural - o- prédio rústico de área contínua,
II- para a exploração pecuária, divide-se o número total
qualquer que seja a sua localização, que se destine ·ou possa
de Unidades Animais (UA) do rebanho pelo índice de lotação
se destinar à exploração agrícola, pecuária, extrativa vegetal,
estabelecido pelo órgão competente do Poder Executivo, para
cada Microrregião-Homogênea;
florestal ou_ agroindustrial;
II - pequena propriedade - o imóvel rural:
III- a soma dos resultados obtidos na forma dos incisos
a) de área compreendida entre 1 (um) e 4 (quatro) módu·
I e II deste artigo, dividida pela área efetivatnente utilizada
los fiscais;
e multiplicada por cem, determina o grau de eficiência na
b) explorado direta e pessoalmente pelo agricultor e sua
exploração.
família:, admitida a ajuda eventual de terceiros~ nas épocas
§ 3<i> Consideram-se efetivamente utilizadas:
de pico de demanda de mão-de-obra;
I - as áreas plantadas com produtos vegetais;
c) que garanta a absorção de toda a mão-de-obra ativa
II -as áreas de pastagens nativas e plantadas;
do conjunto familiar, asse-gurando, ainda, a sua subsistência
III - as áreas de exploração extrativa vegetal ou florestal,
e o progresso social e económico;
- observados os índices de rendimento estabelecidos pelo órgão
III- média propriedade - o imóvel rural:
-~mpetente do Poder Executivo para cada Microrregião Hoa) de área compreendida entre 4 (quatro) e 15 (quinze)
mogênea, e a legislação ambiental;
módulos fiscais;
- -"IV- as áreas de exploração de florestas nativas, de acorb) explorado, económica e racionalmente, pelo agricul- do com plano de exploração e nas condições estabelecidas
tor e sua fami1ia, admitida a ajuda permanente de terceiros.
pelo órgão federal competente;
§ 19 São insuscetíveis Qe desapropriação- para fins de
V- as áreas_sob processos técnicos de formação ou recuperação de pastagens ou de culturas permanentes.
reforma agrária a pequena e a média propriedade rural, desde
que o seu proprietário não possua outra propriedade rural.
§ 49 No caso de consórcio ou intercalação de culturas,
§ 29 Conceituam-se como peqUena e média propriedade
considera-se efetivamente utilizada a área total do_ consórcio
os parâmetros estabelecidos nos incisos-u e 111 dest~ artjgo.
ou intercalação.

Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

·§ 5"' No caso de mais de um cultivo no ano, com um
ou mais produtos, no mesmo espaço. considera-se efetivamente utilizada a maior área usada no ano considerado.
§ 6~ Para os produtos que não tenham índices de rendimentos fixados, adotar-se-á a área utilizada com esses· produtos, como resultado do cálculo previsto no inciso I do § 2"'

deste artigo.
§ 7• Não perderá a qualificação de propriedade produtiva o imóvel que, por razões de força maior, caso fortuito

ou de renovação de pastagens tecnicamente conduzida, devidamente comprovados, deixar de apresentar, nesse ano, os
graus de_ eficiência na exploração, eXigidos para a espécie.
Art. 7" Não será passível de desapropriação, para fins
de reforma agrária, o imóvel que comprove estar sendo objeto
de implantação de projeto técnico que- atenda aos seguintes
requisitos:
I - seja elaborado por profissional legalmente habilitadoe identifiCado;
II - esteja cumprindo o cronograma fiSico-fili3néeífó- oi:í--:ginalmente previsto, não admitidas prorrogações dos prazos;
III -preveja que, no mfnimo, 80%(oitenta por cento).
da área total aproveitável do imóvel esteja efetivame_nte utilizada em, no máXiino, 3 (três) anOS_pa~a--~g:-~ulturas anuais
e 5 (cinco) anos para as cultura permanentes;
IV- haja sido registrado no órgão competente nó mínimo 6 (seis) meses antes do decreto declaratório de interesse
social.
Parágrafo único. Os prazos previstos no inciso Ill deste
artigo poderão ser prorrogados em até 50% (cinqüenta poi
cento), desde que o projeto receba, anualmente, a aprovação
do órgão competente para fiscalização, e tenha sua implantação iniciada no prazo de 6 (seis) meses, contado de sua
aprovação.
Art. 8~> Ter-se-á como racional e adequado o aproveita-mente de imóvel rural, quando esteja oficialmente destinado
a execução de atividades de pesquisa e experimentação que
objetivem o avanço tecnológico da agricultura.
_
Parágrafo único. Para os fins deste artigo só serão consideradas as propriedades que tenham destinados às atividades
de pesquisa, no núnimo, 80% (oitenta por cento) dã- áreatotal aproveitável do imóvel, sendo consubstanciada tais aiividades em projeto:
I - adotado pelo poder público, se pertencente a entidade de administração direta ou indireta, ou a empresa sob
seu controle;
II - aprovado pelo poder público, se particular o imóvel.
Art. !}\> A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo graus e critériOS
estabelecidos nesta lei, os seguintes requisitos:
I -aproveitamento racional e adequado;
II- utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;
III -observância das disposições que regulam as reÍaçóes
de trabalho;
IV- exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.
§ i~> Considera~se racional e adequado o aproveitamento que atinja os graus de utilização da terra e de eficiência
na exploração especificados nos §§ 1~' a 7~> do art. 6~ desta
lei.
§ 2~' Considera-se adeqUada a utilização -dos recursos
.~aturais disponíveis quando a. explo~ação se faz respeitan~~
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a vocação natural da terra, de modo a manter o potencial
produtivo da propriedade.
§ 3"' Considera-Se preservação do meio ambiente a manutenção das características próprias do meio natural e da
qualidade dos recursos ambientais, na medida adequada à
manutenção do equilíbrio ecológico da propriedade e da saúde
e qualidade de vida das comunidades vizinhas.
§ 49 A observância das disposições que regulam as relaçóes de trabalho implica tanto o respeito às leis trabalhistas
como às disposições que disciplinam os contratos de arrendamento e parceria rurais.
§ 5~"- A exploração que_ favorece o be_ni-estar dos proprietários e trabalhadores rurais é a que objetiva o atendimento das necessidades básicas dos que trahllham a terra,
observa as normas de segurança do trabalho e que não provoca
conflitos e tensões sociais no imóvel.
- § 69 A constatação inequívoca, nos termos e condições
previstos em lei, do emprego de trabalho escravo importará
~m confisco do imóvel.
Art. 10. Para efeito do que dispõe esta lei consideramse não aproveitáveis:
I - as áreas ocupadas por construções e instalações, excetuadas aQuelas destinadas_ a fins produtivos como estufas, vi. veiros, sementeiras, tanques de reprodução e criação de peixes
e outros semelhantes;
II -as áreas comprovadamente imprestáveis para qualquer tipo de exploração agrícola, pecuária, florestal ou extrativa vegetal;
III -as áreas sob efetiva exploração mineral;
IV -as áreas de efetiva preservação permanente e demais áreas pfotegidas por legislação especial relativa ã conservação dos recursos-naturais e à preservação do meío ambiente.
Art. 11. Os parâmetros, índices e indicadores que iiiformam o conceito de produtividade serão ajustados, periodicamente, de modo a levar em conta o progresso científico
e tecnológico da agricultura e o desenvolvimento regional,
pelo Ministério da Agricultura e Reforma Agrária, ouvido
o Conselho Nacional de Política Agrícola.
Art. 12. Considera-se justa a indenização que permita
ao desapropriado a reposição, em seu património, do valor
do bem que perdeu por interesse social.
§ 19 A identificação do valor do bem a ser indenizado
será feita, preferenciã4ttente, com base nos seguintes referenciais técnicos e mercadológicos, entre outros usualmente em~
pregados:
I - valor das benfeitorias úteis e necessárias, descontada
a depreciação conforme o estado de conservação;
II- valor da te~anua, observados_os seguintes aspectos:
a) loc.aliz~ção do imóvel;
b) -caQacidade potencial da terra;
c) dirtiensão do imóvel.
§ 29 Os dados referentes ao preço das benfeitorias e
do hectare da terra nua a serem indenizadas serão levantados
junto às prefeituras muniCipais, órgãos estaduais encarregados
de avaliação im9biliária, quando houver, Tabelionatos e Cartórios qe Registro de Imóveis, e através de pesquisa de mercado.
Art. 13. As terras rurais de domínio da União, dosEstados e dos Municípios ficam destinadas, preferencialmente,
à execução de planos de reforma agrária.
Parágrafo único. Excetuando-se as reservas indígenas
e os pai(J_Ues, somente se admitirá a existência de imóveis
rurais de propriedade pública, com objetivos diversos dos
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previstos neste artigo, se o poder público os explorar direta
ou indiretamente para pesquisa, experimentaç3.o, demonstra~
çãQ e fomento de atividades relativas ao desenvolvimento da
agricultura, pecuária, preservação ec01ógic3., áreas de segurança, treinamento militar, educação de todo tipo, readequação social e defesa nacional. Art. 14. O expropríado permanecerá na posse do imóvel objeto da desapropriação até o trânsito em julgado da
sentença proferida nos autos da ação de desapropriação.
Parágrafo único_. Poderá o juiz conceder medida limitar
de imissão de posse do imóvel ao expropriante, no caso de
seu convenCimento da urgência da medida requerida pela
União.
Art. 15. São ínsuscetíveis de desapropriação para fins
de reforma agrária os iitió'iCiS que tenham sido adquiridos
por via judicial para pagamento de dívida do anterior proprie~
tário devedor, e que estejam sob o domínio-temporário do
credor.
Parágrafo único. Considefa..:se-domínio temporário, pCI.~
ra efeitos desta lei, aquele em que o proprietário adquiriu
o imóvel para posterior venda e realização de capital para
ressarci;mento d_e seu crédito junto ao anterior proprietário
devedor, no prazo máximo _de_3_ (três) anos, a contar da tradição do imóvel.
Art. 16. Efetuada a desapropriação, o órgâoe>rprupriante, dentro do prazo de 3 _(três) anos, contados da data
de registro do título translativo de domínio, destinará a respectiva área aos beneficiários da reforma agrária, admitindo-se,
para tanto, formas de exploração individual, condominial,
cooperativa, assodativã--õú mista.
Art. 17. O assentamerifO de trabalhadores rurais deverá ser efetuado em terras economicamente úteis, de preferência na região por eles. habitada.
ParágrafO único. A desapropriação -de imóveís rurais,
em todo território nacional, que não atender a fUnção social
definida nesta lei, obedecerá a uma ordem de prioridade,
segundo o Grau de Utilização da Terra - GUT, de acordo
com a seguinte escala:
I - Imóveis com GUT entre 0% e 20% (vinte por certtô);
II- Imóveis com GUT superior a 20% (vinte por cento)
e inferior ou igual a 40% (quarenta por cento);
III- Imóveis com GUT SuperiOr ã 40% (quarenta porcento_)_ e inferior ou igual a 60% (sessenta por cento};IV- Imóveis com GUT superior a 60% (sessenta por
cento) e inferior ou igual a 80% (oitenta por cento).
Art. 18. A distribuição de imóveis rurais pela reforma
agrária far-se~á através de títulos de domínio ou de concessão
de uso, ínegociáveis pelo prazo de 10 (dez) anos.
Parágrafo úníco. _ O órgão federal competente manterá
atualizado cadastro de áreas_ desapropriadas e de beneficiários
da reforma agrária.
Art. 19. O título de domliiio e a concessãO de uso serão
conferidos ao homem ou à mulher, ou a ambos, independentemente de estado civil, observada a _seguinte ordem preferencial:
I - ao de_sapropriado, ficando-lhe assegurada a preferência para a parcela na ·qual se situe a sede do imóvel;
II- aos que trabalham no imóvel desapropriado como
posseiros, assalariados, parceiros ou arrendatários;
III- aos que trabalham como posseiros, assalariados,
parceiros ou arrendatários, em outros imóveis;
IV- aos agricultores cujas propriedades não alcancem
a dimensão da propriedade familiar;
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V --aos agricultores cujas propriedades s_ejam, comprovadarnente, insuficientes para o sustento próprio e o de sua
família.
Parágrafo único. Na ordem de preferência de que trata
este artigo, terão prioridades os chefes de família numerosa,
cujos membros se proponham a exercer a atividade agricola
na área a ser distribuída.
Art. 20. Não poderá ser beneficiário da distribuição de
terras, a que se refere esta lei, o proprietário- rural, salvo
nos casos dos incisos __!, IY e V do artigo anterior, nem o
que exercer função pública, autárquica ou ern Orgão para_es~
tatal, ou o que se ache contemplado anteriorrr ;nt~ com parce-.
las em programa de reforma agrária.
Art. 21. Nos iriStrumentos que conferem o título d_e
domínio ou concessão de uso, os beneficiários da re_forrna
agrária assumirão, obrigatoriamente, o córtlpromisso de cultivar o imóvel direta e pessoalmente, ou atravé~ de seu núcleo
familiar, mesmo que através de cooperativas. e o de não ceder
o seu uso a terceiros, a qualquer título, pelo pJ:azo de 10
(dez) anos.
Art. 22. Constará, obrigatoriamente, dos instrumentos
trailslativos de domínio ou de concessão de uso, cláusula resolutória que preveja a rescisão do contrato e o retorno do
imóvel ao órgão alienante ou concedente, no caso de descuro~
primento de quaisquer das obrigações assumidas pelo adquirente ou concessionário.
Art. 23. O estrangeiro residente no País e a pessoa jurí~
dica autorizada a funcionar no Brasil só poderão arrendar
imóvel rural na forma da Lei n 9 5. 709, de 7 de _outubro de
1971.
§ lo

Aplicam~se ao arrendamento todos _os limites, restrições e condições aplicáveis à aquisição de imóveis rurais
por estrangeiro, constantes da lei referida no caput deste ar~
tígo.
·
§-2<;> Compete ao CongreSsO Nãcional autorizar tanto
a aquisição ou o arrendamento, além dos limites de área e
percentual fixados na Lei nÇ> 5.709, de 7 de outubro de 1971,
como_ a aquisição ou arrendamento, por pessoa jurídica estran~
gdrà; de· área s'Upeiior a 100· (cCm) niódulos de eXplOração
indefíriída. ---· · - · -- Art. 24. As açõeS de ieforrila agrária devem ser cOinpatívets· OOiil as ações de polítiCa agrícola, e_constantes ;no Pl<lfio
Plurianual.
· ·
Art. 25. O Orçamento da União fixará, anulamente,
o volume de Títulos da Dívida Agráriã e dos recursos destinados, no exercício, ao atendimento do -Programa de Refóirita
Agrária.
§ 19 Os nünistérios e órgãos viDcUlados Consignarão de~
talhadamente em seus orçamentos as dotações necessárias à
execução da reforma agráría, em suas respectivas áreas -de
açãq. ____
-

o

§ 2<;> Objetivando a compatibilização dos programas de
trabalho e propostas orçamentárias, o órgão executor da refor~
ma agrária encaminhará, anualmente e em tempo hábil, aos
órgãos da administração pública responsáveis por ações com~
plementares, o programa a ser implantado no ãno sUbseqUente.
Art. 26. São isentas de impostos federais, estadu<Íis e
municipais, inclusive do Distrito Federal, as operações de
transferência de imóveis desapropriados para fins de reforma
agrária, bem como a transferência ao beneficiário do programa.
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Esta lei entra em vigor na data de sua publi-

Revogam-se as disposições em contrário.
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Emenda n9 2
(Corresponde à Emenda n' 11 - CCJ)
Dê-se ao § 1• do art. 3• a seguinte redação:
9
"Art. 3 ·····················-··············~··~··············-······
§ 1.,-. Será pressuposto do ato desapropriatório a atitori~
zaçáo do Congresso Nacional."

O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Emenda n•
29, dê-se ao § 1• do art. 25 do PLC n• 65, de 1992, a seguinte
redação:
Emenda n" 3
..art. 25 -...
(Corresponde à Emenda n' 12- CCJ)
§ 1~" Os recursos destinados à execução do Plano
de Execução da Reforma Agrária deverão constar do
Dê-se à alínea a do inciso III do art. 4.,-. a seguinte redação:
orçamento ·do Ministério respOnsáVel por sua· imple''Art. 4.,-. ··························~··············-.--..·.-·"-"""·-····.,.····
mentação e do órgão executor da política de coloniI I I - ..................................................·--······-······
zação e refonna agrária, salvo aqueles que, por sua
a) de área superior a quatro e até quinze módulos fiscais;"
natureza, exigem instituições especializadas para sua
Emenda n<:> 4
aplicação.''
(Corresponde
à Emenda n• 13- CCJ)
Passa--se à votação, em globo, das emendas com parecer
favorável.
Suprima-se do texto o § 2• do art. 4•
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
Emenda n9 5
sentados. (Pausa)
(Corresponde
à Emenda n• 1 - CCJ)
Aprovadas.
_
_ _ _
Acrescente-se ão art. 4.,-. o seguinte parágrafo: -Passa-se à votação, em globo, das emendas com parecer
. ~ "§ ... -O tamanho da propriedade, medida em módulos
contrário.
Os Srs._ Senadores que as aprovam queiram pemiãnecer- fiscais, correspOnde ao resultado da divisão da área total do
_imóvel rural pelo módulo fiscal do município."
sentados. (Pausa)
Rejeitadas.
Emenda n~ 6
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
(Corresponde à Emenda n• 2- CCJ)
O SR- PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Sobre a mesa,
Acrescente-se ao art. 69 , após o termo "racionalmente",
parecer que será lido pelo Sr. 1.,., Secretário.
·
as seguintes palavras: "dentro da.s condições de cuffiprimentoÉ lido o seguinte:
da função social da propriedade, ... "
Emenda n9 7
PARECER N' 284, DE 1992
(Corresponde à Emenda n• 22 - Plenário)
(Comissão Diretora)
Dê-se ao§ l9 do art. 6" a seguinte redação:
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
"Art. 69 ·······················--·············u····················
de Lei da Câmara n~ 65, de 1992 (n' 11, de 1991, na
§ V O grau de utilização da terra, para efeito do caput
Casa de origem)deste artigo, deverá ser igual ou superior a oítenta por cento,
A Comissão Diretora apresenta aredação final das Emencalculado pela relação percentual entre área efetivamente utilidas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n' 65, de 1992 . zada e a área do imóvel legalmente_ aproveitável."
(n' 11, de 1991, na Casa de origem), qué dispõe sobre a
regulamentação dos dispositivos constitucionais relativos à reEmenda n' 8
forma agrária, previstos no Capftulo III, Título VII, da Consti(Corresponde à Emenda n• 3 - CCJ)
tuição Federal.
Substitua~se no inciso lU do § 2.,., do art. 6'-' a expressão
Sala de Reuniões da Comissão, 2 de setembro de 1992.
"efetivamente utílizada" por "'aprOveitável''.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram SaraiVa, Relator
- Beni Veras - Lucídio Portella.
Emenda n' 9
(Corresponde à Emenda n' 4 - CCJ)
PARECER N• 284, DE 1992
Acrescente~S;e ao inciso II do § 3" do art. 6<:> as seguintes
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto palavras: "observado o índice de lotação por zona de pecuária,
de Lei da Câmara n• 65, de 1992 (n• 11, de 1991, na fixado pelo Poder Executivo."
Casa de origem), que dispõe sobre a regulamentação
dos dispositivos constitucionais relativos à refonna agrá·
Emenda n' 10
ria, previstos no Capítulo III, Título VII, da Consti(Corresponde à Emenda n' 14- CCJ)
tuição Federal.
Dê-se ao§ 7" do_art. 6>' a seguinte redação:
"Art. 6" ................. ···········--···················:~--~~···~Emenda n"l
§ 7• Não perderá a qualificação de propriedade produ(Corresponde à Emenda n' 6 - CCJ)
-tiva o imóvel que, por motivos de força maior, caso fortuito
ou de renovação de pastagens tecnicamente COQ.duzida, .deviDê-se a seguinte redaçâo ao caput do art. 2•:
damente comprovados pelo órgão competente, deixar de apre"Art. 2" A propriedade rural que não cumpri i" ·a: funÇão
social prevista no art. 9", é passível de desapropriação, nos sentar, no aqo respectivo, os graus de eficiência na eXploração,
termos desta Lei, respeitados os dispositivos cons_tituciOhã:iS." exigidos J?at'a a espécie."
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Emenda n' 11
(Corresponde à Emenda no 15- CCJ)
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Emenda n' 21
(Corresponde à Emenda no 28---:- Plenário)
Acrescente-se o seguinte § 89 ao art. 6":
Dê--se ao art. 24 a -seguinte redação:
"Art. 6'-' ............ : .... : ............................. _~"'""'·~~~·~
"Art. 24. as ações de reforma agrária devem ser compa§ .89 São. gar(,I.Qtídos os incentivos fiscais referentes ao
tíveis com as ações de politica agrícola, de pofítiCa ambiental
Imposto Ter.ritori:,\1 Rural reladonados com -os graus de utilizae de política social, todas voltadas para o objetivo últimO
ção e de eficiência na exploração, conforme o disposto no
de combate à pobreza e promrx;ão do desenvolvimepto do
art. 49 da Lei n' 4.504, de 30 de novembro de 1964.
País."
Emenda n' 12
Emenda no22
(Corresponde à Emenda no 7 - CCJ)
. (Corresponde à Emenda n\"' 29- Plenário)
Acrescente-se ao § 4-;> do art, 9'-', após a expressão "leis
Dê--se ao § l9 (lo art. 25 a seg~inte redação: ·
trabalhistas·", as seguintes palavras: "e aos contratos cole:tivos
"Art. 25. . . , ····--···· ........... ~-~u,·•~····~:.: ..... ~·~······ ..
de 'traba!hó, ... "
§ 1~ OS i"eciiisós -deSI:iri3dOS -_à execução do Plano :~~ciQ
nal de Reforma Agrária deverão" cOnstar do orçamento _do
Emenda no 13
ministério" respoilSáVei por sua implementaçãO e do órgão exe(Córresponde à Emenda no 16 - CCJ)
cutor da Política de Colonização e Refonila Agiária, salvo
Dê-se ao § 6'-' do art. 9<:> a seguinte redação:
aqueleS qUe, por sua natUreza, exigem ínStitüiç'õês _espec.i~-:
Art. 9•- ............ , ......................... ,., ......... - ...... , ·Iizadas para sua aplicação.
··
§ 6° _A_constatação evidente, nos termos e condições
O Sr. Josaphat Marinho- Sr. Pres~dente, peço a palavra
previstos em lei, do emprego de trabalho escravo importará
para uma declaração de voto.
em expropriação do imóv.el, para fins- de projeto de reforma
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portell~) - Ço~eedo a
agrária, sem qualquer indenização ao proprietário e sem pTepalavra ao Sr._ Senador Josaphat Marinho ..
jufz.o qe outr~ sapçõt:s.pr~'(ÍStas em lei."
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Para uma
Emenda n' 14
declaração de voto. Sem revisão do ora,dor.) _;_.$~.~residente,
(Corresponde à Emenda n' 17 - CCJ)
quero apenas declarar, como procedi na Comissão de Cónsti:.
Suprima-se o termo "especial'' do inciso IV do art. 10.
tuição, Justiça e Cidadania, que votei a matéria com restrições.
Eme11da n' 15
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) _:__Em discussão
, .. (Coi'tesponde' à ~inenda n' 8 - CCJ)
a redação final lida. (Pausa.)
Acrescente-se a letra d ao inciso II do § 1~ do art. 12.~
Não havendo quem queira discUtHa. 'declaro-a encer1
rada.
·
' Art.
12. . ... .-. ......... --. ..~~-.-~..-···-·-·-·-·--·~~·-~·-~· ..... .!.'' •• .,... ••••
§'i o' ..... :.: ........ ,.;., .................................... ~...... ..
Em Votação.
I - ........................................... ~ ....................... .
Os Srs. senadores que a aprovam permaneçam sentados.
I I - ........................................... , .............'"....... .
(Pausa)
d) a existência de conflitos possessórios e dominiais."
Aprovada.
O projeto retoma à Câmara dos Deputados.
Emenda no 16
(Corresponde à Emenda n' 18- CCJ)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se. ao
' b~-se ao caPut do- 3rt' 13 a seguinte redação:
iteril 2 da pauta.
'"Art. 13.· As terraS 'tUra~is de domíOio da União, dos.
Item 2
Estados e. dos. MunicípioS são de_stinadas, preferencialmente,
Projeto deLeída Câmara n'92, de I991'(Em rei#me
à execuçãO de projetes de reforma agrária."
de urgência, nos termos do art. 336~ "c", do Regimento
Interno) (Tramitação em COnjunto com- o Projeto .de
Emenda no 17
Lei da Câmara n~ 65, de 1992, e os- Projetes de Lei
(Corresponde à Emenda no 9 - CCJ)
do Senado nos 6, !3 e 100, de 1991)
Suprima-se o art. 14, renumerando-se os demais:
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Lei da
Emenda no 18
Câmara no 92, de 1991 (no !.714189, na Casa de origem),
(Corresponde à Emenda n' 5 ~ CCJ)
que regulamenta o arL 185, inciso I, da Constituição
Federal, e define pequeno e médio pr~<!_utores rurais
Suprima-se o art. 15 e seu parágrafo úriico.
Presidência declara a matéria prejudicada, nos terni.os
A
Emenda no 19
do disposto do art.334, l~tra ~·- d? Regimento Interno.
(Corresponde à Emenda no 10- CCJ)
O Sr. Nelson Wedekin - Peço a palavra pela ordem,
Substitua-se no parágrafo" único do art. 17 a expressão
Sr. Presidente.
"em todo o territórió-iiãdóri31" por "em cada microrregião
homogénea".
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra pela ordem ao nobre Senador Nelsotl Wedekin.
Emenda no20
(Corresponde à Emenda no 19- CCJ)
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pela ordem.
Suprima-se do art. 20 a expressão "ou quem já tenha
Sem reviSão do orador.) -Sr. Presidente, gostaria de, na
sido contemplado anteriormente com parcelas em programa
fonna regulamentar, interpor um recurw no ato que considera
prejudicado este Projeto de Lei-da Câmara n: 92.
de reforma agrária".
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Vou explicar as razões pelas quais considero_ que essa
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-ele possa se constituir em lei se for aprovado aqui e posteriormente na Câmara.
O nOssó parecer é favorável.
Era o que tinha a dizer, Sr. PresidenteA

seu art. 19 diz:
"Para efeitO do disposto no art. 185, inciSo 19 da ConstiO SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- A Presidência
tuição entende-se por: "1 - pequena propriedade , imóvel
_ coloca em votaçãg a~ de~laraç~o_ de prejudici~lidade.
rural, etc... Sem dúvida, nesse Projeto de Lei n9 92, este art. 19 está
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Sr. Presidente, peço
prejudicado. Portanto, cabe o arquivamento,-cãbe o prejuízo
a palavra para encaminhar a votação.
desse projeto em __r_ej_ação ao art. 1". Mas n~o é ·a mesma
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .,.- Concedo a
coisa_em relação ao art. 2", cuja-mltureza:~ cU)9 conceito defipalavra ao nobre Sen,adQr _Cid Sabóia de Ca,ryalho..
nido neste artigo tem o.utra razão ri.e ser e tem outra natureza.
Está fora da regulamentação do art. 185, porque ele trata,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
não para os efeitos do art. 185, mas para Os efeitos da Lei Para enc-ãmi:Õ.har votaçãO. Sem revísãO do oradt;>.r.)_- ,Sr.
n' 8.171 e da Lei n' 8.174, que são a Lei Agrícola e a Lei Presidente, Srs. Senadores:
do Pagamento de Créditos .pela Equivalência Salarial. Ele
Pedi a palavra para dizer qUe o mais importante para
trata de definír quem é o pequeno produtor rural, no seu o processo· legislativo é que um projeto não prejudique o
inciso I, e médio produtor rural, no art. 2!'. Quer diz.er, a outro, porque eles não se substituem e não-se fun_d~_m, apenas
conceituação_ de pequeno e médio produtor rural nada tem uma pequena parte de um projeto ·coincide co:n o outr~.
a ver com a regulamentação do art. 185.
Então; a argumentação do Senador Nelson Wedç~m e~tá mats
- ·
_
_-·
Sr. Presidente e Srs. Senadores, esse art. 2!' não .está do que correta. -- _ -De tal sorte que o PMDB se manifesta contra a prejudiciaprejudicado pela Lei que acabamos de votar aqui. Por essa
lidade do segundo projeto.
razão, interponho recUrso- se é essa a expressão regimental
-sse - para que esse projeto não seja arquivado,_ não_ seja
o Sr. Chagas Rodrigues - Sr. Presidente, peço a palavra
considerado prejudicado, porque há uma solução bastante
para encaminhar a votação.simples para este caso: remeter-se, de novo, à Comissão de
0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
Constituição, Justiça e Cidadania para suprimir o art. 1'", porpalavra ao nobre Senador Chagas_Rodrigues.
que ele, sim, está prejudicado, mas dá seqüê-ncia normã.l ao
exame eà votação do art. 2~'.
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI. Para encaÉ muito importante essa questão que estamos levantando,
minhar votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
porque este é Ulll projeto de lei que veio da Câmara. Se
Srs. Senadores:
esse projeto for considerado prejudicado, uma tramitação da
A Liderança do PSDB também entende que o Projeto
Câmara fiCará prejudicada. Significa -dizer que-havere} uma
de Lei da Câmara _n9 92 não está totalmente prejudicado,
demora maior na definição, não de pequena e média proprie- pois este projeto, com relação aos arts~ 29 e 39 , cogita de
dade, não do conGeito de propriedade para fins de reforma financiamento rural para pequeno e médio produtor. Portan~
agrária, mas do pequeno e médio produtor rural para fins to, a matéria não trata para fins de reforma agrária, val~
de política agrária e para finS de concessão de créditos agríco- dizer, de desapropriação para uma política de redistribuição
las. De modo que, regimentalmente, interponho esse recurso-- de terras.
para o.exame da Mesa e para que esse projeto vá à Comi_ssão
Sendo assim, Sr. Presidente, o PS_DB também ~nt_ende
de Constituição, Justiça e Cidadania, nos termos e pelas razões
que a m~téria con~tante do Projeto- de Lei da_Câm~ra n 9
que coloquei.
92 não ·está prejudicado, em faCe da aprovação do Projeto
Era o que t1nha a dizer, Sr. Presidente.
de Lei nÇ> 65, de 1992, que foi anteriormente aprovàdo.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao Senador Alfredo Campos para, eni substituição
à CCJ, dar as explicações em obediência ao que díspõe o
art. 334, § 29, in fine, do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.

Concedo a

O SR. ELCIO ALVARES (PFL- ES. Para encaminhar..
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O SR. ALFREDO CAMPOS (PMDB - MG. Para uma
A exposição do Sen~dor Nelson Wedekin foi m_ui_to ·apreexplicação. Sem revisão do orador.) - Sr, Presidente, Srs. - priada e judiciosa. Também somOs contrários à prejudiciaSenadores:
__
_ __
lidade do Projeto de Lei da Câmara n' 92, apenas entendendo,
É bem verdade que. .o art. 19, do Projeto de Lei da Câmara
conforme o Senadór Nelson Wedekin teve a oportunidade
n~'· 92, colide com o que nós jf aprOvamos-, aqUi, hoje, que
de dizer, que o art. 19 seria, na o~sião oportuna, elíminado.
seria o art. 49, que diz que é o im6vel rural, a pequena proprie- Então todos os artigos que constam do Projeto de Lei da
dade e a média propriedade.
Câmara n 9 92 devem subsistir. Desta ma,neira, a posição do
Mas é bem verdade que, ao analisarmos este projeto
Partido da Frente Liberal é contrária à préjudicialidade argüide lei da Câmara, se emendarmos o seu art. 19, o art. 29
da pela Mesa.
e o art. 39 podem se ·constituir em valioso inStrumento para
O Sr. Eduardo Suplicy - Sr. Presidente, peço a palavra
o pequeno produtor rural.
_
_
·
para encaminhar a matéria.
Então, o nosso parecer é favorável ao que disse o Senador
Nelson Wedekin, ou seja, somos a favor de manter o Projeto
. O SR. PRESIDEN'I'E (L,ucídio Portela) -:- Concedo a
palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
de Lei da Câmara n9 92, tramitando no Senado, para que
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. O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) -Item 3:
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) --Sr. Presidente, Srs. SenaPROJETO DE LEI DO SENADO
dores:
.
N• 6, DE 1991
O Partido dos Trabalha~ores também se pronuncia contra
(Em regime de _urgência, nos ten_p.os dp art. 336,
a prejudicialidade do projeto, seguindo a argumentação do
c, do Regimento Interno.) _ ___ ___
-~~,Senador Nelson Wedekin.
(Tramitahdo em conjUntO com os Projetas de Lei
da Câmara n~ 92, de 1991 e65, de 1992. e os Pro}etos
O Sr. ·Cid Sabóia de Carvalho .:.:Sr. Presidente:peço - de Lei do Senado n~ 13 e 100, de 1991)
.
a palavra pela ordem.
Discussão, em ·turnó único, do Projeto ..de Lei do
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conced<)a
Senado n 9 6, de 1991, de autoria do Senador Marco
palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Ca-r·vaiho:- Maciel, que regulamenta o art. 185, da ConStitUiç_ão
O SR: CID SABÓIADE CARVALHO (PMDB- CE.
da República, e dá oUtras providências.. _(Dependendo
Pela ordem. Sem revisão do orador.)----, Sr. Presídente, Srs.
de pareceres.)
Senadores:
A Presidência declara a matéria p-r:ejudicada nos termos
É absolutamente necessária uma solução regimental_, porque, na verdade, a única colidência é o art. 19 ; !!_1'!).3 colidência -do disposto no art. 334, letra b, do Regimen!o Interno.
real, verdadeira. Mas a matéria de que fala o Senado.t Nelson
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 4:
Wedekin terá que hoje subir para a_ sanção presidencial, enw
quanto que a que foi relataâa pelo Senador Alfrec!_o_Ca~pos
PROJETO DE LEI DÚ SENADO
voltará à Câmarã. Então é preciso que façamos um destaque
N• 13, DE 1991
para supressão do art. 1", renumerandowse os demais,_ para
(Em
regime
de urgê.~cia_, nos termos };lo art. 336,
que o projeto de lei assinl possa·subir pa-ra a s·ãrtÇãõ" presidenw
"c", do ReginieritOlnterilo.}· -- ··
cial. E é exatamente isso que vou fazer, esse destaque para
(Tramitaildo em conjunto com os Projetas de_ Lei
supressão do art. 1~. Qu-ero supriinir o ·art. 1" do projeto.
da
Câmara
n" 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Projetos
Acho que assim se resolve regiriiiritã1ritente -~-questão. Se
de Lei do Senado n" 6 e 100, de 1991.)
deixarmos como está, haverá um--desenCoriú-o, um descomw
Discussão, em turno -único, do Projeto de Lei do
passo entre um projeto e·outro.
-Senado n~' 13, de 1991, de autoria-do Senador Fernando
O Sr. Chagas-Rodrigues- Não pode, está equiVOCa(fo.
Henrique Cardoso, -que reglllamen~a a função- social
da propriedade rural e a execução da reforma agrária.
O SR. CID SAB6IA DE CARV ÁLHO -Sr. Presidente.
(Dependendo de pareceres.)
vou concordar, vou assinar pedido de adiamento da discussão
A
Presidência de"d3.ra a ffiatérla prejudicada -nos ieiffiÕs
para termos tempo de enc~:mtrar uma solução para Conciliarw
do disposto no art.. 334; letra b, do Regim~.nto {nternc:;l.
·
mos as razões do Senador Nelson Wedekin com o Regimento
da Casa. Estou assinando o requerimento.
·
-O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item s:·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) .,... Em votação
a prejudicialidade da matéria.
PRO!ETO DE LEI I;>O ~ENA.DO
N' 100, DE 1991
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pe·rm.·anecér
(Em regime de urgêndã, nOs tenúos dO ait. 336,
sentados.(Pausa)
c, do Regimento Interno.)
Rejeitada a prejudicialidade.
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei
Rejeitada a prejudicialidade, passawse à apreciação da
matéria constante do item 2 da pauta.
da Câmara n•' 92, de 1991 e 65, de 1992, e os Pr.ojetos
de Lei do Senado n~ 6 e 13, de 1991.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portellà) _:._ Sob;e a m~sa
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei do
requerimento que, nos teimas âo art. 279, alínea ~;-do RegiSenado n• 100, de 1991, de autoria do Senador Jutahy
mento Interno, requer adiamento da discuSsão do PLC 92/91,
Magalhães, que define a pequena propriedade rural
para 1 de outubro, assinado pelo Senador Cid Sabóia de Care estabelece me~os para financiar O_$ell deSenvolvivalho.
mento. (Dependendo de pareceres.)
Em Võtação o reque~iimeflTo.._
_
_-fi. P:residência_ declara a matéria prejudicada, nos termos
Os Srs. Senadores qu·e o aprovam qüeltam pe-rmanecer do Art. 334, letra b, do Regimento Interno.
sentados.(Pausa)
Aprovado.
OBR.PRESIDENTE (Lucídio Portella).-Item 6!
Aprovado o requerimento, a matéria sarda Ordem do
Votação, em turno único, do _Requerimento n'? 490, de
Dia- a ela retornando na data prefiXada.
1992; de autoria _do _Sena<;lor MarC'o Maçiel e outros_ Senhores
Si::ilãdores, solicitando, nos termos regiffientais, a transcriçãO,
É o seguinte o requerimerito aprOVado:
nos Anais do Senado, do editorial "Para tranqilidade da Naw
"'~ção'~ publicado no Jornal O Estado de São Paulo, edição
REQUERIMENTO N• 658, DE 1992 -~ -de 1o de julho de 1992.
Em votação o requeririlentO.
Nos termos do art. 279, alínea c, do Regimento Interno,
Os Srs. Senadores que o aprcwam qu-eiram permanecer
requeiro adiamento da discussão ·do PLC n• 92191 a fim de
sentados; \Pausa)
'
ser feita na sessão de 1~>-10-92.
Aprovado.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992 .. ~ Cid Sabóia
Será feita a transcrição solicitãda.
~ Car>-albo.

Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NAClONAL (Seção II)

É a_seguinte a matéria cuja trã.nsciíÇão é solfCitada-: .
Quarta-feira - 1' de julho de 1992 -Notas de informações- Estado de S. Paulo.
PARA TRANQÜILIDADE DANAÇÃO.
Extremamente oportuna, a entrevista do Presidente_ do
Senado, comentando a crise política para formular votOs de
que o Presidente da República consiga "ultrapassar essa face
difícil", mas advertir de que o COngresso- dã garantias de
que a Constituição será cumprida "sem o mais leve arranhão".
"Se fatos adversos alcançassem._o_Pre_siden~e •..a Constituição
seria inapelavelmente cumprida", disse o Senador Mauro-Be::nevides (PMDB -CE), descartando qualquer solução casuís~
tica do tipo parlamentarismo-já. São palavras sensatas, que
merecem registro e comentário. especialmente quando se sabe
que o papel a ser desempenhado pelo Poder Legislativo nesta
situação de emergência" se-·teveste de importância fundamentaL
·
Credite-se ao Congresso- o mérito de ter sabido vencer
a inércia que o vinha acometendo - especialmente neste
período de crise. O Presidente da Câmara dos Deputados.
Ibsen Pinheiro (PMDB- RS), demonstrou saudável preocupação em des_Qbt_ruir a pauta de votação de projetes relevantes.
Com isso, foi possívél remeter ao Senado proposições _que,
subindo à sanção do Executiv~o, ~ignificarão passos à frente
no processo de abertura da economia e eliminit.ção- dos "cartórios". como foi ·o Caso (la _aprovação do projeto que perrnitiiá ·
a modernização dos portos.
O Congresso é neste momento o guardião da democracia.
É a ele que cumpre assegurar a·normalidade do fUnciollaffiento
das instituições. Será ótfmo se se mantiver-·afastaâo -e 3cim~
de qualquer tentativa de ·agitação gerada para levá-lo a adOtar
decisões censuráveis, inCompatíveis cOm -a gravidade do momento histórico que o Brasil atravessa, carregado de presságio~
mas a ser transposto sem o recurso a expedientes lucubrados
para contornar o espírito da Constituiçâo ~~de-clSõe~_ passageiras e demagógicas, suscetíveis de criar no curto praZo dificuldades maiores do que as de agora.
.
E que não se venha_ a invocar o chamadO Poder Moderador. Os militares estão, felizmente, plenam~Ete conscientes
de que a missão das Armas estará muito bem _realizada ao
cumprir e fazer çumprir a ConstitUição. -o pa'tlamentai-ismO-já
é uma panacéia destinada a reproduzir 1961 com o plebiscito
inconstitucional de 1963 e a intervenÇão cirúrgica de 1964.
Grupelhos que busquem fazer pressão, fora do LegislativO,
visando a que se examinem fórmulas de emergência também
não deverão sequer ser ouvidos. Nada têm a dar, no sentido
de oferecer, para que a crise seja erradiêada, sugestões que
consultem o interess_e público.
-~
É no âmbito das decisões autónomas que se adotarão
no Congresso -incluSive se for chamado a aprova,r o programa do Sr. Itamar Franco - que s'- definirá o destino do
País. O que não impede que se encarem os problemas do
presente ·com a dupla visão demonstrada pelo Presidente do
Senã.do Federal. Com ju:steza, S. Ex~ observou: '-'Todos QS
Poderes devem dar-se as mãos para ultrapassar esta fase d!fícil". Mas, de outro lado, lembrando a longa transição do
autoritarismo para o Estado de DireitO, asseverou:_ '"'E_spe-ramos ter alcançado maturidade para encarar esses fatos (os
que se ligam à atividade da CPl do Congresso para apurar
a ação do Sr. Paulo César Faiia:s·nO-governo), que sãO graves.
Para ISso, precisamos Coritar com a cOlaboração_ de t_odos os
brasileiros responsáveiS".
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Aí está uma reflexáo a ser avaliada. Cabe à sociedade
prestigiar o Cotlgresso nest<l-io:rri:ãâa de pOsição em-fàVof~ das
solu_ções assinadas na Constituição. Na rnedj.da _em _que sustentarem a defesa da ordem e da Constituição e -sOUbe-rem ú:pU-- diar a escolha de atalhos que levem a vulnerá-la, os- cid~dãos
estarão concorrendo para que o advento de dias melhores
-se}a anteCipado. Não haverá ocasião para qUe qUakjuer es:pe- --~
cie de mágica possa produzir bons frutos; Talvez mesmo a
crise seja oportuna, no sentido de produzir a melhor ocasião
para que todos--constatem que, depois da longa transição mencionada pelo Senador Mauro Bci.rievides, o País já dispõe de
regrme--que ·sabe equilibrar a liberdade e a ordem e cujas
instituições políticas criaram depressa raízes na sociedade,
disposta a sustentá-las contra tentativas de subvertê-las.
O Pr.esidente do Senado n&o_ procurou tap.ar o ·sol com
peneira. De forma simples, mas firme, adiantou qtie "As conclusões da CPI poderão ter desdobramentos conseqüentes".
·Não importa que o desejo de todos s:eja que tais ·desdobramentos se dêem na linha reta d~o cumprimento da Cónstitu_ição.
É preciso que alguém, com a autoridade do senador_ Mauro
Benevide-s, o proclame, para tranqüilidade da Nação e desmistificação dos aproveitadores da crise.
O SR.-PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 7:
Discussão, em turno iínico, da Redação Fmal (oferecida pela Comissão Diretora em se~ Parecer n9 272,
~-·de 1992) do Projeto de Lei do Senado n' 10, de 1991,
. de autoria do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe
sobre critérios para outorga e renovação -de concessão
ou permissão de serviço de radiodifusão sonora e de
s<>ns e imagens. _
Em discussão a redação final. (Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
- Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a matéria é dada como definitivamente aprovada, nos termos
do Art. 324, do Regimento Interno.
- -A matéria vai à Câmara do_s D~pu~ados.
É a seguinte a redação firial aprovada:
R_edação final do projeto. de Lei -do SénaQ.õ_ n~
10, de 1991

_

·

Dispõe sobre critérios para outorga e renovação
dP. conce~ão ou permissão de serviço de radiodifusão
- - -- sonora e de sons eImagens.
·O Congresso Nacional decreta:
Art. 1<:> O prOcesso de outorga e renovação de_ conces-:-_
são e permissão para o ~erviç~ -de r_ediodifusão sonóra e d~
sons e imagens obedecera às ex1gênctas do art. 175 da Constltuição Federal, competindo ao Pr~s~4_en!e da República ~uto
rizar a entidade que melhor se quahficar, obse:vaifas ~ e_XIgên.cias técnicas dos editais' específicos e aso crtténos mdlcados
nesta lei.
Art. 29 Após sua qualificação técnic;3., as empresas pleiteantes de concessão, permissão ou renovação serão comparadas pela sua programação, considerando-s,_exencedora aquela que melhor atender aos princípios citados no art. 221 da
Constituição Federal.
Parágrafo único. As empresas· deverão enviar ao Conse:..
lho de Comunicação Social relatóri~ anual de ~ua programação, discriminando ordens de grandeza, percentuais e providências tomadas no sentido do atendimento aos princípios
a q~~ se réfefe este artigo.
·-
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Item 9:
J?iscussão, ein turno único, do Pfojeto de Decreto
Legislativo n 62, de 1992 (n 162/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção que
Es_tabelece .a Agência Multilateral de Garantia para
Investimentos - MIGA, firmado pelo Brasil, em Wa$ington, em 23 de setembro de 1990, tendo
Parecer favorável, sob n 265, de 1992, da Comissão
- de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

Em discussão o projeto em turno úníco.-(Pá.usa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votaÇão. _
.
_
_
Os Srs. Senadores que o aprovâtn queiram" Perniãnecer
sentados.(Pausa)
·
---Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora p3.ra Redação Final.
É o seguinte o projeto aprovado:

Em discussão a Redação Fina!.(Pausa)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão ·sem apresentação -de emendas,
à matéria é dada como deírnitivamente aprovada nos termos
do art. 324 do Regimento Interno.
A matéria Vai à Câmara dos Deputados.
É a seguiilté a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Lei do Senado n9 273,
de 1991.
Redação final do Projeto de Lei do Senado n• 273,
de 1991, que transfere ao dominio do Estado de Roraima
terras pertencentes à União e dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta: .
_
Art. 1~. As terras pertencentes à União, _compreendidas no Estado de Roraima, passam ao dominio cteste Estado,
mantidos os seus atuais limites e confrontações, nos _termos
do art. 14 do Ato das DisposiÇões ConstitUcionais Transitórias.
Art. 2"'. Ficam e-xcluídas da transferêD.cia de que trata
esta lei as áreas indispensáveis à segurança nacional, especialmente na faixa de fronteira, as afetadas aos Ministérios Militares, as relacionadas com a preservação e- a exploração de
recursos naturais de qualquer espécie, aqUelas tradidonãfmente ocupadas pelos índios e as destinadas a outros fins
de necessidade ou de utilidade pública. _
Art. _3_<:>. As terras transferidas ao domínio do Estado
de Roraima deverão ser utilizadas em ativídades de assentamento e de colonização, podendo ser adotado o- regime de
concessão de uso, previsto pelo Decreto-Lei n"' 271, de 28
de fevereiro de 1967.
Parágrafo únict>'. - A aquiáiçâo' OitO- atteôàame-nto _de
lotes por estrangeiros obedecerá os limites, condições e restrições estabelecidos na legislação federaL
Art. 4~. O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 180 (cento·e oitenta) dias.
Art. 5•. _ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6"'. Revogam-se as disposições em contrário.

PROJETO OEDECRETÓ LEGISLATIVO
N• 62, DE 1992
(N• 162/92, na Cãmara dos Deputados)
Aprova o texto da Convenção que estabelece a
Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em
23 de setembro de 1990.
_O Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica aprovado o texto da Convenção que estabelece a Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de
setembro de 1990.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à aprovação do Con~
gresso Nacional, sob pena de ineficácia, quaisquer atos que
possam resultar em revisão da referida Convenção, e seus
anexos, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do inciso I do art. 49 da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Passa-se agora
à _apreciação do_ Requerimento n"' 653, de 1992, de autoria

do Senador Ruy Bacelar, lido no Expediente.
Solicito_ do nobre Senador Cid Sabóia de Ca_rvalho o parecer da_Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
O SR. CID SÁBÓIÀ DE CARVALHO (PMDB-CE. Para.
proferir parecer. Sem revisão do orador) - Sr. Presidente,
Srs. -Senadores, Senador Ruy Bacelar,_ nos termos do art.
55, III, da Constituição e, para fins do disposto no art. 13,
§ 1"' _e 2"' de ~egimento da Casa, está requerendo licença
para se afastar dos trabalhos do Senado Federal no período
de 3 a 15 de setembro do corrente ano.
Nesse período, Sr. Presidente, o Senador Ruy Bacelar,
na_qualidade de vice-Pesidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar, irá participar da 88"' conferência em Estocolmo_ Ele vai substituir o Deputado UlySses Guimarães que,
como se sabe, teve de ser operado de urgência.
Os ã.rtigos citados___no reque_rimento .o foram de modo
-ooi'reto, o fundamento constitucional e regimental é perfeito,
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de tal sorte que o parecer é favorável. Pelo acolhimento,
portanto, do requerido.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O parecer
conclui favoravelmente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam, queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica cOncedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Passa-se agora
à votação do Requerimento n9 655/92, lido no ExPediente,
para o Ofício n• 17 ,de 1992.
Em votação o requerimento.
_
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permancer
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 (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafetein:l" para uma breve
comunicação, nos termos do art. 14, inciso VII, do Regimento
Interno.
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Sr. Presidente, não votei a lei delegada, e não entendia
como é que se ia votar uma lei delegada quando estava ftincio~
nando uma CPI no Congresso Nacional, que já dava sinais .
de que o Chefe do Poder Executivo, _aquele que queria a
lei delegada, não estava se comportando como queria a maioria do povo brasileiro, que nele votou.
Sr. Presidente, a Mesa do Senado Federal deve examinar
a possibilidade de fazer, pelo menos, a correção_- monetária
do salário do funcionário do Legislativo. Não estou falando
em aumento, e sim em correção monetária, em justiça para
o funcionário do Poder Legislativo. Caímos todos no conto
da lei delegada. Mas temos que encontrar uma forma de sair.
Ou a encontramos, ou teremos nos Poderes Legislativo e J udiciário funcionários com as má.lõtes dificuldades, porque, acos- t"uhlâdos a um nível de vida razoável, vão se juntar aos funcionários do Poder Executivo em endividamento nos bancos~
na retirada dos seus filhos das escolas particulares, na qualidade da própria alimentação. Este o quadro, esta a perspectiva
que hoje tira o són-o dos funcionários do Poder Legislativo
e do Poder Judiciário.
Se se derem ao trabalho de ler o que está sendo feito
com a lei delegada,_ de examinar a forma corri o o Presidente
da República está- usando-a, verão que- ã atitude repetcute
como uma vingança ao funcionário do Poder Legislativo.
Por que isso, se Sua Excelência trabalhou aqui no Poder
Legislativo, foi bem tratado pelos funcionários da Câmara
dos Deputados? Por que caminha hoje para dar ao funcionário
do Poder Executivo_ a falsa impressão de que ele vai ter aumento, se isso não é verdade?.
As gratificações estabelecidas para este ano são apenas
a correção monetária da desvalorização do cruzeiro, numa
inflação que Sua EXcelência, com aquele tiro que dísse que
tinha para dar, não acertou.
Aqui, Sr. Presidente, o apelo que faço, e posso fazê-lo
com muita tranqüilidade, porque não tenho pessoas de minha
família trabalhando no Senado; faço-o em nome desse funcionalismo que sempre teve de parte da direção da _Mesa da
Casa o cuidado e o carinho, que sei que certamente não faltará
nesta oportunidade. Muito obrigado.

O SR- EPITÁCIO CAFETEIRA (
- MA. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não fiz a solicitação como líder, porque estou
sem partido. E diria_ até que em boa companhia, porque atualmente sem partido estou eu no Legislativo e dois políticos
no Executivo: o Goverriador de Minas Gerais, Hélio Garcia,
e o Vice-Presidente- virtual Presidente- Itamar Franco.
Sr. Presidente, pedi a palavra para fazer uma reclamação.
Foi solicitada uma lei delegada a este Congresso Nacional,
com a qual o Presidente disse não querer colaborar. Mas
o Presidente da República recebeu uma lei delegada do Congresso para fazer a isonomia salariaL Eu quero pedir a atenção
dos meus nobres Pares para o fato de que a isonomia que
o Presidente está fazendo é uma isonomia a longo prazo;
0 SR. PRESIDENTE (Lucídio Portolla) - Concedo a
eu diria que em velocidade mfl,is lenta do que a ii:lfl3.ção-.
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão, que fala!"á colno
O Governo deu um aumento linear de 20% para o ExecuLíder.
tivo- esse é o aumento que está, conseqüentemente, previsto
para o Legislativo e o Judiciário - , deu uma gratifícaÇão,
O SR. NEY MARANHÃO (PRN-PE....., Como Líder. Sem
reVisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, a grave
neste mês de setembro, de 30% para o Executivo. Somando-se
crise em que se debate o País neste momento - uma das mais
esses 30% a_os 20% de aumento linear, há uma falsa !_!TI pressão
graves ein ce~ anos de nossa República - exige de todos,
de 56%. Digo falsa impressão porque a desvalorização do
cruzeiro, nos meses de julho e agosto, foi superior á 56%;
gove-rnantes e governados, serenidade e isenção.
ela foi acumulada em valor superior a 56%. Então, ·o máximo
É a primeira 'vez, em nossa históría política que, com
que vai existir é uma correção do salário dos funcioná:dos
respeito às normas constitucionais; é pedida a responsabilização do Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
do Executivo nesse período. Enquanto isso, o LegislativO e
o Judiciário terão apenas 20%; não corrige sequer os salários
É um dever de justiça, Srs. Senadores, reconhecer, em
primeiro lugar, a dignidade com que se colocou, em todo
dos funcionários do Legislativo e do judiciário, e· não bá nada
este processo, o Presidente Fernando Collor.
previsto para QS próximos meSes-. O que houve foi uin escaloDesde as primeiras acusações - a maior parte delas sem
namento que até o fim do ano será de 30 a 40% de gratificação
esconder o ranço partidário, a emoção da vindita -colocou-se
para o Executivo. Ou seja, no fundo temos uma isonomia
o Presidente na posição de quem desejasse ver esclarecidos
que a tática é deixar que a corrosão do dinheiro ganho pe"tos
todos os fatos. Em nenhum instante permitiU que a máqUina·
funcionários do Judiciário e do Legislativo, essa corroSão leve
governamental pudesse trazer embaraço à apuração completa
a um ponto que mesmo dando várias gratifiCaÇões ao-~XeCti.
tivo vão terminar OS "três poderes na mais absoluta penúria, ' das denúncias.
Vjce-Líder de seu _Goyemo nesta Casa, sou testemunha
para que todos tenham a mesma necessidade,para que todos
se proletarizem e cheguem ao que hoje está o funcionário
de que nenhum de seus gestos, nenhuma de suas -palavras,
se voltou para o propósito de obscurecer dados, de encobrir.
dç Executivo.
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incidentes, de influenciar seus julgadores, desejando, antes
de tudo, um julgamento imparcial. tão certo estava ele da
justeza de seus atas e da honradez de seus propósitos.
Forçoso é, então, Sr. Presidente, Srs. Senadores, reco-

nhecer essa primeira vitória moral do Presidente Collor: a
de ter possibilitado que todo um procedimento, traumático
como esse, se_desenvolvesse_cm obediência aos ditames legais.
Tsso prova a maturidade política que alcançamos. Isso
foi n. ::onhecido e louvado pela imprensa estrangeira porque
o que 'ie conhecia da história latino-americana eram o_s "pronunciamentos" militares, as quebras da legalidadé, os governos impostos pela força.
Pela primeira vez, no Bra'i. I, uma crise é enfrentada n_os
termos prescritos em nossa COI stituiçãO.
Esse fato, Sr. Presidente, Srs. Senadores,- deve, antes
de tudo, ser creditado ao honrado Presidente Collor, Presidente que em eleição memorável foi escolhido pela maioria
esmagadora da vontade nacional que apoiou o seu programa
de modernização da economia, de aperfeiçoamento de nossas
instituições e inserção do Brasil no contexto daS Ilações avançadas, programa que, em meses de trabalho, foi executado.
Aí está o êxito no acordo da dívida externa; aí estão os siilais
tão significativos da abertura de nossa economia; ar-estão
os números tão ·expressivos de nossas reservas cambiais; aí
está urna safra abundante de produtos agrícolas. .
.
E aí estão iniclativas do Executivo que só dependem,
hoje, do esforço do Parlamento, na aprovação âas mensagens
para aqui remetidas, como a da reforma fiscal, que se faz
imprescindível para a racionalização de nosso quadro financeiro e económico.
Submetido, agora, a julgamento, afrontado por acusações
por vezes torpes, tantas vezes mesquinhas, acusado por detratores que não escondem a insânia dos recalques, a inconformação do insucesso nas urnas, respondeu o Presidente com
elevação e despreendimento. ]i: não consentiu, em nenhum
instante, se perturbasse o processo de busca da verdade.
A essa postura, Sr. Presidente, Srs. Senadores, deve,
também, o Parlamento responder com a retidão, cOm a eqüã.nimidade que fundamenta e respalda a verdadeira justíça.
A começar pelo rigoroso cumprimento__das normas que
disciplinam o procedimento, quer na Câmara dos Deputados
- tribunal de pronúncia, quer neste Senado - tribunal de
julgamento.
E aí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso não compreender como se pleiteie nos joinaiS~ enl arguns pronunciamentos de rua, pela voz mesmo de alguns. congressistas, o
voto aberto dos parlamentares quando da decisãO sobre o
pedido ae ~d1pedirnento.
O que se alega é oue os ..:- :-....,.- ,tantes de. yo•o devem
ser vigiados, monitorados ne:,.-.a .:!.:: jsão para que não se desviem do mandato conferido.
A questão que se põe, Sr. Presidente'"" ~r.;;. Senadore~.
é mais alta: reside na compreensão do verdadeiro pap.:.! q11e
nos cabe desempenhar no Parlamento. Devemos ser simples
mandatários, meros comissários a cumprir instrUções ptecisas
e diretrizes determinadas de antemão, executores de vontades
localizadas que previamente definam e delimitem problemas
que posteriormente podem assumir aspectos e versões diversas?
Ou como homens de experiências, calejados nas vicissitudes da vida pública nos é dado um arbítrio maior, o direito
de analisar, com isenção, os temas e oontrovéisias qiie faZeril
o ~ia-a-dia do Legislativo? E sendo-nos facultado, assim, b_us-
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G.ar_. ao nosso arbítrio, as soluções mais convenientes, mais
adequadas ao verdadeiro bem comum, longe da emoção e
do rUmor dos interesses menores.
Essa dúvida, Sr. Presidente, Srs. Se-nadores, foi há muito
respondida. A experiência democrática do mundo ocidental
assegurou, há muito, aos representantes, o direito e o dever
de colocar somente a sua opinião imparcial, sua consciência
isenta, no exame dos assuntos, na decisão dos problemas,
ao abrigo das pressões que afetariam seu juízo maduro_.
A agitação das ruas, o clamor das multidões, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não pode ser - e quase nunca é - a
ga~a[ltia do !Jlelhor julgamento. .
Lembro, e lembro com tristeza, como a história dos povos
guardo incidentes em que essa emoção desvairada foi dirigida
por líderes insensatos; e o furor sanguinário dos Danton, <;los
Robespierre acabou se voltando contra eles próprios, cortejadores de massas insaEs.
-O voto secreto, ui, afiançará o eqtiiliDrio de nossa decisão. Afastará a preci "tação. Assegurará a serenidade no exame dos fatos, que é exigida, como lembrei, pela verdadeira
justiça.
Afinal, é com o voto secreto que as mais graves decisões
são tomadas no Parlamento. Lembramos todos, como há pouco julgava a Câmara dos Deputados- exatamente a Câmara
dos Deputados - por voto secreto, um de seus membros
acusado de tráfico de entorpecente.
Aproximando-se o desfecho de todo este processo o julgamento por crime de responsabilidade do Chefe do Executivo - deve o Poder Legislativo ter consci~ncia de que
é o _inomento, também, de seu julgamento por toda a nação.
Seu julgãmento por todo o país real, pela maioria silenciosa,
que, serenamente, aguarda de nosso comedimento, nossa-prudência e nossa moderação a sentença justa.
E que não compreenderá, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que o calor das paixões do momento turve a nossa serenidade de julgadores.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Dirceu Carneiro.
S. E~ não se encontra em plenário. Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDU,< A~ . ';UPLICY (PT-SP. Pronuncia o seguinte discurso. Ser1 re"isão do orador. ) -Sr. Presidente, Senador Lucfdio f, .te lia, Sn._ Senadores: É de se respeitar a coragem d!."' Senaci.JrNey M·:l.fanhão, mas~ infelizmente, não podemos externl" .: ponto de vista semelhante, à medida em que
avaliarn<'i t~r a Comis~ão Parlamentar de Inquérito registrado
provas tes.emunhai~, provas documentais que levaram a essa
verdadeira -~~édia, ou seja, aquele que foi eleito diretamente
~elo povo, aqueie que conseguiu congregar os anseios de milh5es de brasileiros, inclusive quando falava na luta contra
a I..Uh-;-:-ilo, pela modernização do País, aquele que dizia
y_ue iria exterminar os tnarajás, infelizmente acabou se envol.,
vendó em verdadeira rede de interesses e, pior, segundo os
indícios fortíssimos, acabou beneficiando-se, ele próprio, através do que acabou sendo depositado nas contas de sua secretária e, por múltiplas formas, do enriquedinentO ilícito ·do
Sr. Paulo César Cavalcante Farias-.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, há indícios claros de Que
o Presidente, inclusive, está refletindo sobre sua renúncia.
" As opiniões externadas já claramente na i"rii:Prensa pelo Miriis~
tro da Justiça, Célia Borja, e pelo Ministro Jorge Bornhausen
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são no sentido de que é preciso não impor esta decisão ao
Presidente, mas certamente significaria um ato de coragem
do Presidente .. Se ele viesse a renunciar seria um ãto que
envolveria uma recUperação de sua dignidade, o reconhecimento dos _e_rros grave_s que foram cometidos -:- ele_ até
disse ter cometido alguns erros mas não reconheceu a gravidade desses erros, a extensão dos erros que foram cometidos
tanto por Sua Excelência quanto pelo pessoal à volta de Paulo
César Cavalcante_ Farias.
Agora, vemos essa determinação do Presidente da República em não falar em remSncia, mas, ·ao'tfiesrtio tempo,
sabemos que alguns dos seus Ministross estª-Q_recomendando
a Sua Excelência esse ato de çlignidade.
Quer-me parecer que a populaçãO brasileira, desta vez,
está muito atenta. A população brasileira não quer saber de
quaisquer acordos que sejam feitos às escondidas, relativamente ao que poderia ser um entendimento, -segundo o qua1
se poderia imaginar a renúncia do Presidente Fernando Collor
de MeUo, desde que não houvesse qualquer puniÇ-ão-ou condenação aos seus ates..
Ora, isso não seria adequado. Eu gostaria de externar
com franqueza a minha opinião. Avalio que aquele que procedeu de maneira a des.onrar o cargo de_ Presidente, aquele
que proced_eu_de maneira contrária aos princípios de probidade administrativa precisa ser julgado.

O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V.Exa. um aparte'?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Permitiria, Senador ...
O Sr. Ney Maranhão - Ouço com atenç_ão :V .Exa. e,
no momento oportuno, tenho certeza que V .Exa. dará o aparte a este modesto Senador.
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Em 1984, o povo foi às ruas pedir eleições livres e diretas
e parecia um movimento extraordinário em favor da democracia, da cidadania, da liberdadE e da justiça. Pois bem,
enquanto o povo alrida se manifestava, as multidões indo
às praças, às ruas, pedir "Diretas já", já algumas lideranças
combinavam entre si manter as coisas como estavam, através
das eleições indiretas, e assim houve a eleição no Colégio
Eleitoral de Tancredo Neyes e de José Sarney ...
O Sr. Ney Maranhão- E depois veio o famigerado Plano
Cruzado.

O SR. EDUARDO SUPPCY ,--,_, ...~grande parte das
mudanças que se imaginava poderem ocorrer não aconteceram.
Daí veio a eleição livre e direta de Presidente da Repúblíca, e o candidato que lutava, bradava contra a _çorrupção,
eis que, 30 meses após, é objeto dessa CPI que desvenda
os males que, em verdade, constituíram uma tragédia para
o povo brasileiro. Mas precisamos tirar lições dessa tragédiª•
precisamos fazer com que, desta vez, as lições sejã.m para
valer. Nesse sentido é que gostaria de afirmar que qualquer
entendimento_ político que seja realizado hoje no Brasil, entre
aqueles que estão no Palácio do ~lanalto, entre aqueles que
são membros dos partidos qu_e apóiam o Governo e os partidos
que apóiam ou que ·estejam na Oposição, que esses_ entendinientos, que ess_es diálogos -sejam feitos ã luz do dia, com
o conhecimento da população brasileira. e não de noite; que
sejam divulgados pela imprensa, que não haja quaisquer acordos espúrios-que, eventualmente, venham a frustrar os an~c,;;:ios
da população brasileira para efetivamente se dirimir todas
as dúvidas.
Deve haver um julgamento? ~ím, Com direito de defesa
dos acusado$. Todavia, um julgamento jll:st9, que não seja
objeto de panos quentes. É preciso ressaltar que, se o Presidente renunciar. isso não _significa que S. Ex~ deixará de
ser julgado na Justiça, por eventuais crimes_ comuns que tenha
praticado.
_
Claro que a renúncia implica em que não haja o processo.
de impeachment, porque aí assume já o Vice-Presidente. Mas
- isso não impede que continue o julgamento_ dos fatos, dos
crimes comuns praticados e apontados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, assim como pela investigação que está
sendo realizada pela Polícia Federal.
O ~r. Ney Maranhiro-- Peirriite-rne V.Ex~ um ilpàrte'!
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra, nobre
Senador Ney Maranhão.

O SR. EDUARDO SUPLICY -Com muita honra.
Sabe, Senador Ney Ma.ranl1'ão, e~ -fico aqui lembrando
de outras ocasiões na.Hist9ria 9-o Brasil, onde o povo imaginava que iria haver grandes mudanÇas, e elas, efetivamente,
acabaram não _ocorre_ndo.
Aliás, esse tema é abordaQQ c!fn_c~rtop Uv~os, e.vou citar
"Viva o _Povo Brasileiro", de João Ubaldo RibeirO, onde
há _uma passagem muito interessante. Claro. que _é U!TI _livro
de ficção, mas representa bem a nossa realidade. Quem sabe
V. Ex-- tenha lido esse interessante livro!_ Em certa ocasião,
um oficial das Forças Armadas, que hãvfa Se enl.Penhado na
captura de uma guerrilheira no interior da Bahia - líder
guerrilheira que, por sinal, era descendente não apenas de
escravos e de índios, mas até de holandeses, e que tinha uma
capacidade extraordinária -=-~ acabou se enCantãndo por ela,
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Eduardo Suplicy,
que, por outro lado, conquistou-o para certas Cau_s_as, comO V. Ex~ sabe o r_espeito e a adniiraçâo que te_nho por V.Ex~
a Abolição da Escravatura e a Proclarp.ação da República.
Algumas vezes, aqui no plenário do Senado e em pronunciaPouco tempo após a Proclamação da República verif!~u-se
mentos de V. Ex•, tenho me solidarizado com muitos pontos
um diálogo entre esse ofiCial das Forças Armadas brasileir::ts
de vista de V._Ex~ Mas sobre esse aSsurità-a que V._Ex• está
e seu irmão, que era Upl grande fazendeiro. E o fazendeiro
se _referindo 1_1este _pronunciamento permita-rrie dizer que,
lhe perguntou: -·•Mas por que, afinal, você estã tão desaniquando subi à tribuna para defender o Presidente Fernando
mado? O que é que se passa? Afinal, não foram conquistadas Collor, quis alertar para fazermos um julgamento justo, não
essas metas que constituíam _seus objetivos, a Abolição da
o julgamento com a pressãO daS iuaS. Nós, Senadores e DepuEscravatura e a Proclamação da República?"
tados, temos fé de ofício para darmos- ó nosSo Voto~- com
Ele respondeu:-"Olha, o problema é que, infelizmente, a consciência"-trãh.Cj_üila, etri defesa do País. Lembrei, da tribuparece que as coisas não mudaram tanto. -As mesmas pessoas na do Senado, como as massas procedem quando estão prepaque estavam antes no poder continuam no-poder, dominan~o
radas para um lado, como acontyceu com os chefes do governo
francês na Revolução Francesa, Robespierre e Marat, quando
as coisas."
Mais recentemente, ti vemos episódios em ·que as coisas . todos depois fofaÍn paiã. a guilhotina. Defendi, Sr: Senador,
pareciam que iam mtidar, mas não mudaram tanto.
o voto secreto, porque quando a Justiça pede para processar
o_
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um Deputado o voto é secreto; quando o Deputado Jabes
Rabelo, denunciado por tráfico de drogas, foi cassado o voto
foi secreto, com maioti'a absoluta. Estou chamando a atenção,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, do Senador Eduardo Suplicy,
porque considero S. Ex~ um homem de bem, um homem
que, se prega dentro da sua linha ideológica -algumas coisas
erradas, mas as prega com a ·convicção de quem está dizendo
a verdade. Também sou assim. Defendo o Presidente Collor
porque, até hoje, o considero inocente~ Para mim, não há
inspetor de quarteirão nesse Governo, pois não pretendo
me apegar a cargo. No meu Gabinete, onde V. Ex~ já esteve,_
há uma fotografia da ocasião em que recebi, sozinho, aqui
no Senado, e fui ao Gabiilete do Senador Itamar Franco,
o seu Vice-Presidente da República. Sentamo.:noS lá quando
ele convidou S. Exa. para ser o seu Vice-Presidente e depois
eu disse a ele: "Governador, essa fotografia e histórica, estoU
vendo o futuro Presidente da República e o futuro Vice-Presidente. Vou ampliá-la e nós três vamos assiná-la, porque
esta fotografia vou colocar no meu gabinete. Meu pai ensinou-me uma coisa: a nãO adular macho. Adulo D. Lúcia,
minha mulher, porque levou durante dez meses a minha marmita quando eu estava preso n-a "época do Regime Militar.
O Presidente tem em sua casa e o Vice-Presidente, em seu
escritório uina fotografia dessa. Sou um homem que tem uma _
posição. Sempre defendi nesta Casa o Senador e Vice-Presidente da República, inatacável no seu cargo de Vice~Pre- _
sidente. Não adiantava fazer encrenca entre um e outro:- O
Presidente e o V ice-Presidente. Fui o primeiro aqur a defendê-lo como um homem íntegro, cumpridor dos deveres econhecedor profundo da mecânica parlamentar e de respeito
dessa Nação. Eu verbero, Senador Eduardo Suplicy, atitudes
de alguns políticos em cima do muro. Quando entra um pouco
de água no barco já estão puJando fora; já estão tomando_
café com o Vice-Presidente. Quando as coisas estavam meíoquentes, quando a politicagem estava jogando o Presidente
contra o Vice, eu estava tomando café com ele. Sou um homem
que vou defender o Presidente e vou cair de pé, se f()r necessáriO e, amanhã, se alguém tiver o atrevimento, se-por-acaso
o Vice-Presidente assumir e alguém contestar, a minha UZI
está lubrificada para defender a posse do Vice-Presidente da
República. Essa é a minha posição. Quero lembrar a V. Ex•
os ataques que o Presidente Fernando Collor está recebendo,
hoje sem ter o direito de defesa. Mas vai ter agora. Passou
90 dias levando cipoadas, ataques, sem se defender. Mas vai
começar a se defender agora. Ele já começou a se defender.
Lembro-me, Senador Eduardo Suplicy, do patriarca da Independência americana, o grande Presidente George Washington, que também, naquela época, sofreu os mesmos ataques
dos seus inimigos, ·por ocasião da criação da capital norte-americana às margens do rio Po~om_ac, junto de suas propriedades.
Naquela ocasião, seus iníffilgoS -diziam que a criação da capital
norte-americana, Washington, teia sido em seu próprio benefício, para valorizar suas terras e, enriquecer. Isso George
Washington recebeu dos seus inimigos. No final do seu governo, os inimigos criaram o Dia do Jubileu do Povo Americano,
porque chamaram George Washington de "o prostituto político dos costumes políticos daquele grande povo do norte".
E a história hoje registra George Washington como o pai
da Independência dos Estados Unidos da América do Norte.
Espero que o Congresso julgue o Presidente da República,
mas o julgue com isenção. Se nós Deputados e Senadores
temos direito ao voto secreto, onde nós podemos votar sem
pressão, é esse mesmo direito que devemos dar ao Presidente .
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da República. Com relação ao meu Líder na Càmara ·ctos
Deputados, o Deputado José Carlos Vasconcelos, na cidade
do Recife estão dizendo que já estão fazendo cartazes enormes, colocando com letreiros, como ele será contra o impeachement do Presidente. Isso é pressão que eu não ac-eito.
Te~há_ minha consciência tranqüila, votarei de acordo com
ela. Então, o pronunciamento que eu fiz aqui, Senador, foi
justamente _dentro dessa ótica. Vamos fazer um julgamento,
um julgamento correto. Agora quanto â CPI, eu estou preocupado Senador, muito preocupado, Senador, muito pr_eocupado conosco, com a classe política.
Faio _também dessa maneira, porque um dos motivos de
minha cassação foi defender o Deputado Márcio Moreira Alves, quando os militares pediram a sua cassação -=- um dos
motivos de minha cassação deve ter sido esse: ter autoridade
e .defender este Congresso.
Entre este Congresso e dez presidentes Collor, fico com
o Congresso - isso não se discute. Minha preocupação é
com relação à CPI, que deveria ter ido mais a fundo e não
como fez. A imprensa tem razão, a imprensa é- para dizer
aquilo que falamos para ela. Mas V. Ex~ sabe que um tipo
de investigação como essa do PC Farias tinha que ser uma
investigação sigilosa para evitar que os documentos fossem
surrupiados, desviados e muitas vezes desaparecessem. E as
provas concludentes deviam ficar com a Justiça, onde o Sr.
Paulo César Farias irá prestar contas.
Tenho minhas dúvidas com relação à reação do povo
brasileiro, que está esperando uma condenação em regra do
Sr. Paulo César e essa quadrilha, que poderá não estar à
altura daquilo que ele espera. E, principalmente, Senador
Eduardo Suplicy, com relação à classe política hoje -V.
E~ deve ter visto a pesquisa que diz que estamos como o
Presidente Fernando Collor aos olhos do povo: 59% ..
São essas coisas que me preocupam e tenho certeza de
que V. Ex~ também se preocupa, quando V. Ex~ diz que
quer as coisas eni -"pratos limpos". Vamos continuar com
as investigaçõeS: que correm hoje no Congresso: sobre a V ASP
e outras. Doa a quem doer. Espero que, como V. Ex~ e
como tantos outros, a maioria dos nossos Congressistas tenha
consciência de que estamos passando pelo regime de transição
e que o povo quer ver a verdade. Mas a verdade não pode
nunca ser escamoteada, onde um processo contra um Presidente da República tem que ser por voto descoberto. A isso
se chama prejulgamento, Senador Eduardo Suplicy. Com isso
me bato. É essa a minha posição, coerente com a minha
consciência- de representante do povo de minha terra durante
40 anos.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Senador
Eduardo Suplicy, quero avisar a V. Ex~ que a sessão vai ser
encerrada em seguida.

O SR. EDUARDO SUPLICY- Vivo o dilema, Sr. Presidente, Senador Ney Maranhão, de diante de reflexão tão
importante, em apenas alguns segundos, concluir o meu pronunciamento.
Mas gostaria de dizer que, claro, não pode qualquer parlamentar estar se sujeitando a pressões indevidas; pressões democráticas, ou seja, à opinião do povo-manifestada nas ruas,
são perfeitamente legítimas~ pressões tais como as de eventuais
favores que parlamentares venham a aceitar de órgãos governamentais, estas realmente não podem ocorrer.
Agora, com _respeito ao Presidente, seria muito iinPor:.
tante, Senador Ney Maranhão, que Sua Excelêncía náo abu-
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sasse da inteligência dos membros do Congresso Nacional
e do povo brasileiro.
O Sr. Ney M_aranbã_o - ~ não está abusando, Senador
Eduardo SuPlicy.
- -

O SR. EDUARDO SUPLICY -As explicações que deu,
domingo último, pela televisão e pelo rádio deixaram de ser
satisfatórias. A pesquisa demonstrou.
O Sr. Ney Maranhão- Se ele não fosse para a televisão,
SeD.ador. ele estava com 10%; já está" com Quãse 40%.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Perdão, Senador Ney
Maranhão. Imagine uma pess_oa ·que ganhasse, ao longo de
bastante tempo vamos supor que não houvesse inflação,
só para simplificar tiin milhão de cruzeíros por mês, e, nos
últimos 30 meses, algumas pessoas fossem depositando diversos cheques, aumentando a remuneração de um para mais
10, para Cr$11 milhões, e esse cidadão fosse gastando todo
esse dinheiro. Imagine que um dia alguém constata que tais
depósitos tenham sido feitos e resolve determinar uma apuração para ver quem está depositando, quem é esse fantasma.
No entanto, durante os 30 meses_ fqi gastandO os_ cheque_s
de todos aqueles fantasminhas.
Ora, não basta_e~plicar Simplesmente o caso do Fiat Elba,
que não foi tão bem explicado. É preciso _explicar todos os
cheques dos fantasmas. E houve muitos fãi'ltã.~m_as.
O Sr. Ney Maranhão - Se fosse um Mercedes, um
Versailles, mas uma porcaria de uma Elba.
O SR. EDUARDO SUPLICY -Não pode o Presiâente
da República achar que, com uma explicação tão simples,
vai-se destruir toda a questão da CPI; não pode dizer simplesmente que a CPI não viu ilegalidade na operação Uruguai.
Ora, qUanto-à operação de empréstimo realizada na Alfa
Trading, o Sr~ Cláudio Vieiiã, -Siiriplesmente, não conseguiu
mostrar que ela existiu.
Por todos_ os indícios, _a OperaÇão Uruguai, tal como
Gáudio Vieira a descreveu, não existiu-. --A-prova -maior está
nas suas próprias palavras; disse que não foi aO Uruguai,
não telefonou, não escreveu qualquer correspondência; disse,
aliás, que quem teria feito foram os'empreSáribs, ·os·avalistas.
Estes, por sua vez, disseram que não tomaram qualquer
providência; ou seja, essa Operação UrugUai não exiStiU na
forma como_foi explicada.
Obviamente, gostaria muito de ouvir as explicações detalhadas do Presidente Fernando Collor de Mello. Mas não
venha Sua Excelência abusar, Senador Ney_Maranhão- esta
é a minha recomendação - da nossa in_t_eligência.
Agradeço a ·tolerância do Sx;. Presidente.
R

R

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ .'Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~' e srs;_ Sen_ador~s,
gostaria de iniciar este pronunciamento com uma conhecida
citação do matemátíco e filósofo René Descartes:
''O bom senso é-- a Coisa· dó mundo melhor partilhada, pois cada qUal pensa andar tão bem provido
dete que até os mais dific;!,'::is ae contentar _ep1 qualqu~r
outra coisa não costumam desejar mais bom-senso ·do
que aqueles que já possuem".
Essa evocação, Sr. Presidente, Veio-me à memória-por
d?pla razão que trato logo de esclarecer. Inicialmente, o meu
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pronunciamento de hoje busca resgatar urna linha de bomsenso no interior de uma política de desenvolvirrientO científico
e tecnológico, voltaâO para 6 nOssO- feal dese-nVOlviril.ento.
Em segundo lugar, o personagem principal de nosso terna
filia-se ao importante campo da Matemática. Daí irirPOr-se
a perspicaz obse_rvação cartesiana.
Nosso governo, sempre em nome de uma duvidosa política de austeridade, de forma crescente e cada vez mais temerária, vem submetendo os órgãos e_ o pessoal que. tratam da
pesquisa científica e tecnológica a Um esvaZiamento progressivo, a um imobilismo deletério cada vez mais preocupantes.
Não podemos deixar de registrar aqui, Sr. Presidente,
que tal denúncia, lato sensu, vem sendo feita nesta Casa por
outr9s ilu~tres colegas, ao tratarem dessa destruição da ciência
nacional. Especificam-erite, queremo-nos refefír à aflitiva situação por que passa o Instituto_ de Matemática Pura e Aplicada, órgão que se situa na vanguarda do conhecimento matemático.
_
As pesquisas neste setor realizadas no IMPA destinaram-lhe um lugar de destaque mundial em áreas importanteS
e atuais dessa ciéncia tais como: a Teorlã-dos Sistemas Dinâmicos, a Geometria Diferencial, a Álgebra Comutativa e Geometria Algébrica etc. Não há nenhum exagero ao dizer-se
que o IMPA goza de prestígio junto à comunidade inter:oacional. Prova disso são os honrosos convites que são feitos
a seus pesquisadores para particípareril em eventos científicos
internacíonais de grande relevo. Em maio- deste ano, o IMPA comemorou o seu quadragésimo aniversárjo com a presença da_ União Matemática Internacional - UMI, cujo presidente honrou o Instituto com
o compromisso de lançar aqui a proclamação do ano 2000
como o Ano Internacional da Matemática. Aliás, esse pres- _
tfgiã e reconhecimento de que goza o Instituto é produto
de suas lúcidas diretrizes que podem ser definidas corno teóricas sem ser abstratas, gerais, porém objetivas, puras mas aplicáveis_. Foram notáveis os resultados obtidos pelo IMPA na
.década de 70 em Estatística, Economia, Matemática e Pesquisa Operacional entre outras.
__
_
_
-A partir de 19_80, os sucessivos g_ovemos federais desenvolveram políticas restritivas de contratação de_pessoal, acarretando grande redução de seu corpo científico.
_ Atualmente aliou-se a essas restrições o aviltamento salarial de seas funcionários. Basta dizer que o corpo científico
do IMPA, que se compunha de 42 pesquisadores e 29 ãssisten-tes de pesquisas, nos últimos anos, foi reduzido a 28 pesquisadores e 2 assistentes de pesquisadores. Essa situação,lamentavelmente, só tende a agravar-se, isto sem. se falar que, com
a falta de renovação de pessoal, a idade médja dos pesquisadores da instituição é inuito iíiaiS elevada do _que é desejável_
nas atividades de pesquisa.
- - Aqui, Srs. ·senadores, está o fulcro da questão; o equivocado- bom-Se-nso com que- se caracteriza a ·atitude governamental. Esta se situa num círculo vicioso, admitindo que _não
podemos investir em ciência n~ falta de dinheiro; conseqüentemente, se não ínvesfüi"iOs, ta.mbém nãó progredimos. Precisamos hierarquizar rilais lucidamente nossos valores e, conseqüentemente, nossas metas a fim de que possamos sa,ir -desSa
aporia. Precisamos pagar melhor nossos cientistas, dar-lhes _
condições adequadas de trabalho. Não podemos perder todo
esse trabalho, como no caso do IMPA, construído com tanta
dedicação e sacrifício. PrecisamoS res_gatar ó bom-senso que
define que inv-estit em pesquisa e desenvolvimento conduz
à capacitação- parã a competitividade internacional, leva-nos
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à redução dos custos e, conseqüentemente, ao encontro de

maiores lucros.
Ao encerrar, Sr. Presidente, quero solidarizar-me com
o pleito dos pesquisadores do IMPA no sentido de preservar
e dinamizar as atividades de pesquisa desse_ Instituto, pelo
que já fez e poderá fazer em prol de nossos conhecimeritos
científicos.
-Muito Obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
O SR. FRANCISCO ROLLE.MBERG (PFL-SE.Pr_onuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores:
Todas as sociedades_humanas assinalam,-~~ calendário,
datas expressivas concernentes a seres, instituições e ratOs
históricos as quais realmente veneram, a fim de festeJa-las
e perpetuá-las. Essas datações podem atravessar os séculos
e acabam incorporando-se à cultura dos povos.
__
É de uma data, Sr. Presidente, e de seu importante significado, que gostaríamos de nos ocupar nesta }arde: o dia 20
de agosto de 1992 _ma_rCO!l o centésimo septuagésimo ano da
fundação do Grande Oriente do Brasil.
Maçonaria, diz o dicioná_rio, é urna sociedade filantrópica
secreta, que usa como símbolos os instrumentos do pedreiro
e do arquiteto. Tida exteriorm~nte como uma sociedade secreta, é mais justo para a Maçonaria caracterizá-la apenas cOrri.o
discreta. É claro que a Maçonaria têm s_eus _rituais e ensina·~
mentes próprios, nem poderia ser diferente, pelas suas próprias origens, mas de resto ela não é uma irmandade hermética
que já não é possível de existir no mundo atual.
De acordo com Joaquim Gervásio de Figueiredo, no Dicionário de Maçonaria, perdem-se no tempo as origens da
Maçonaria:
"Quanto mais se inve:~ftlga á traâição maçónica,
tanto mais ela recua no· tempo e se perde nas dobras_
dos séculos, pois há profundas pegadas suas em países
antiquíssimos, como a lndia, Egito;· Pérsia, Assíria,
Babilónia, Grécia. Só o vocábulo maçom que é recente.
Data do antigo francês medieval, tendo sido adotado
para despistar as perseguições da Inquisição e de s~us
comparsas".
o_

__

•

Foi, contudo, a partir da segunda década do século XVIII
que se expandiu. Os ingleses, principalmente, fundaram as
primeiras lojas em outros países. Data de 1725 a-existência
da primeira loja na França,lugar em que a Maçonaria progrediu rapidamente. Oito a:nos depois, ou ~eja, em 1733, fói
criada a primeira irmandade na Itália. Três anos antes, fá
na América do Norte, em Boston, estabeleceu-se a primeira
loja maçónica. Daí em diante, até quase o final desse século,
a Maçonaria penetrou celeremente em diferentes países: Portugal, em 1735; em Hamburgo, na Alemanha, em 1737; na
Su_écia, em 1740; na Dinamarca, eril-1745; na Bélgica, em
·
..
.
1765; na Rússia, em 1773.
É mister relembrar que todos os grandes homens da época_
foram maçons: Frederico, O Grande; Voltaire; Herder; Goethe; Mozart, no mundo europeu. Na América hispânica os
líderes da independência. O'Higgins, chilen9; Miranda, vene:zuelano; e o argentino San Martin.
No Brasil, provas- históricas testemunham que o surgimento da Maçonaria provém da ação da Inglaterra visando
à realização de suas práticas política-s e comerciais. Em seus
primórdios a ação da Maçonaria está estreitamente ligada
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a_ preocupação dos movimentos libertários que visavam à
emancipação de Portugal.
Data de 1815 a fundação definitiVa e iildiscutível da Maçonaria no Rio de Janeiro com a nova· Loja Comércio e Artes
-ria" qii.ãl os membros da antiga Reunião se. integram, filiando-se, por conseguinte, ao Grande Oriente Lusitano. Porém,
o alvará de 30 de março de 1818 fulminou o funcionamento
das sociedades secretas, provocando a abj urac;ão de vários
membros.
Já na agitação pela independência, três lofas Comércio
e Artes, União e Tranqüilidade, bem como a Esperança, de
Nitçrói, estabeleceram, afinal, o Grande Oriente no Brasil.
É marcante a ação da Maçonaria no Brasil. Tanto a libertação do País do domínio português, quanto- a mudança do
regime monárquicO Para Orépublicano foram idealizadas, preparadas e executadas pela maçonaria qu_e dependia, e ainda
depende, de idéias e ideais de liberdade para todos, igualdade
de direitos e fraternidade entre todos.
São numerosos os brasileiros notáveis ligados ao movimento maçam. Mesmo que não se estenda essa concepção
até os participantes da Inconfidência Mineira, tendo à frente
Tiradentes, pois tal identificação não é pacífica, despontam
grandes vultos do Império e da República inquestionavelmente ligados à Maçonaria: Pedro I, José Bonífáció de Andrade e Silva, Saldanha Marinho, ViScOnde do Rio Branco, Marech~I.P~odorp.d,a Fons~c&; Rui Barbosa, QuintinO Bocaiuva,
Lauro Sodr_é. Nilo Peçanha, só para lembrar alguns dos mais
notáveis.
A Maçonaria tem-se identificado como uma religíão de
tolerância buscando ser o traço de união entre as várias religiões. Ao desenvolver-se , a Maçonaria, adaptou-se à mentalid_ade da época e de cada país que a praticou. Assim, na
~~glaterra e nos Estados Unidos eJa se tprn~u um cul~o para
conservar e difundir a crença na existên~ia de Deus, para
ajudar os maçons a pautarem a sua conduta nos princípios
qa religião, qualquer que ela seja, contanto que se trata de
uma religião monoteísta, tendo Deus como ser supremo. Na
França e_ nos países latinos a maçonaria é urit movimento
filosófico, admitindo a pesquisa da verdade com plena liberdade de orientação e opinião. - O sucesso aliançado pela Maçonaria em todos os continentes causou surpresa e ao mesmo tempo alarme às autoridades eclesiásticas e civis nos países-não piotestantés e submetidos a monarquias absolutas. É bem significativa- a eXpfiCaÇão
do estudioso O Hmard em relação a esse sucesso:
"~-e~pli~ação do êxitCfda maçonaria reside principalmente no fato de que ela correspondia a circunstâncias e traços sempre presentes na natureza humana".
Sr. Presidente, por todas essas razões, desejo associar-me
as congratulações que estão sendo feitas pOr ocasião do centésimo septuagésimo aniversário de fUndação do Grande Orient'e do Brasil pelo que já fez por nosso País e nossa história
- e certamente pelo que ainda fará.
Muito obrigado. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) palavra ao nobre Senador Albano Franco.

Concedo a

O SR. ALBANO FRANCO (PRN-SE, Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, _Srs. Senadores, com muita

satisfação participamos na última sexta-feira, dia 28, em Ara-
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ves considerações, sobretudo pelo que contêm acerca da atuacajU, da solenidade de assinatura de importante convênio celelidade nacional e de seus prováveis desdobramentos.
brado entre o Governo Federal, através da Secretaria de De- Para os bancários catarinenses, o maior estabelecimentO
senvolvimento Regional e do Governo-do Estadq d~ Sergipe,
de crédito do País, com lastro em sua nOtável experiência,
no valor global de trinta e quatro bilhões e meio de cruzeiros~
tem ffiuito a acrescentar ao processo em curso, porquanto,
dos quais dezesseis bilhões destinados às obras da II etapa
-a despeito de seus próprios problemas, preserva a condição
do pólo cloroquímico.
.. _ .
básica de banco soci31 e de fomeQ.to do progresso económico.
Este, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é um acontecimento
da mais alta significia.Ção para o desenvolvimento -de Sergipe
O primeiro dos citados documentos, fruto das dísCussões
e do Nordeste, visto que a concretização da irifra---estrutura
travadas sobre a missão da empresa, encerra as conclusões
do pólo cloroquímico, representará um passo dos mais decide seminário sobre planejamento estratégico, preconizando,
sivos para a implantação de um complexo de indústrias de
para- todo o corpo funcionãl, a divulgação e o debate dos
princípios da gestão participativa, como meio ideal para a
base fundamentado no aproveitamento racional das riquezas
minerais sergipan'aS-; sobretudo do cloreto-de sódio, _
.. construção de um Banco sólido. modernÇ> e eficiente, que
São programas industriais comó- estes, Sr. Presidente,
atenda às necessidades do PaíS, de seus clientes e de seUs
Srs. Senadores, que interessam ao Nordeste pelo seu poder
servídores.
germinativo e pelos eJeitos multiplicadore.s que acarretam em
Observam o tr~jeto do moderno movimento intefnacio··
·
todo sistema económico.naJ, que visa à alteração das relações de trabalho, obj6HV~mdo
o- máxinlo ·aproveitamento do' p6teTicial da mão-de-obra. O
Com a instalação de unidades voltadas pará a prodUÇãO
de matérias primas e insumos-básicos, a exemplo" da Barrilha,
modelo de cc-gestão, adotado pela Alemanha, por ex:ernplo,
prevê a representação dos tr:;~.balhadores nas vãriadas instândo MVC e do PVC, milhares de empregos produtivos serão
cias· administrativas e deliberativas das empresas.
criados; as receitas públicas serão acrescidas pelo surgimento
Somam-se a esse Ihecahisrilo,- de representação 'da força
de novos e importantes contribuintes; haverá economia de
de tr~balho, as experiências da França, da AuStrália, da Espadivisas pela substituição de importações; enfim, setão elevanha e do Japão, formando um rosátitYde planos e processos
dos os níveis de renda de toda uma população ávida para
trabalhar produtivamente.
·
elucidativ_os das sutilezas de métod_os para a melhoria da produtividade.
--- O Estado_ de Sergipe, como é- do conhei::inif:tffõ-de todos,
_ No caso brasileíro, advertem os bancários que as "técnic3s
vem contribuindo decisivamente para o desenvolvimento inde motivação", hOje em prática, dévem ser vistas pela ótica
dustrial do Nordeste e do Brasil, através da paulatina exploração -das suas reservas minerais de potássio, -petróleo, gás
da subordinação às aprimoradas relações capital-trabalho. O
natural, calcário e cloreto de sód_i_o. A partir da conclusão ·que se tem verifiCãdo, com freqüência~ é ·o-- transplante de
das obras do terminal_ portuário, da duplicação da adutora
modelos forâneos, absolutamente divorciadOs da idéia 'básica
de união desses parceiros, como base sustentadora desses prodo São Francisco_ e da necessária _ampliação da capacidade
gramas.
de transmissão de energia elétrica, o meu_Estado estará CQm
sua infra-estrutura básica montada para tornar-se industrialConstatam que o País, com um dos níveis salariais ·mais
baixos de todo o mundo e parque industrial que beira à obso~
mente expressivo e contribuir ainda majs para a prosperidade
lescência, decidiu implantar, amadoramente, os modelos imdeste grande País. _
Quero, nesta oportunidade, congratular-me com o operoportados, com isso determinando o pequeno êxito dos programas, mas que, ineSmo assim, provocaram avanÇos ~Substan
so Governador João_Alves Filho que, diligente e incansaciais; Onde ocorreram efetivas rriudançás nas "relações entre
velmente, vem trabalhando para o progresso_ de Sergipe e
empresas e trabalhadores.
.
._
de seu povo. A assinatura desse convênio é exemplo do seu
Daí prescreveram que, mudado o enfoque da questão
ingente esforço de viabilizar o mais imJfortaiite pfogtanfa económico para o Estado na atualidade, qual sejã a implantação . participativa, da otimiiação das relações empregatíciaS --notadamente pelo contrato coletivo de trabalho """:'""• será possível
__
do polo cloroquímiCõ.
alC?an_çar melhor qualidade na discussão do importante tema
QUero, também-, como dever de justiça, recqnhecer o
e tomá-lo viável de forma prática.
patrióticO~tfãb3lhO-do incansável Ministro Ângelo Calmon
Veja-se que- a "gestão participativa lraz à Colação o_
de Sá, titular da Secretária de._ Desenvolvimen~o Reglorial,
''cOtidiano do trábalhador'', o quanto há de essencial, no regique, mais uma vez, dedica sua e_xperiência bem sucedida de
empresário privado à causa· pública do desenvolvimento do_ me democr_ático,_ em termos de relações humanas. Se o servidor está vinculado aos procedimentOs administratiVoS, sua
Nordeste.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. MUito Obrigado. "opinião deve te! peso próprio na fOrmulação de mudanças
que intentem o seu aperfeiçoamento..
(Muito bem!)
Esse o processo de procura permanente da máxima profissionalização, do_ incremento ao ideal criativo das pessoas e
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella)- Concedo a palada erradicação da burocracia. Nele, o trabalhador deve ser
vra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
visto como adulto e responsável, envolvimento, de modo direto, com o seu trabalho, partícipe do crescimento da empresa.
O SR. NELSON WEDEKIN (Pl)T-SC. Pronuncia o seO que temo·s·, ao contrário, como fatores lirilitá'tívós da
guinte discurso.) ~Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores:
Por uma gentileza do Sindicato dos Bancários ~e Floriaqualidade e da pfodutividade dos empreendimentos, é que
o trabalhador, circunscrito à repetição mecânica de sua tarefa
nópolis, acabo de receber as publicações :'Caminhos para o
rotineira, não percebe os acontecimentos em volta. Nada sabe
Banco do Brasil" e "Projeto de BB para um -Brasil Democrático Popular". Esses documentos, sintetízaD.do com visão
dt;> controle dos meios de produç_ão, do produto em si, das
técnica e política o pensamento majoritário ·da categoria, me-=- . riilZ:ôés que dete~minain o maiOr oti inenor ritmo do trabalho,
recem que lhes dediqueinos, nesta oportunidade, algumas brea origem e finalidade do seu esforço.
H
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Assim, resulta imperativa a participação do -trabalhador
na gestão da empresa, dentro de um processo de desalienação
da força de trabalho e de prática da cidadania, a partir do
local do emprego e "pelo envolvimento no ato de pensar
o seu meio".
conseqúentemente, as "lideranças sindicais cat3finensesconsideram que, no caso do Banco do Brasil, "o melhot:' aproveitamento dos recursos humanos pressupõe a existência de
critérios absolutamente claros de mensuração técnica e de
adequação de perfil à função a ser exercida"
Haveria necessidade de maior transparência dos procedimentos administrativOs, dos critérios que analisam a cOncessão
de créditos das institUições finailceiras· e do que apresentam
as empresas em dado contexto social. Deve haver, aí, "uma
relação de compromisso e de respeito ·• aos interesses do Banco
e às perspectivas dos empresários em seus· negócios.
Concluem que a instituição vem caminhando no rumo
dessa filosofia. exígirldo-se apenas mais rápida definição dos
instrumentos _que podem conduzir à gestãO participativa.
Por fim, convocam o- ftinciõDalisri10, capacitãdQ "a conduzir
de forma técnica e sériã_os destinos da rniiiOr instítuÍÇão finaríceira nacional';, para que vcriha, com todo o entusiasmo,
a participar desse processo.
Com referência ao segundO dos documentos mencionados, considera o Síndicato dos Bancários de Florianópolis,
que "a crise, provocada pelo mar de lama da quadrilha alagoana", edificou uma verdade indesmentível: o atual Governo
não tem qualquer compromisso "com um projeto de_ Brasil".
Esse desinteresse, parece-lhes, "é muito mais grave do que
a opção pelo arrocho:·, pois mantém o processo_ recessivo
"como forma de gestão da economia".
Tem como certo que as ligações entre o Sr. Paulo Césã.r
Farias e o Presidente da República não podem ser negadas.
Desse modo, "ao funcionalismo do Banco do Bra~il, presente
ao III Congresso Nacional", incumbe o engajamento em todas
as manifestações que reivindicam a vacância da presidência,
quer pela renúncia, quer pelo impedimento de seu ocupante.
Vamos concluir, Sr. Presidente, este breve pronunciamento, resumindo que as opiníões e propostas dos bancários
catarinenses em tudo confirmam a tradição de luta e de participação que os_ caracteriza ao longo- da história.
Provam a assertiva, a defesa da instituição nacional que
querem ver forte, aperfeiçoada e em permanente crescimento,
e a sugestão para que se deslinde, no mais breve tempo,
o grave problema polítiCO que ora constrange toda a população
brasileira.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Pre-sidente. (Muito.bem.) ·
O SR. PRESIDENTE.(Lucídio PorteUa)- Con~do a
palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR- HENRIQUE ALMEIDA (PFL-AP. PrQnu_ncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senãdores,
é tempo de manifestar nossa preocupação, perante este Senado da República com respeitO à Proposta Orçamentária da
União, para 1993, reC<?bida pelo Congresso Nacional, dia 3
próximo passado. e o que ela representa.
Embora conhecedor das dificuldades por que nosso País
atravessa, não posso me calar diante de tão sombria perspectiva. Nunc3 é demais, Sr. Presidente, dizermos do sofrimento
do povo brasileiro, do povo do Amapá, a quem tenho a honra
de representar neste Senado.
Não_se trata de quantificar os cortes, sobretudo quando
~~bemos de nossas dificuldades econômico-fim_mceiras, mas .
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de antever o seu impacto _sobre as economias mais frágeis.
Sabemos que, à exceção dos Ministérios da Saúde, Educação,
Ação Social e_ Trabalho, que foram os menos exigidos por
essa proposta austera na divisão do dinheiro público, outro_s
-programas_ haverão de .sofrer a rep~rcusão desta rest!_ição_.
Mas não escondo minha animação diante das boas indicações
que tenho no sentido de que estes Ministérios que ve-nho
citar continuarão a atender as necessidades mais preernentes
do Amapá, como as verbas para a conclusão do Hospital
Geral do Laranjal do Jari, terceira cidade daquele Estado,
mas que ainda não conta com um centro de atendimento
médico-hospitalar; com os projetes_ para a Casa de Farinha,
a sei'em atendidos pela LBA; com os programas de construção
de escolas. No entanto, Srs. Senadores, ao que tudo indica
quase:_ nada haverá de ser feito na área de tr3:nsportes. Sabem
V. Ex•s que o Amapá sempre se destacou, entre seus_ vizinhos
do Norte, como um dos maiores produtores de pescado e
dono de um expressivo rebanho bovino, isso sem falar na
indústria extrativa"de minérios, cuja a movimentação em toneladas/ano alcança a cifra de mais de 200 milhões de dólares.
Preocupa-nie, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a ação
denodada dos Prefeitos dos 6 Municípios recentemente criados
(Itaubal, Cutia, Água Branca do Amapari, Bracuuba, e Porto
Gfaride), que somam-se aos nove outros-já existentes. Esses
pioneiros novos bandeirantes que ingressam na história gloriosa do Estado do Amapá, certamente encontrarão toda a sorte
de dificuldades no desempenho de seus compromissos políticoadministrativoS. Mas estaremos ·-sempre a seu lado, na dor
do mesmo sofrimento. Firmes no devotamento igual à mesma
luta.
-- _É preciso que estejamos sempre atentos-à resposta 9ue ·
haveremos de dar aos milhares que nos confiaram sua representação nesta Casa. E pe"rgúntamos, finalmente, o qu_e mais
vale: um País riOO de povo pobre, ou a garantia de vida honrada
para os quanto nunca mediaram esforços a bem da grandeza
do Brasil?
O SR- PRESIDENTE (Lucídio Portella) --Concedo a
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista-.
O SR. LOURIVA;L BAPTISTA (PFL-SE. Pronuncia o
seguinte discurso.) ~ Sr. Presidente, Sf+'l e Srs. Senadores,
participei no dia 28 de agosto último, em Aracaju. de importante solenidade no Palácio Olímpia Campos, que deu um
-passo decisivo para a concretizaçãO- de um projeto que há
m3is de cinqüenta anos os sergipanos procuravam concretiZar.
Sergipe é um Estado que possui imensas reservas de sais
minerais em seu subsolo, e há muito que se aguardava urna
oportunidade de conjugação de esforços e recursos estatais
e federais para se explorar estas jazidas e, assim, estimular
nosso processo -de industrialização e gerar recursos e empregos
necessários ao desenvolvimento de nossa região.
Finalmente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, esta antiga
luta chega, agora, a um termo que nos enche de entusiasmo
e esperança.
Em cerimôriia no Palácio do Governo, em Sergipe, compareceu o Ministro Ângelo Calmon de Sá, da S~cretaria de
Desenvolvimento Regional, para assinar com o Governador
João Alves Filho um importantíssimo convênio, no valor de
trinta e quatro bilhões e quatrocentos e oitenta e cinco milhõe_s
de cruzeiros para a tão esperada construção do Pólo Cloroquf- ·
mico de Sergipe e rodovias vicinais.

..I
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Com dezesseis bilhões desses recursos será possível construir a sua primeira etapa, que terá capacidade de abrigar,
in1Cialmente, 12 indústrias.
-Tendo em vista as atuais dificuldades financeiraS ._desta
época, por determiiüi.Ção do Governo do Estado, o Projeto
original no valor de oitenta milhões de dólares foj _redimensionado para quarenta e quatro milhões de dólªre_s, com a
mesma garaT).tia de viabilidade.
O Pólo Cloroquímico ficará a 15 quilômetros da Capital
e próximo ao Porto__ de Sergipe e .ltuará em qUatro setores
industriais, sendo um deles destinado a Zona de Processamento e Exportações.
~ .. __ .....
Durante a solenidade, que também contou com a presença de vários DeputadoS Federais e Estaduais e dos Senadores Albano Franco e Francisco Rollemberg, falaram o Ministro Ângelo Calmon de Sá, que lembrou vif acorilpailhan-do
há mais de 10 anos as rc!ivindicaçõesdeSergipe jurtfo àSudene
para viabilizar o Pólo Cloroqtiímico e destacoU á atuação dos
seus homens públicos, dos políticos,-que- em tOdas as frentes~
não pouparam esforços para transformar o Estado em um
exemplo para o Nordeste. E assegurou, que "Sergipe terá
urna nova fase em seu desenvolvimento a partir da implantação
desse Pólo".
O Governa9or: Jóãõ-- AlYes Filho ressaltou a estima1 a
consideração e .a gratidão que o povo sergipano tem por Angelo Calmon de Sá, que, durante sua gestão-na Presidência
do Banco do Bra~l e quando Ministro da IndústDa ~ C_omércio
sempre deu especial atenção aos pleitos do Estado, e afirmou
que, "apesar da crise econ9_n:ti._ca, que veni gerando dificuldades para novos investimentos, acreditamos que vamos atrair
indústrias sólidas para Sergipe", acrescentandu que norteia
o seu governo ''o_espírito de otimismo, f~. de9-icação, _traba!ho
e crença em nos~ Est~do.e ~m nosso PaísH ~ ..
Destes recursos liberados, cerca de 18-bilhões de <:r.uzeiros
destinam-se à construção de estradas vicinais -no 1nt~ri9( do
Estado e obras de desenvolvimento municiPal.
Durante a reunião o Governador João Alves _Filho anunciou para esta semana a visita do Governador Antonio Carlos
Magalhães, da Bahia, para o lançamento da Chamada "Linha
Verde", com a construção de 200 quilômetros de es_trada ligando Salvador a Aracaju pela faixa litorânea, abrindo ao turismo
praias e regiões até agora inexploradas.
_____ _
Finalizando, Sr. Presidente, quero regiStrar-a ii:tiiiha gran-:
de satisfação e o meu entusiasmo por este aconte_cjmento_ e
os resultados promissores dele decorrentes.
Eu me incluo entre os primeiros que se interessaram e
se empenharam pelo aproveitamento industrial _das jazidas
de sais minerais em Sergipe. Na Câmara, no Se_n_ado e quando
Governador sempre dediquei parte de minha atenção a este
imenso potencial económico existente no Estado que agora,
coro este convênio, resgata as esperanças de tantos sergipanos
que também lutaram pela exploração das suas _riquezas minerais e pelo seu desenvolvimento econôrniCÇ).
_"
Desta tribuna, quero agradecer ao_ Minisfro Angelo Cal-.
mon de Sá pelas atenções que sempre me dispensou nos assun- ·
tos de interesse de Sergipe que lhe tenho levado, desde quando
exercia a Presidência do Banco do Brasil, passando pelo Minis-l
tério da Indústria e Comércio e 1 atualmente, na Secretaria!
de Desenvolvimento Regioflal, onde
procurado atender'
às necessidades mais urgentes para o desenvolvimento do Nor-:
deste e do Brasil.
Sr. Presidente, peço a transcrição, neste-pronunciamento,
dos seguintes artigos publicados na ill!prensa se~gipana: "Cal-

tem
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mon e João assinam convênio para o Pólo" e Ministro Libera
Cr$ 34 bilhões" publicados no Jornal da Cidade, edição de
· 29 de agosto de 1992, e "Ministro faz convênio para óbras
do Pólo e Construção de Estradas vicinais" publicados no
Jornal da Manhã, edição de 29 de agosto de 1992. ·(Muito
bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
Ló"URIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO:
Jornal da Cidade- Aracaju, sábado, 29-8-1992
CALMON E JOÃO ASSINAM
CON~NIO PARA O PÓLO
O ministro Ângelo Calmon de Sá, da .=ecret~ria de Desenvolvimento Regional, assinou ontem, às 16 horas, no Palácio
Olímpio Campos, convênios na ordem de Cr$ 34,485 bilhões
para construção da primeira etapa do Pólo Cloroquímico de
Sergipe e rodovias vicinais. Prestigiaram a solenidade, os Deputados Federais, Djenal Gonçalves, Cleon_âncio Fonseca,
Everaldo de Oliveira, Manoel Messias Gois, Jerônímo Reis
e José Teles de Mendonça e os Senadores, Albano Franco,
Lourival Baptista e Francisco Rolemberg, além de se~_~etários
de Estado, deputados estaduais e dirigentes de órgãos públicos.
.
. .....
Ângelo C3.lmon de Sá afi__nTipu, eni seu discurso que os
CO!lv_ênios assinados representam a exata dimensão das obras
que serão realizadas em Sergipe, ressaltando que há muito
tempo ãcompanha o esfOrço dos governantes estaduais em
promover o seu desenvolvimento. Ele disse, que o Governo
Federal tem uma preocupação especial por Sergipe, pelo fato
de reconhecer o trabalho incansável do Governador João Alves Filho.
__
O Ministro acredita, que com ·as-·obfas a serem ieã.lizadas
através dos convênios ontem. assinados, Sergipe- en~rar'á sem
dúvida, numa nova fase do seu desenvolvimento. Que-ro, em
·nome do Governo Federal parabenizar o governo do Estado,
e dizer que; recebi uma recomendação especial do Presidente
Collor, para apoiar os projetas do Governador João Alves,
que tem capacidade de transformar o seu Estado er.n exemplo
para todos os Estados do Nordeste e do. País.
O GovernadOr João Alves Filho, disse sentir-se honrado
em receber o Ministro Ângelo Calmon de Sá, póis apesár
de ser baiano, é extremamente honrado pelos sergipanos.
Ele lembrou da atuação do Ministro _em governos passados,
quando assumiu a presidência do B<lncO do Brasil e o Ministério da Indústria e do Comércio, trazendo desenvolvimento
para a região nordestina. "Temos consciência da sua personalidade como brilhante empresário da área privada, levando
para o setor público a sua capacidade de gerenciamento",
enfatizou.
.
Agradecimento
Joãp Alves agradeceu a liberação _dos recursos através
dos convênios, afirmando que com 16~bilhões de cruzeiros
destinados ao Pólo Cloroquímico, vai ser possível construir
a sua primeira etapa, que terá capacidade de abrigar 12 indústrias inicíàlmente. Ele lembrou qQe o projeto do Pólo foi
concebido no seu primeiro governo, mas por problemas financeiros não foi possível iniciar as- obras, ficando apenas na
desapropriação d~ uma vasta área próxima ao Porto de Sergipe, que até o final do ano entrará em funcionamento.
Corria o primeiro projetei ficou bastante claro~ João Alves
,pediu que os técnicos ~laborassem um novo projeto para o
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pólo e, finalmente, chegou-se onde se queria, com a redução
dos custos da.obra pela metade, além de permitir fazê-la por
módulos_. Neste primeiro rit6dulo, o Governador quer atrair
12 indústrias para se inStalarem e, apesar das dificuldades
por conta da recessão, ele está envidando todos os esforços
e acredita que até a sua-conclusão vários contratos serão fechados.
-Acredito, Minist~~. _por que o que norteia o meu gov~r
no é o espírito de otimismo, fé, dedicação, trabalho e crença
no nosso Estado e no nosso País, enfatizou o Governador,
para em seguida anunciar que ·na próxíma ·setn:ána,-'estará
em Aracaju, o Governador da Bahia, António Carlos Magalhães, para participar do lançamento da chamada "Linha Verden, que é a construção de 200 quilómetros de estrada ligando
os dois Estados por uma faixa litorânea de praias virgens
que fatalmente se transfoi-marã'o num manancial turístíco ..
Araéaju, sábado, 29-8,1992
MINISTRO LIBERÁ CR$ 34 BILHÓES .
Os convênios no valor de Cr$ 34,485 bilhões de cruzeiros,
assinados ontem, pelo Ministro Ângelo Calmon -de Sá e o
Governador João Alves Filho, destínam-se a consti-Ução da
primeira etapa do Pólo Cloroquímico de Sergipe, que absorverá Cr$ 16 bilhões .. O restante dos recUisos servirá pafa
a construção de estradas vicinais no interior do estado e para
obras de desenvolvimento municipal.
Dentre as estradas, estará a rodovia qt.ie vãi ligar õs Municípios de Gararu e Porto da Folha, cujo valor é de Cr$ 1,161
bilhão. Para Arei3.-Brani:a, onáe serão construídas várias estradas vidnafs, os recursOs :são da ordem de Cr$ 405 milhões
e para a rodovia que vai ligar os Municípios- de· Boquim a
Estância, o convênio chegou a Cr$ 2,5 bilhões. Também Poço
Verde vai ser beneficiado por estradas vicinais, cujas obras
fiCarão" em Cr$ 253 Milhões.
Durante a solenidade, o engenheiro da- Codise, Renato
Garcia, responsável pelo novo projeto do Pólo Clorociuíiriko,
fez uma exposição sobre a obra, Pleiteada durante 50 anos
pelos sergipanos. e que agora se conc-retiza.- Ele disse que
após o Governador João Alves pedir novos estudos, foi possível reduzir os_ custos pela metade e informou que _Q_ projeto
antigo tinha um custo de 80 milhões de dólares_ e o atual
ficou em 44 milhões de dólares.
O" P61o, que ficará a 15.qtiilômetros de Aracaju e a-o
lado do Porto de Sergipe, está situado numa ê'írea próxirria
a todo o subsolo bastante rico em minerais no Estado e contará
com quatro setores industriais,- sendo que o quarto deles va_i
destinar-se às ZPEs.
Um fato importan"te _ressaltado por Renato Garcia, é que
este projeto fOi elabora-do para, quando concluído; estar em
total equilíbrio com o meio ambiente, para não trazer prejuízos aos recursos naturais _da região. Aracaju, 29 de agosto de 1992- Jornal da Manhã
CONSTRUÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS
Os convênios no valor de Cr$ 34,485 bilhões de cruzeiros,
assinados ontem, pelo Ministro Ângelo Calmon de Sá e ·o
Governador João Alves Filho, destinam-se _à construção da
primeira etapa do Pólo Cloroquímico de Sergipe, que absorverá Cr$ 16 bilhões. Q_ restante dos recursos, servirá para
a construção de estradas vicinais no inteJ"ior do Estado e paia
obras de desenvolvimento municipal.
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Dentre as estradas, estará a rodovia que vai ligar os municípios de Gararu e Porto da _Folha, cujo valor é de Cr$ 1,161
bilhão. Para Areia Branca, onde serão construídas. vária~ estradas vicinais, os recursos são da ordem de Cr$ 405 milhões
e para a rodovia que vai ligar C?S muniCíPíOs de Boquim e
EStância, o convênio chegou a Cr$ 2,5 bilhões. Também Poço
Verde vai ser beneficiado por estradas vicinais, cujas obras
·
ficarão em Cr$ 253 milhões.
Durante a solenidade, o engenheiro da ·codise, Re~ato
. Garcia, responsável pelo nov_o projeto dO Pólo CIOroqulmicO,
fez ·uma exposição sobre a obra_, pleiteada durante 59 anos
pelos sergipanos, e que agora se concretiza Ele disse que
após o Governador João Alves pedir novos e~ tudos. (oí possí~
vel reduzir os custos pela metade_ e informo'-' que o projetO
antigo tinha uJll custo_ de _80 fi1ilhões de- dólares e o_ atual
_
_ __
ficou em 44 milhões de dólares.
O Pólo, que ficará a 15 quilómetrOs de Aracaju e ao
lado do Porto de Sergipe, está situado numa área próxima
a todo o_ subsolo bastante rico em minerais no Estado, e contará com quatro setores industriais, sendo que o quarto deles
vai destinar-se às ZPEs. Um fato importante ressaltado por
Renato Garcia, é que este projeto foi elaborado para, quando
concluído, estar. em total equilíbrio com o meio ambiente,
para não trazer prejuízos aos recursos naturais da região.
O SR. PRESIDENTE (Lúcídio P01tela)- Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amiil..
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS-SC. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores:
Quero nesta oportunidade, registrar nos Anais da Casa,
a extraordinária iniciativa da Rede Brasil Sul de Televisão
- RBS!TV. em meu Estado. Trata-se da Programação .. Imagem de Santa Catarina pra você''", que objetiva, através da
~fe>:rmação, cultura e entrete_niril~nto, !J!.tegr.a_r o povo ca_tarinense.
Trata-se, indubitavelmente, de iniciativa da maior relevância social e cultural, na medida em que faz uso desse extraordinário meio de comunicação, que é a televisão; coriiO
um instrumento de desenvolvimento das comunidades, através
de programas que integram os pOvos de todas as raças. credos
e ideologias, mostrando o que faz o povo em suas comunas,
suas idiossincrasias, seU modo de viver, de trabalhar, as formas
de cooperação, suas crenças, permitindo que todo catarinense
conheça todo catarinense.
.
Tenho sido testemunha do esforço histórico que a equipe
da RBS de Santa Catarina tem dispendido no afã de levar
aos lares catarinenses, programas q_ue contribuem_~fetivame·n
-te, através de informações, diverSões e opiniões, ao desenvolvimento integral do cidadão.
Registro, também, os Programas desenvolvidos pela
RBS!TV - Santa Catarina, de caráter emirientemente sociill,
-- como:-·"o Caminhão do Alimento", "Banco de Olhos<>, ''Valorização dos Bombeiros'~ e tantos outros·~
Com_este registro, espero estar manifeStando o rec_onhecimenio do povo de Santa Catarina ao empenho, dedicação
-e talento da equipe da RBSITV de Santa Catarina, especialmente no que tange a preocupação de levar ao ar, programa
que dignifiCam os catariileriSes· e contribuem para seu desenvolvimento ·econômíc6, social, político e cultural.
Muito obrigado.(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia) - A Presidência
convoca sessão conjunta a realizar-se, hoje, às 19hs, no plená-
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rio da Câmara dos Deputados, destinada à apreciação de vetos
presidenciais.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela) • A Presidência
convoca sessão extraordinária a i"eali;zar-se hoje, às 18h45min,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
Votação em turno único do Requerime_nt6-n9 605
de 1992, do Senador Ney Maranhão, solicitando, nos
termos do art. 253, alínea a, do Regimento Interno
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a retirada do Projeto de Lei do Senado n' 106 de 1992,
- de sua autoria, que dispõe sobre a venda, através de
licitação de toda rede de postos revendedores de combustível de propriedade da Petrobrás - Distribuidora
e Sociedade Anónima- em todo o território nacional
e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portela)- Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18 horas e 46 minU!C?s).

Ata da 166a Sessão, em 2 de setembro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
- EXTRAOJU)INÁRIAPresidência do Sr. Mauro Benevides

ÀS 18 HORAS B 45 MINUTOS, ACHAM.SB PRBSBNTBS OS SRS. SBNADORF.S:

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Aluizio Bezerra - Amazonino Mendes Antonio Mariz- Aureo Mello- Beni Veras- Garlos De'Garü - Carlos Patrocfnio - CEsar Dias - Chagas Rodrigues Od Saboia de Carvalho - Coutinho Jorge -Dario Pereira Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elc!o Álvares - Eoêas Faria - Esperidilio Amin - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Gerson
Gamata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo
Napoleão - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva- Irapuan Coota Júnior- Jarbas Passarinho -Jolio Calmoo - Joao França - Joao Rocha -Jonas Pinheiro - Josapbat Marinho- Josê Eduardo -José Fogaça -José Paulo
Biso! - José F.icba - José Sarney - Júlio Campos - Levy
Dias - l..ouremberg Nunes Rocha - I..ourival Baptista - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mário Covas - Mauricio Correa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhlio - Odacir
Soares - Onofre Quinan - Pedro Simon - Raimundo Lira Rona!do Araglio - :Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio
Vilela Filho - Valmir campelo- Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - A lisra de pre·
sença acusa o comparecimento de 72 Sis. Senadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos -nossos trabalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1'
Secretário.

É lido o seguinte:

PROJETO DE LEI DO SENAQO
N• 135, DE 1992
Acrescenta dispositivo à Lei n' 8.212, de 24 de julho
de 1991, que ''dispõe sobre a organjzação da Seguridade
Social, institui Plano de Custeio, e dá outras providências".
O Congresso Nacional_d~creta: _
. _ .
Art. \9 Acrescente-se à Lei n9 8.212, de 24 de JUlho
de 1991, o art. 56 com a seguinte redação, renumerando-se
os demais:

······n-·•····Art~·S6"."'.Fi~-~~-i~~~;d;~6~lrib~iÇã~-d~·q~~-t~~ta o art. 22 desta lei, incidente sobre as_ respectivas
remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
as empresas q~e contratem em~r.<;_ga~os. -~u trabalhadores avulsos portadOres de defietenCI~ ~stca e ~e~nso
rial, comprovada mediante exame médtco-penc1al a
cargo da Previdência Social.
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contário.
Justificação
A proposição que ora submetemos à consideração desta
Casa tem por objetivo conceder isenção das contribuições
devidas pelas empresas- assim entendidas aquelas definidas
no- art. 15, inciso I, da Lei n' 8-.212, de 1991 (que dispõe
sobre a organização da Seguridade Social e institui o Plano
de Custeio da Previdência Social) - , que incidem sobre as
'remunerações pã-gàs 1 a qualquer título, a empregados outra-
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balhadores avUlsOs que lhes ·prestem serviços e que sejam
portadores de deficiência físíca e sensorial, devidamente com~
provada mediante laudo resultante de exame médico-pericial
a cargo da Previdência Social,
Cabe registrar, preliminarmente, que a providência em
questão não esbarra em qualquer obstáculo de natureza jurídico-constitucional, especialmente no requisito contido no § 5~'
do art. 19_5_ da Lei Fuf!damental, tendo em vista que a matéria
objeto d_a nossa sugestão não implicã. criação de benefício
ou serviço da seguridade social.
A.o_ contrário, o projeto visa a ateDcter a norma programática contida no-itini IV do art. 203 do texto constitucional,
que_ estabelece como um dos objetivos da assistência soCial
"a habilitação e reabilitação das pessoas- portadores de- defi~
ciência ·e a promoção de.&ua integração à vida comunitária".
Trata-se, na·reàlidade, de medida que pretende estimular
a oferta de emprego aos cidadãos portadores de deficiência,
cuja maioria esmagadora acha-se fora do mercado de trabalho,
devendo-se tal fato à conv~niência de_ muitos empregadores
de pouca sensibilidade social e até hulnana, bem como ao
indi~cutível preconceito que ainda graça em certos s·etores
da· sOCidade.
Ora, a abertura ou criação de empregos compatíveis com
deficiências físicas e sensoriais constitUi fátbr de melhoria -de
Condições de vida a um enorme contingente de pessoas, quer
sob o aspecto psicosSOciológico, quer sob o prisma financeiro.
O benefício previsto, indiscutivelmente, há de estimular
as empresas em geral a contratar serviços de pessoas deficientes, eximindo-se de recolher as contribuições previstas na legis··
·
lação que rege a matéria.
Cabe observat; ademais, que tal renúncia por parte da
Previdência Social, pela singeleza de seus valores, pouco representa para os cofres públicos, mas muito contribuirá para
o bem-estar de milhares de famílias, cU já orçamento depende
do trabalho de integrantes portadores de deficiêncià. · - ' '
Por esses motiVOS, ·confiando n·o espírito público de nossos
pa~es, esperamos a aprovação da presente proposição nesta
Casa, e a sua transformação em lei após a revisão a ser proce'dida pela Câmara dos Deputados,
___ _
· Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. --Senador
Amazonino Mendes.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEi N' 8.212,
DE 24 DE JULHO DE 1991
Dispõe sobre a organização da Seguridade Social,
institui Plano de Custeio, c dá outras providências.
ooooooo••••••••••,•••••o•oooouo•••-•••oooo.-.o•••••o-oo.-.o-o••••••••ooo

SEÇAO II
Da Empresa e do Empregador Doméstico

, Art. 15 - Considera~se:
I - empresa- a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade económica urbana ou rural, com fins
lucrativos ou não, bem como os órgãos e entidades da administração pública direta, indireta e fundacional;
••• •• •••• • o o, •••,, ••'""" •

••••••••Oo.ooOH••••••••o•vooooo;o.oo•••-••~"'"'"----"'•~•

Art. 56- A inCxistêncía de-débitOs-em relação às contribuições devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS),
a partir da publicação desta lei, é condição necessária para
que os Estados, o Distrito Federal e os Municípios- possam
receber as transferências dos recursos do Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (FPE) e do Fundo
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de Participação dos Municípios (FPM), celebrar acordos, contratos, convênios ou ajustes, bem CC?IDO recebei-- e-ri:tprésiímos~
financiamentos, avais e subvenções ~m geral de órgãos ou
entidades da_administração direta e indíreta da União.
Parágrafo único- Pai-à Õrêcebiine"titO dO Fundo de Participação dos Estados e. do Distrito Fedçral (I'PE) e do Fundo
de Participação dos Municípios (F'PM), beJ;ll como a conse--·cução dos demais instrumentos citados nocaput deste artigo,
os ~stados, o Distrito Federal e o Municípios deverão apresentar os comprovantes de recolhimento das suas contribuições ao Instituto Nacional do Seguro Social (lNSS) referentes
aos-_3_ (três) meses imediatamente anteriores ao mês previsto
para a efetivação daqueles pr_ocedi~en~~s: ~ -

.' ....................... ,. .. ..
-

(A Comissão
minativa.)

-~·······

.. ...
,

:~························· ···~

de AssúlitOS 'sOciQís-- Decisão Ter·

·

O SR. PRESIDENTE (Luc!dio Poitella) - O projeto lido
será publicado e remetido â comissão competente.
-~obre a mesa 1 requerimento ql!.e será lido pelo Sr. }'?
Secretário.
·
··

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 659, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 63, de 1992.
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - Humberto
Lucena - Chagas Rodrigues -- Esperidião Amin - Áureo
Mello - Eduardo Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Lticíctio :Port~lla) -Este requerinientó será votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340, inciso II do Regimento Interno.
· Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1
Secretário.
·É lido e aprovado o seguiri:te

REQUERIMENTO N' 660, DE 1992
Nos termos do art. 43, iiidSo II, do Regimento Interno,
requeiro licença para me àusentar' dós trabalhos da Casa,
no_ próximo dia 3 de setembro, a fim de comparecer, em
Manaus, à audiência pública promovida pela Comissão Especial Mista do Congresso Nacional que est~da as_ causas e formas_de combater o desequilíbrio inter-regional Dra:sileiro:
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1292. -Marco Maciel.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portelia j - Fica concedida
a licença solicitada.
Sobre a mesa, ~_:om_uriicação que Será lida pelo Sr. l "? Secretário.
·- ----

É lida a seguinte
coMUNicAÇÃo
AoExm•
Sr. Presidente do Senado Federal
Senador Mauro Benevides
Comunico a Vossa Excelência, nos termos do art. 39,
alínea a, do Regimento Interno, que me ausentarei do Paíst

Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

no período de 3 a 15 de setembro do corrente ano, na qualidade
de vice-presidente do grupo brasileiro da união interparlamentar para participar da octagésima oitava cor:iferêQ.ciá, em
__
Estocolmo,
...
Brasília, 2de setembro de 1992.,- Senador Ruy Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - O expediente
lido vai à publicação:
Sobre a mesa, ·comunicação que será lida pelo Sr. !Secretário.
- É lida a seguinte

Senhor President~ 1 .
. Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência Q'!e,
nos termos do art. 40, alínea a, do Regimento Interno·, me
ausentarei dos trabalhos da Casa, a partir de 7 a 13 de setembro
de 1992, a fim de, no desempenho de missão com que me
distinguiu o Senado, participar da cerimônia de assinatura
de contratos, junto aos bancos comerciais credores da dívida
externa, a realizar-se em Toronto, Canadá, no dia 10 de setembro próximo.
. , _ ___
_
_
Sala das Sessões, 2 de setembro de 1992. - S_enador
Rooan Tito.
O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) cação vai à publicação: ·
Passa-se à

A- comuni-

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação em turno único,_do R~querimentó n 9 605
de 1992-- do_ SePador N~y M~_ranhão, solicitan:d<?, nos
termos do art. :253, a, do Regimento Interno á retirada
do Projeto de Lei do Senado n' 106 de 1992 dt: sua
autoria, que dispõe sobre a venda, através~ de licítação
de toda rede de postos revendedores de combtJ.stível
de propriedade da PETROBRÁS- Distribuid0ra e Sociedade Anónima - em todo o_ território nac~Q_I}al e
dá outras providências.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
.
__
O Projeto de Lei do Senado n' 106, de 1992, será definitivamente arquivado.
·
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Esgotada a
matéria da Ordem do Dia. Passa-se à votação do Requetjmento-n9 659, de 1992, de urgência, lido no Expediente, para
o Projeto de Lei da Câmara n' 63, de 1992.
Em vo'tação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
A matéria a que se refere figurará nil Ordem do Dia
da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã, às 14h30min
a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

REQUEIUMENTO N• 591, DE 1992
_Votação, em turno único, do Requerimento n9 591, de
1992, de autoria do Senador Frandsco Rollemberg, solicitando, nos termos regimentaiS, a tralniiação conjunta dos Projetas de Lei do Senado n~ 198 e 305; de 1991, que dispõe
sol;tt:e_ ~oação de t~cidps, ó~gãos e partes _do corpo humano.

o SR, PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se_ a sessão às 18 ~oras e 48 minuto~)
ATO DO PRESIDENTE
N' 236, OE 1992
PreSidente do Senado Federal, no uso_d_a s:u_a _ compe- tência regimental e, regulamentar, de conformidade coln a_
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 4 de abril de 1973, e ~endo
em vista o que consta do Processo Ié ~.792192-8, resolve aposentar, voluntariamente, V ALDO BARBOSA FACO, Analista Legislativo, Áreê) de Processo L?gislativo, Classe ''Especial", Padrão III, do Quadro Permanente do Senado Federa~,
nos termos do art. 40, íncíso III, -alínea c, da Constituição
_da República Federativa do Brasil,_ co_mbinado com os ~s.
193, 186, inciso III, alínea c, e 67, da Lei n' 8.112, de 1990,
bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989,
com as vantagens da Resolução (Sl') n' 21, de 1980, com
proventos proPorcionais ao tempO ôe serviço, observado o.
disposto no art. 37, inciso XI, da Constitúição Federal.

---o

.Senado Federal, 12 de junho de
Benevides, Presidente.

1992~- Senador

Mauro

- Republicado por haver saÍdo com incorreção no DCN,
Seção II, de 13-6-92
ATO DO PRESIDENTE
N' 340, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, p.o uso da sua competência ·regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora, n'? 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que _consta do ProcCsso n9 009.2(57/92-1,_ resolve
aposentar, por invalidez, a se..Viâora MARIA HELENA DE
SOUZA MENDJ;:S DUARTE, Analista Legislativo, Área
de Processo Legislat~vo, Clâsse "1~, Padrão IV, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal- Parte Permanente, nos termos do art. 40, inciso I, da Constituição- da República Federa~tiva do Brasil,_combinadÇJ com os arts. 193, 186,_inciso I,
§ 1', e 67, da Lei n' 8.112, de 1990, bem assirn com o art.·
11 da Resolução (SF) n' 87, de 1989, com· as vantagens da
Resolução (SF) n921; de 1980, COnl proventos integraiS, observado o disposto no art._37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 19 de setembro de 1992. Mauro Benevides, Presidente.

Senador-
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ATCJDOl'RESlDENTE _
N' 341192
O Presidente do Senado Federal, no uso de sUa compe~
tência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissãõ- DirfitOra 11';> 2, de 4 de abrif de 1973, e tendo
em vista o que- consta do processo n9 008.526192-3,· re·solve
alterar o Ato desta Presidência --no 150, de 1989, publicado
no DCN, Seção II, de 18-5-89, e republicado no DCN, Seção
II, de 19-7-89, para manteraposen-rada a servidora HELOISA
GUIOMAR DOS-SANTos; Analista Legislativo, Classe Es~ .
pecial, Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
nos termos do art. 40, iilciso III, alínea c, da CoO.Stitúição
da República Federativa ·cto Brasil, combinado com os__ arts.
67, parágrafo único, 1?6~ inciso III, alín-ea c, e 193, da L~i
n' 8.112, de 1990, e art. 11, da Resolução SF n' 87, de 1989,
bem assim com as vantagens da Resolução_ SF n' 21, de 1980,
com proventos proporcionais, a partir de 29 de junho de 1992,
observado_o disposto no aft. 37, incisO XI,
ConstituiçãO
Federal.
Senado Federal, 2 de setembro de 1992._..,-- Semi.dor MauR
ro Benevides, Presidente do_ Senado Federãl.
--

cta

A TO DO PRESIDENTE
N• 342, DE 1992
O Presidente do_ Senado Federal, no uso cte_sua competência que lhe foi outorgada pelo Ato da ComissãO Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
do Processo n 9 009.380/92R2, resolve alterar o Ato desta Pres'idêncía n' 1709, de 1989, publicado no DCN, Seção II, de
16-6-89, para manter aposentado, voluntariamente, o servidor
HELIO BITTENCOURT GONZAGA, no cargo de Analista
Legislativo, Classe ''ESpecial'', Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, inciso III,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
combinado com os arts. 67 e 186, inciso III, alínea a, da
Lei n' 8.112190, e art. 11, da Resolução SF n' "87; dé 1989,
bem assim com as vantagens da Resolução SF n 9 21, de 1980,
com proventos integrais, a partir de 25 de junho de 1992,
observado o disposto no art. 37, inciso XI, da ConStituiçãO
Federal.
Senado Federal, 2 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presídente do Senado Federal.

_Setembro de 1992

A TO DO -PRESIDENTE

N' 343, DE 1992
O Presidente do- SenadO Fedeial, no uSO -de sui
tên_c_ia_ regimental e regulamentar, em conformip_ade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Ditetota n9 2,_ de 4 de abril qe .1973, ~_tendo
em viSta' O que cons'ta do ProCessO -ri9 008:2:65/92-5; resolve
alterar '? Ato desta Presidência__ t;9 24, ae_ f~8U~ -publicado
no DCN, Seção II, de 18-6-80, para manter aposentada a
servidora MARIA DE LOURDESBOTELHO ALVES,
AitaiístáLegislativo, Classe Especial; Padrão III, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, nos termos do art. 40, incíso
III,- alínea a, da Constituição da RepúbliCa Federativa do
Brasil, combinado com os arts. 67, parágrafo únicO, e 186,
inciso lll, ãlínea a, da Lei n 9 8.112, de 1990, e.art. 11, da
Resolução SF n 9 87, de 1989, bem assim com as vantagens
da Resolução SF n9 21, de 1980, coin proventos integrais,
a partir de 23 de junho de 1992, observado o disposto no
ãrt: 37, inciso XI, da ·conStitUição Federal.
Senado Federal, 2 de setembro de 1992.- Senador-Mauro- Be_nevides, _Presidente do Senado :federal.

CoiDpe-

ATO DO PRESIDENTE
N' 344, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua compe-tência regüD.ental 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 doJ~rocesso n9 008.213/92-5, resolve
alterar o Ato desta Presídência n' 200, de 1985, publicado
no D_CN, Seção II, de 12~9-85, para manter aposentado-, -vOJUn-::. tariamente, o servidor WALTER DIAS DA COSTA, no car-·go de Analista Legislativo, ClaSs·e- ''ESpedal", Padrão III,
do Quadro de Pessoal do senado Federal, nos termos do
art. 40, inciso III, alínea a, da ConstituiÇâb- da República
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 67 e 186, inciso
!li, alínea a; da Lei n'-8:112, de i99ü,-e ari. 11 da Resolução
SF-n<?-_$.1., -de_1989, bet~i a5:sim çOm aS- vantagens da Resolução
SF n9 21, de 1980, cOm prOVefitós ính!graís,-a·partir de 22
de juriho -de 1992, obsefvado o dispOsto no art. 31, inciso
XI, da Constituição Federal.
-senado Federal, 2 de setembro de 1992. -Senador Mauro Beoevides, Presidente do Senado Federal.

República Federativa do Brasil
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SEXTA·FEIRA, 4 DE SETEMBRO DE 1992.

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
1- ATA DA 167• SESSÃO, EM 3 DE SETEMB)!:O
DE 1992
.
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

SENADOR FRANCISCO.ROLLEMBERG-

Guerra ·civil na Iugoslávia. Situação crítica da Somália.

.·. l;:p ....;

· ··

Requeriment~

·

664, 665 e 666, de 1992, de autorià âo Senador
-AntOnio Mariz, comunicando que esteve aus~n~e. dos tra_ba~ ·.
·-N~

1.2.1 - Aviso do Miolstro da Saúde
.
·lhos da Casa no dia 24 de julho e nos dias 11, 12 e 19
- N' 1.052/92, encaminhando informações sobre os ·a 26dejunho do corrente ano .. Aprovados.
quesftós constantes çlo Requerimento n"' 407/92, de autoria
. 1;3- ORDEM DO DIA
do Senador Pedro Simon.
-·Requerimento n<1 591192, .de autoria do senador.
1.2.2 - Ofício do Sr. 1• Secretário da Câmara ·dos
Francisco Rollemberg, solicitando a tramitação conjunta
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do se· · -dos Projetos de Lei do Senado n•' 198 e 305, de 1991,
·que dispóe sobre doação de tecidos, órgãos e partes do
guinte projeto:
- Projeto de Lei da Câmara n• 74192 (n• 3.133/92, ·corpo humano. Aprovado.
·1,3.1 - Mat&ias apreciadas após a Ordem do Dia
na Casa de origem), que altera o art. 2' da Lei n' 8.352, ·
-·Requerimentos n91 662 e 663, de 1992,-lidos no
de 28 .de dezembro de 1991, que dispóe sobre as disponibi·
;Expediente da presente sessão. Aprovados.
!idades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador
- FAT e dá outras providências.
1,~.2 ....; rnScur.os após a Ordem do Dia
1.2.3- Requerimento
SENADOR NELSON CARNEIRO -Defesa da re- N• 661/92, de autoria do Senador César Dias, solici·
gulamentàção da lei que criou o Programa de Crédito Edutando que sejam encamiiihadas ao Ministro da Justiça,
cativo.
_
~
.
informações que menciona.
SENADOR ESPERIDIAO AMIN- Resultado obti- ·
1.2.4- Comunicação
do, pela Universidade Federal de Santa Catarina, sob o .
Do Senador Enéas Farias, que se ausentárá dos trabaaspecto da eficiência de seus cursos.
.
lhos da Casa e do País no período de 5 a 10 de setembro
SENADOR NELSON WEDEKIN- Dificuldade na
do corrente ano ..
liberação de recursos para o crédito agrícola pelo Banco
do ~rasü.
1.2.5 - Requerimentos
1.3.3 - CoJDunicação do Presldêocia
- N• 662/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoCâmara n• 34/92 (n• 2.475/92, na Casa de origem), que
je, às 16 horas, com Ordem do Dia que designa.
dispóe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5• Região e,dã outras providências.
1.4- ENCERRAMENTO
- N• 663/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n• 56/92 (n' 2.529/92, na Casa de origem), que
. 2 - ATA DA 168• SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO
dispóe sobre a eriação de cargos do Grupo-Direçã~.e AssesDE 1992
.
soramento Superiores DAS-100, na Secretaria do Tribunal
~ . -2.1 - ABER'l'l.f"'RA ·
Superior Eleitoral.
2.2- EXPEDIENTE
1.2.6 - Discurso do Exp_edieote
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
~ ~- DIÁRIO DO CO!;GRBSSO N"AClON"AL
Impreuo &ob responsabilidade da Me&a do Senado Pedctal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dirctor.Ocnl do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
D.irclOr Bucutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINÁ
D.iretor Administrativo

ASSINATURAS

LUIZ CARLOS BASTOS

Semestral ······-····································-·······-·····-·-·-·-·-·-·······-·--·--·- Cr$ 70.000,00

Dàetor Induatrial
FLORIAN AUGUSfO OOUMNHO MADRUGA
D.irctor Adjunto

Tiragem 1.200 exemplares

2.2.1 - Requerimento
-No 667/92, de urgência para o Projeto de Leí da
Câmara n' 64/92 (n' 2.966/92, na Casa de origem), que
cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 23• Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências.

-

2.2.2 - Discurso do Expediente
SENADOR AUREO MELLO --.,. Falta de respeito
à autoridade presidencial no pronunciamento do Sr. Benf
Veras e nos respectivos apartes oferecidos, na tarde de
ontem, contendo críticas a atos do Sr. Presidente Collor.

2.3 ~ ORDEM DO DlA

~

_..~ _ .

~ ~

_

3.2.1 -

-

Requerimentos

N' 668/92, de autoria do Senador Odacir Soares,

solicitando a transcrição nos Anais do Senado Federal,

d<> artigo sob o título "Tribunal de Justiça fulmina ação
imoral da OAB" de autoria do jornalista Hélio Fernandes,
publicado no Jornal Tribuna da Imprensa do dia 2 de setembro de 1992.
~
- N• 669/92, de autoria do Senador Esperidião Amin
e outros Líderes, solicitando urgência para o Projeto de

Lei da Câmara n' 74, de 1992, que dispõe sobre as disponibilidades financeiras do fundo. de Amparo ao Trabalhador

- Requerimento· n~' 491192, de autoria: dO Seriador
Fernando Henrique Ca-rdoso, solicitando a transcrição, nos

-:--FAT.e dá outras providências.
3.2.2 - Leitura de Projeto

Anais do Senado Federal, do editorial publicado no jornal
O Estado de S. Paulo, edição de 25 de junho de 1992,

-Projeto de Lei do Senado n• 136, de 1992, de autoria
do $enador Ronan Tito, que dispõe sobre o trabalhador

sob o título uo drama da pesquisa''. Aprovado.
-Requerimento n~' 495!92, de autoria do Senador
Maurício Corrêa, solicitando a transcrição~ nos Anais do.
Senado Federal, do artigo intitulado "Justiça made in
USA", de autoria do Sr. Augusto Boal, publicado no Jornal do Brasil, edição de 25 de junho de 1992. Aprovado.

2. 3.2- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n 9 667/92, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
2.3.3 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR LOURIVAL BAPTISTA- Transcrição
nos Anais do Senado. da mensagem do Sr. Lafaiete Couti~
nho contida na apresentação do Relatório Anual do Banco
do Brasil referente ao exercício de 1991.
~ SENADOR ODACIR SOARES_- Crítiells à Unicef
pelas denúncias sUgeridas nas estatísticas de seus _relatórios.
Necessidade de melhor aproveitamento de verbas desti~
nadas ao social.
2.3.4 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinárta·a-ré-aliza.::-se hoje, às 17 horas e 30 minutos, com Ordem 'do Dia. que
designa.
-

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATA DA 169' SESSÃO, EM 3 DE SETEMBRO
DE 1992
3.1- ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE

na movimentação de mercadorias em geral.
~- 3.3. ~ORDEM

DO DIA

Requerimento n~' 519, de 1992~ de autoria do Senador
~Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo publi-

cado no Jornal A Tarde, ~de 16 de julho de 1992, aob o
título.':CPI e lmpeacbmeot''. Aprovado.

3.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia

- Requerimento n~' 669/92, lido na presente sessão.
Aprovado.
3.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima ses- _
são

3.4- ENCERRAMENTO
~

4 ~SECRETARIA-GERAL DA MESA
-Resenha dãs ma!ériãS àpreciadaS de 3-a 31 de agosto

de 1992
5 - ATOS DO PRESIDENTE
- N•' 345 à 349/92"
_ __
6- PORTARIA DO 1• SECRETÁRIO
-N' 52/92
7- ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES DO SENADO
~FEDERAL

-Edital de convocação
8 - MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 167a Sessão, em 3 de setembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinãria, da 498 Legislatura
Presidência do Sr. Epitácio Cafeteira

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

Alexandre Costa - Alfredo campos - Antonio Mariz
- César Dias - Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho
- Darcy Ribeiro - E1cio Alvares - Epitácio cafeteira - Francisco Ro!lemberg - Gerson camata - Guilherme Palmeira Hugo Napoleão- Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Irapuan Costa Júnior -Joao França -Jollo Rocha -José Fogaça- Josê Richa- Josê Sarney- Júlio Campos- Levy Dias
- Lourival Baptista - Lucldio Portella - Mansueto de Lavor
- Mauricio Correa - Mauro Benevides - Moise& Abrao Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo - Wilson Martins.

"Art. 2• O Banco do Brasil S/A poderá utilizar
os rec_ursos originários dos depósitos especiais de que
trata o art. 9' da Lei n' 8.019, de 11 de abril de 1990,
para conceder empréstimos:
I -ao setor_rural;
II - ao Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social - Inamps, em caráter excep___ _
cional, no exercício de 1991;
III- ao lnamps, em caráter excepcional, no exercício -de 1992, desde que sejam garantidos pelo Tesouro
Nac_~onal, mediante a entrega de títulos públicos- especiais ?e ~ua emissão, com registro no Sistema Especial
de L1qmdação e de Custódia - SEUC, administrado
pelo Banco Central do Brasil com rem_uneraç:io~.equiva

lente aos encargos previstos_ nos respectivos empréstimos e. com poder liberatório e endossáveis a partir
do vencimento das operações de empréstimos por eles
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de
garantidas, na hipótese de inadimplência do Inamps,
presença acusa o comparecimento de 35 S"rS-. Senadores. Haou sempre e até os valores que o FAT necessite sacar
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
dos depósitos especiais para atender à manutenção da
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossós trabalhos.
sua Reserva Mínima de Liquidez ou às despesas com
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
_os ben_efícios do seguroMdesemprego· e do abono de
É lido o seguinte .
que trata o art. 239 da Constituição FederaL
_
§ 1' O empréstimo de que trata o inciso II deste
EXPEDIENTE
artigo não poderá exceder o valor corrente de
Cr$220.000.000.000,00 (duzentos e vinte bilhões de
AVISO . . . .
-cruzeiros), e terá prazo de vencimento até 30 de junho
DO MINISTRO DA SAÚDE .
de 1992.
_
Aviso n' 1.052192, de 2 do corrente, encaminhando infor§ 2' O empréstimo de que trata o parágrafo anterior poderá ser objeto de refinanciamento-, desde que
mações sobre os quesitos cOnstantes do Requerimento-n_<r4Q7,
de 1992, de autoria do Senador_ Pedro SirpoQ..
-- -- --=-----,-----oferecidas as garantias referiâas nc,- iilcis-Ci ill deste artigo.
As informações foram anexadas ao Requerimento,
§
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias- ao Reque3"' O."enipréstimO de que trata o inciso III deste
artigo não poderá exceder ao valor corrente de
rente.
- Cr$5.000.000.00QOOO,OO (cinco trilhões de cruzeiros),
ou ao valor correspondente a 46% (quarenta e seis
oFíciO
por cento) do valor da diferença entre a arrecadação
- estunada para o exercício de 1992, na Lei n"' 8.409,
DO SR. 1• SECRETÁRIO
de 28 de fevereiro de 1992, sob o título de ContnDuição
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS
para o Fundo de Investimento Social - FINSOCJAL
. Encaminhando à revisão do Senado autógrafo do segninte
(Fonte 153) e aquela que efetivamente ocorrer durante
.
·.
proJeto:
-o--exercício.,,-PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Art. 29 Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir
N• 74, DE 1992
títulos da dívida pública, nos montantes e condições D.eces(N• 3.133/92, na Casa de origem)
sários para dar cumprimento ao disposto no inciso III do
art. 2• da Lei n' 8.352, de 1991, com a redação dada pelo
(De iniciativa do Presidente da República)
art. 19 desta Le1, para entrega ao Banco do Brasil S/A como
Altera o art. 2• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro
garantia de operações que venham a ser contratadas pelo
de 1991, "que "dispõe sobre as llisponibllidades finanInamps, inclusive da de refinanciamento de que trata o §
ceiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT
2• do art. 2• da Lei n' 8.352, de 1991, com a redação dada
e dá outras prrividêocias".
pelo art. 1' desta Lei.
O Congresso Nacional decreta:
Par~grafo-único. 0-disposto_neste artfgõ observará as
Art. 1• O art. 2• da Lei n' 8.352, de .28 de dezembro
resoluções do Senadº Federal previstas no inciso VIII do_ a,rt.
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
52 da Constituição Federal.
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Art. 3s- As leis orçamentárias da União consignarão no
orçamento ·do Inamps, à conta dos recursos de que trata o
art. 195 da Constituição Federal, dotações específicas para
o pagamento do serviço das dívidas decorrentes das operações
de crédito de que trata a Lei n' 8.352, de 1991.
Art. 49 Fica expressamente vedada a utilização de rew
cursos oriundos, direta ou indiretamente, do Fundo de Amparo ·ao Trabalhador - F AT, na realização de depósitos,
empréstimos, fmanciamentõS ou refinanciaiitentOs em favor
de quaisquer pessoas jurídicas e através de instituições financeiras que, em ambos os casos, não comprovem a efetiva
quitação das Constribuições para os Programas de IntegraçãoSocial e de Fonnação do Património do Servidor Público. PISIPASEP.
Art. 5» Os membros titulares do Conselho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - CODEFAT, em
número mínimo de três, têm legitimidade para representá-lo
perante o Poder Judiciário pára promover as ine-didas judiciais
necessáriaS à regularidade dos procedimentos adotados em
relação à garantia das receitas e do património do F A T.
Art. 69 Esta Lei entra em vigOr na: data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições erifcOriti"áfio. _
MENSAGEM N• 499, DE 1992
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências o texto do projeto
de lei que "Altera o art. 29 da Lei n9 8.352, de 2S de dezembro
de 1991'', que "Dispõe sobre as disponibilidades financeiras
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, e dá outras·
providências".
Brasília, 12 de agosto de 1992. -Fernando CoUor.
EM N-251
Brasília, 6-8-92
Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Submetemos à apreciação de Vossa Excelência o anexo
Projeto de Lei que "Altera o art. 2' da Lei n' 8.352, de 28
de dezembro de 1991", que HDispõe sobre as disponibilidades
financeiraS do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT,
e dá outras providências".
.
2. A deterioração da rede de prestação de serviços médiCo~hospitalares, em decorrência dos baixos valores pagos pelos
serviços e do freqüente atraso nos ·pagaméntos, estaVa aconduzir o setor à insolvência, com o conseqUente colapso no atendimento à população.
3. Em vista disso, elegeu-se como prioridade, na área
de saúde, a adequação da remuneração das Internações Hospitalares e Atendimento Ambulatorial, procedendo-se ao reajuste nos valore~ desses serviços. De outro lado, ainda que
com sacrifício inclusive de outros programas do Ministério
da Saúde, vem-se conseguindo cumprir os compromissos sem
maiores atrasos.
4. Ocorre, no entanto, que as dotações orçamentárias
previstas para o Ministério da Saúde para o exercício de 1992
não são_ sufi~ientes para o pagamento desses serviços até o
final do ano. Agravando ainda mais a situação, essas dotações
foram constituídas por algumas fontes de receita que não vêm
se realizando contento, mormerite a contribuição para o
Finsocial e as receitas de aplicações financeiras.
5. Essa frustração de receita, inclusive, veio a· impedir
o estrito cumprimento do parágrafo único do art. 2' da Lei
n'i' 8.352/91, no que concerne à qui~ção do empréstimo por
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ela autorizado ao Instituto Nacional de Assistência Médica
da Previdência Social- INAMPS.
6. Dessa forma, o grave quadro da assistência à saúde
no País vem a exigir, em caráter excepcional, nõvo empréstimO
ao Inamps com recursos provenientes dos depósitos especiais
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT, junto ao Banco
do Brasil até o montante de Cr$5.0 trilhões, assim como proce-der à rolagem do empréstimo anteriormente Concedido ao
.Jnamps, na Lei n' 8.352/91.
7. O aneXô Projeto de Lei permitirá atender-se emergencialmente a essas necessidades, enquanto não acontece
a reeliperação da arrecadação de recursos pelo Tesouro Nacio- -·
nal, de forma a equacionar de forma definitiva esse grave
problema.
Respeitosamente,- Adib D. Jatene, Ministro de Estado
da Saúde- Marcílio Marques Moreira, Minístro de Estado
da Economia, Fazenda e Planejamento.
ANtXO J\ tXrto:::JC::\.0 L>C

M!:>Tl'.'':~

FAZENDA & PLM<I:JMt:.lóTO--N_s: .;_,SI

1. S1ntese do ?roblcma 01.: da

DO

}~!t:ts'ff.PJO

OE:

:!:!tullçâ~

D...

tco::o~:I~~

11JL_lf212__1 1 9

Q

.,

_

____ _

que reellln•a providéneitz5:

J•ro)cto dt: Lt:l <;~uc- a~torl~t a_ab<:.:-tur.:~ _o_c: _cn~:_QL~-º _suplcmantarl
e::-. :rZJ\"Ot' do !n~ti~ll':Q ·::~c1or.~: d~ __l,f'!'if'~Ônc,i..~. ~'/C.~Cã e.~
~re\·i
~ê:'lcia

social, dispõe sobre s:.:oa cobc.rturo!l e dt. ot~tra.s p.ro,·i~an-~·

ci~5.

2. Soluções e providêhcias co::-tidlls no ato normativo ou !UI medida
· propostll:
o ple1to ter:~ como, !~:-Jll.l.Hla.:e at~n2c.r ~Is. --acO~s';-d~se~.;oi\•.ldnl···
por aquele ln~tituto, CDm? .::.~ :::e.gt~c~:"' Int.E<rn.oções na Rede Hcs-!
pitlllar Contratolldll e CCn\'Cnlllda c ~poio 'I'o!-cnico e Financeiro as·
~Sec:'elarias M:micipcds e r.s:.aCuais ~e sat.de.
_ ...

I

.c.

·1

custost

Cr$

s.ooo.ooo.ooo.ooo,oo

Fl. 2 elo J.nc);o -d.:. E.:<:. No.~$1

5. :Ra:z:óeJI que jus.tifiClllll a urç~ne1a:

/t-lf.fJ' ele 0{

.Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

6. Impacto 1obre o :r:u::io a.w.bicnte Csempre que o ato
1 ~rovis6ri3 propocta p~~sa v:!. r " tê-lol:

ou

~nedilla

.1. Sintese do parecer do Orgão Jui--lc!ico':

LEGISLAÇÃO. CITADA
LEI N' 8.352, DE 28 DE DEZEMBRO DE 1991
Dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT e dá outras
providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. lo O art. 99 da Lei n' 8.019, de 11 de abril de
1990, pasSa a vigorar cóm a seguinte tedação:
"Art. 99 As disponibilidades financeiras do -pA T poderão ser aplicadas em títulos do TesmJ,ro Nacional, por intermédio do Banco Centr-al do Brasil e em depósitos eSpeciais,
remunerados e disponíveis para imedíãfa -movimentação; nas
instituições finãnceiras ofiCiais federaís de que trata o art.
15 da Lei n' 7.998, de 11 de j3neiro de 1990. · .
§ 1' Parcela das disponibilidades financeiras do FA T
constituí a Reserva Mínima de Liquidez, destinada a garantir,
em tempo hábil, os recursos necessários ao pagamento das
despesas referentes ao Programa do SegUro-Desemprego e
do Abono de que trata o art. 239 da Constituição Federal.
§ 29 O montante da Reserva estabelecida no parágrafo
anterior não pode ser inferiOr aO -maior deritre os seguintes
valores:
I - a diferença positiva, no exercício financeiro éiD.' Cürso,
entre o produto da arrecadação das contribuições de que trata
o art. 239 da Constituição Federal e o montante global dos
pagamentos efetuados por conta das dotaÇões orçamentárias
para atender as despesas com o Programa do Seguro-Desemprego, com_ o Abono Salarial ~ com o I:_in;mciamento de
Programas de Desenvolvimento Econômico_ a cafgo do BNDES, custeãdos pela referida arrecadação;
II..,- o resultado da adição:
a) dos valores pagos a títulos de benefícios do seguro-desemprego nos seis meses anteriores, atualizados....mês a mês
pela variação do Índice Nacional de Pr~ços ao- Consumidor,
calculado pela Fundação Instituto_ Bras_ileiro de_ G"eografia e
EstatfStiCa - ffiGE, ou, na sua ausência, pela variação de
índice definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Am·
paro ao Trabalhador- CODEFAT, nos termos do inciso
IX do art. 19 da Lein' 7 .998, de 11 de janeiro de 1990,
e
.
b) de cinqüenta por cento dos valores i)ãgos a título de
abono nos" termos do art. 9' da Lein' 7.998, de 11 de janeiro.
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de 1990, nos doze meses anteriores, atualizados na forma
prevista na alínea atiterior.
§ 3~' Os recursos da Reserva Mínima de Liquidez somente poderão ser aplicados em títulos do Tesouro Nacional,
por intermédio do Banco Central do Brasil.
§ 4' No exercício do 199I, as aplicações da parcela das
disponibilidades financeiras que exCederem ô valor da Reserva
Mínima de Liquidez em depósitos especiais no Banco do Brasil
S.A. serão no montante mfnimo de Cr$220.000.000.000,00
(duzentos e vinte bilhões de cruzeiros).
..
§ 5' Os depósitos especiais de que trata o caput deste
artigo serão remunerados, no mínimo, pelos mesmos critérios
e prazos aplicados aos depósitos das disponibilidades de caixa
do Tesouro Nacional, conforme disposto no art. 5~' da Lei
n' 7.862, de 30 de outubro de 1989, com a redação dada
pelo art. 8• da Lei n' 8.177, de 1' de março de 1991, ou,
da sua ausência, pela remuneração_ média diária paga pelos
títulos do Tesouro Nacional, acrescidos, e~ am~s os casos,
de juros de cinco por cento ao ano, calculados pro ratã die.
§ 69 O resultado da remuneração das disponibilidades
finaiiceiras- de que -trata esle artigo constituirá receita do
FAT."
Art. 29 O Banco do Brasil S.A. poderá utilizar os recursos originários dos dep6sitós especi3iÇde que trata -o art.
19 desta Lei para cohceder empréstimos:
I - ao setor rural;
II- ao Instituto-Nacional de_ AssiStência Médica da Previdência Social- INAMPS~ em caráter excepcional, no exercício de 1991.
·
, · ·
Parágrafo útiico._ ·O empréstimo de que trata o inciso
II deste artigo não pode_rá exceder -o valor de
Cr$220~000.000:000,00 (duzentos e vinte bilhões de cruzeiros),
e terá prazo de vencimento até 30 de junho de 1992. ·
Art. 3~' Em caráter excepcional e por prazo determinado, os trabalhadores demitidos sem justa causa no perfodo
compreendido entre 1' janeiro de 1992 e 30.de junho de 1992
ficam dispensados, no ato do requerimento do seguro-desemp_rego1 d;:t_çQmprovação do critério de habilitação de que tnita
o inciso II do art. 3' da Lei n' 7 .998, de 11 de janeiro de
1990.
. ,..
Art. 4" O benefício do seguro-desemprego, para o trabalhador desempregado que se enquadre nas condições estaheleci~as no artigo anterior. será concedidO por um períOdo
~·. iriáxi_mo"de três meses, de forma contínua, independentemente
do período aquisitiVo mencionado no parágrafo único do art.
4' da Lei n' 7.998, de 11 de janeiro âe 1990;
Art. 59 Compete ao Banco do Brasil S.A. a execução,
·
em Caráter complementar à rede de atendimento do Ministério
do Trabalho e da Previdência Social e entidades conveniadas,
das atividades de pré-triagem de requerentes ao seguro-desemprego, sem prejuízo da extensão deste serviço aos demais
bancos oficiais federais de que trata o art. 15 da Lei n" 7 .998,
de 11 de janeiro de 1990.
Parágrafo últico. As normas e o valor da tarifa referente
à remuneração dos serviços de que trata o caput deste artigo,
serão estabelecidos pelo Conselho Deliberativo do Fundo do
Amparo ao Trabalhador- CODEFAT, mediante negociação
.
com o Banco do Brasil S.A.
Art. 69 Esta Lei entra em Vigor na data de sria pUblicação.
· ·
A.rt. 79 Revog3m-se as dispoSições em contrário.
Brasília, 28 de dezembro de 1991, 17()9 da Independência
e 1039 da República. -Fernando CoUor.
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LEI COMPLEMENTAR W 70,
DE 30 DE DEZEMBRO DE 1991
Institui contribuição para !"mandamento da Seguridade Social, eleva a alíquota da contribuição social sobre
o lucro das instituições financeiras e dá outras providências.

O Presidente da República,
Faço saber que o Congress,o Nacional decreta-e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:
Art. 19 Sem prejuízo da cobrança das contribuições para o Programa de Integração Social- PIS, e para o Programa
de Formação do Património do Servidor Público- PASEP,
fica instituída contribuição social para financiamentO da Seguridade Social, nos termos do inciSo I do art. 195 da Constituição Federal, devida pelas pessoas· jurídicas, inclusive as
a elas equiparadas pela legislação do Imposto de Renda, destinadas exclusivamente às despesas com atiVidades-fins das
áreas de saúde, previdência e assistência sOda L
Art. 29 A contribuição de que trata o artigo anterior
será de dois por cento e iilcidirá sobre o faturamento mensal,
assim considerado a receita bruta das vendas de mercadorias,
de mercadorias e serviÇos e- -de serviço de qualquer natureza.
Parágrafo único. Não integra a receita de que trata este
artigo, para efeito de determinação da base de cálculo da
contribuição, o valor:
a) do Imposto sobre Produtos Industrializados, quando
destacado em separado no documento fiscal;
b) das vendas canceladas, das devolvidas e dos descontos
a qualquer título concedidos incondicionalmente.
Art. 3• A base de cálculo da contribuição mensal devida
pelos fabricantes de cigarros, na condição de contribuintes
e de substituto~ dos comerciantes varejistas, Será obtida multiplicando-se o preço de venda do produto no varejo por cento
e dezoito por cento.
Art. 4' A contribuição mensal devida pelos distribuidores de derivados de petróleo e álcool etílico hidratado para
fins carburantes, na condição de substitutos dos comerciantes
varejistas, será calculada sobre o menor valor, no País, constante da tabela de preços máximos fixados para venda a varejo,
sem prejuízo da contribuição incidente sobre as próprias vendas.
Art. s~ A contribuição será convertida, no primeiro dia
do mês subseqüente ao da ocorrência do fato gerador, pela
medida de valor e parâmetro de atualização monetária diária
utilizada pira os tributos federais, e paga até o dia vinte do
mesmo mês.
Art. 69 São isentas da contribuição:
I - as sociedades coop-erativas que observarem ao disposto na legislação específica, quanto aos atas cooperatiVos Próprios de suas finalidades;
I I - as sociedades civis de que trata o art. 19 do Decreto-Lei n• 2.397, de 21 de dezembro de 1987;
III - as entidades beneficentes de assistência social que
atendam às exigências estabelecidas em lei.
Art. 7~ E ainda isenta da contribuição a venda de mercadorias O\J. serviços, destinados ao exterior. -·nas condições
estabelecidas pelo Poder Executivo.
Art. 8' (Vetado.)
Art .. 99 A contribuição- social sobre o faturai~J:ento de
que trata esta Lei Complementar não extingue as atuais fontes
de custeio da Seguridade Social, salvo a prevista no art. 23,
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inciso I, da Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, a qual
deixará de ser cobrada a partir da data em que for exigível
a contribuição ora instituída.
Art. 10. O produto da arrecadação da contribuição social sobre o faturamento, instituída por esta Lei Complementar, observado o disposto na segunda parte do art. 33 da
Lei n' 8.212, de 24 de julho de 1991, integrará no Orçamento
da Seguridade Social.
Parágrafo único. À contribuição referida neste artigo
aplicam-se as normas relativas ao processo administrativofiscal de determinação e exigência de créditos tributários federais, bem como, subsidiariamente e no -que couber, as disposições referentes ao Imposto de Renda, especialmente quanto
a atraso de pagamento e quanto a penalidades.
Art. 11. Fica elevada em oitO pontos percentuais-a alíquota referida no § 1' do art. 23 da Lei n' 8.212, de 24 de
julho de 1991, relativa à contribuição social sobre o lucro
das institutições a que se refere o § 19 do_ art. 22 da mesma
Lei, mantidas as demais normas da Lei n9 7.689, de 15 de
dezembro de 1988, com aS alterações posteriormente introduzidas.
Parág~afo úriico. As pessoas júrfdicas suJeitas ao disposto neste artigo ficam excluídas do pagamento da contribuição
social sobre o faturamento, iristitllída pelo art. 19 desta Lei
-complementar.
Art. 12. Sem prejuízo do disposto na legislação em vigor, as instituiçõeS financeiras, as sociedades corretoras e distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as sociedades de
investimento e as de anendamepto mercantil, os agentes do
Sistema Financeiro de Habitação, as bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros e fu:Stituiç6es aSSemelhadas e seus
associados, e as empresas administradoras de cartões de crédito fornecerão à_ Receita Federal,_ nos termos estabelecidos
- pelo Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informaçõe_s cadastrais sobre os usuários dos respectivos serviços,
relativas ao nome, à filiação, ao endereço e ao número de
inscrição do cliente no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF,
ou no Cadastro Geral de Contribuintes - CGC __ "
§ 1' As informações recebidas nos termos deste artigo
aplica-se o disposto no § 7' do art. 38 da Lei n• 4.595, de
31 de dezembro de 1964.
§ 29 As informações de que trata o caput deste artigo
serão prestadas a partir das relações de usuários constantes
dos registros relativos ao ano-calendário de 1992.
§ _3 9 A_não-observância do disposto neste artigo sujei-Iarã -o irifiafor-, independentemente de outras penalidades administrativas, à multa equivalente a trinta e cinco unidades
de valor refeJ;idas no art. 59 desta Lei Complementar, por
usuário omitido.
Art. 13. Esta Lei Complementar entra em vigor na data
de sua pUblicação, produzindo efeitos a- partif do primeiro
"dia do mês seguinte aos noventa dias posterio~es àquela publicação, mantidos, até e~sa data, o Decreto-Lei n9 1.940, de
25 de maio de 1982 e alterações posteriores, a alíquota fixada
no art. 11 da Lei n• 8.114, de 12 de dezembro de 1990.
" Arf. 14. Revoga-se o art. 2' do Decreto-Lei n• 326,
de 8 de maio de 1967 e demais disposições em contrário.
Brasília, 30 de dezembro dé 1991, 17()' da Independência
e 1039 da República. -Fernando Collor.

(A Comissão de Assuntos Económicos.)
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte:
REQUERIMENTO N• 661/92
Requeiro nos termos Regimentais, que, seja encaminhado ao Excelentíssimo Sr. Ministro de Estado da Justiça o
seguinte pedido cle informações:
1) Qual o valor atualizado da conta do Fundo de Combate ao Abuso de Drogas- Funcab junto ao Banco do Brasil?
2) Qual o Plano de Aplicação dos Recursos do Funcab
para o afio de 1992?
3) Qual a movimentação da conta-corrente no Banco
do Brasil nos últimc;>s dois anos (1990-1991)?
_
4) Qual origem e destinação dos Recursos do Funcab
ciesde a sua criação (Lei n• 7.560 de 19-12-86)?
_
Sala das Se3sões, 3 de setembro de 1992. - Senador
César Dias.
O SR. PR,l!:SIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O requerimento lido será despach~do à Mesa para decisão, nos termos
do inciso fi do art. 2!6 do Regimento Jritemo.
Sobre a ptesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"' Secre-

tário.
É lida a sciguinte:

Brasília, 3 de setembro de_l992
Senhor Presidente:
Nos lermos do artigo 39, a, do Regimento Interno, comu~
nico a Vossa Excelência que me ausentarei dos trabalhos da
Casa e do País, no período de 5 a 10 de setembro, com destino
à República Argentina, ocasião em que acompanharei as reu~
niões do Mercosul, a serem realizadas naquele País.
Sala das Sessões - Senador EnW Faria.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
19 Secretário.
·
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 66Z, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art._ 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de_ Lei da_ Câmara
n• 34, de 1992 (n' 2.475/92, na Casa de Origem) de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5• Região,
e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992. -Humberto
Lucena - Lucldio Portella - Maurício Corrêa - Elcio Alvares - Fernando Henrique Cardoso.
REQUERIMENTO N• 663, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n• 56, de 1992 (n' 2.529/92, na Casa de Origem), de iniciativa
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação
de càrgos do Grupo-Direção e Assessorame_nto Superiores
- DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992. - Humberto
Lucena- Mauricio Corrêa- Fernando Henrique Cardoso
- Elcio Alvares - Lucldio Portella - Esperidião Amin.
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O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia,, na forma
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon. (Pausa.)
S. E~ não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro.
(Pausa.)
S. Er' não se encontra no plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho. (Pausa.)
S. E~ não se encontra no Plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Francisco Rollem·
berg.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revis.ão do orador.) - Sr.
Presidente, Srs. Senadores, eu seria o quinto orador inscrito
a discursar nesta tarde. Assim, eu acreditava que não haveria
tempo, pois eu imaginava que a sessão seria movimentada,
inieressante, haja vista os graves problemas que a Nação ora
-enfrenta e a reunião de hoje pela manhã, na Câmara dos
Deputados, para se discutir a criação da comissão qUe vai
analisar a solicitação de impeachment do Senhor Presidente
da República. Para minha surpresa, contudo, vejo que o Sena- do Federal, hoje à tarde, está num daqueles momentos de
tranqüilidade, de adormecimento.
Sr. Presidente, trazia eu à mão, para leitura, uma coletânea de poemas de Fernando Pessoa. Ao chegar à mesa para
auxiliar V. EX", eis que o livro se abre de repente, e encontro
um poema muito interessante, que diz assim:
"SOpra demais o vento
Para eu descansar ...
Há no meu pensamento
Qualquer cousa que vai parar ...
Talvez esta cousa da alma
Que acha real a vida...
Talvez esta cousa calma
Que me faz a alma vivida ... "
Sr. Presidente e Srs. Senadores, n3:da melhor do que
este poema que o acaso me trouxe, para- retratar a angústia
de todos nós nesta tarde. Mas não vou falar do que vai na
alma das angústias brasileiras. Quero fugir um pouco a esse
tema que tem ocupado as manchetes dos jornais, das revistas,
dos rádios e das televisões, para comentar assuntos outros,
aparentemente assuntos que não deveriam ser vivendados
por nós, mas que constituem o dia-a-dia de cada um de nós
e fazem parte das nossas responsabilidades, como seres conscientes, como homens públicos, aqui ou em qualquer lugar
do mundo.
Sr. Presj"dente e Srs. Sena~ores, a teoria do conhecimento, ramo asso_ciado à Antropologia cultural e à Psicologia
social, tem utilizado conceito de "naturalização do sentido",
a fim de tentar explicar determinadas ocorrências que, reiteradas sob vários matizes, sequer conseguem resvalar a sensibilidade humana.
Por sua vez, a modema lingüístic;a fala a respeito da arbitrariedade do signo, que em nada aparenta a realidade à qual
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A afronta ao entendimento de tudo aquilo que ocorre
se refere; ou seja, um vocábulo é uma mera convenção acerca
na Somália e adjacências não vem obtendo respaldo por meio
daquilo que reapresenta.
Vou tomar precipuamente eSSes-dois conceitás~-para tende ações específicas destinadas a confirmar a inteligência e
tar desenvolver uma idéia que me vem perturbando ao longo
a supremacia do ser humano por wbre o controle da miséria
dos povos.
dos anos, e que agora tem manifestado com maior intensidade,
Inexistem sinais de comoção por parte do mundo civiliproporcionalmente á defasagem inequívoca havida entre o
ser e a condição humana.
zado diante de tanta fome a consumir vidas com tamanha
Já na década de 60, o mundo e, em especial, os Estados
voracidade. A imprensa diária tem concedido não mais que
Unidos, assistiam quase ao vivo aO desenrolar da querra no
um minguado canto de página à divulgação de notícias referentes a este assunto. As emissoreas de tele·visão, já há alguns
sudoeste asiático. Muitas crianças de então, hoje adultos em
segunda geração, conviveram, via-satélite, com os horrores
dias, não tocam no caso, caído do esquecimento _e na apatia
dos campos de batalha, com tamanha intensidade que o inusipública.
tado passou a assumir aos poucos a proporção do corriqueiro.
Essa atitude não decorre, com certeza~·cta estrutura editoCom a invasão do Iraque, três décadas após, os filhos
rial dos veículos de comunicação. Não está havendo, como
desses veteranos passaram a conviver com a banilidade do
dura realidade, é interesse da sociedade - inerme diante
sentido da guerra, agora de modo menos oneroso para os
da situação - em tomo do tema.
A barbaridade que hoje se observa na antiga Iugoslávia
corações, dada a indisfarcável similitude entre o palco de bataé o ranço de um passado recente_ consumido por__desavenças
lha e os brinquedos eletrónicos, ambos espetaculares na sua
internas de motivação religiosa, com fundamentação étnica.
aparência e no seu manuseio.
A crueldade com que os nacionalistas sérvios tratam a popuA chamada guerra do video--game, com efeito, reproduziu
lação bósnia e os prisioneiros de guerra:é digna de comparação
a emoção da brincadeira infantil, diante da grandiosidade de
com as atrocidades praticadas pelas tropas de ocupação nasua representação, em que pese uma contradição interna entre
zista.
ambas: a guerra, em tempo real, transmitida ao vivo pela
televisão parece simulação; o jOgo, a própria simulação, pareNem por isso, Sr. Presidente, Srs. Senadorc!s, o PrimeirO
ce real. Ambos, no entanto, sugerem íntima participação me·Mundo consegue superar o conflito, em nome dos mais elecânjca, ideológica, política.
· --mentares direitos humanos. Por muito menos, Bush esiotou
Por todos esses ingredientes, a vulgarização do sentido
boa parte de seu potencial bélico na recuperação do Kuwait
da guerra criou uma espécie de atrofia do modo de percepção
e na conseqüênte destruição daquele Estado e do Iraque.
dos eventos, que nada mais deixa de ser banal aos olhos de
A nova ordem ~undial preconizada pelo presidente amequem possui a faculdade de presenciá-la pela televisão, no
ricino está merecendo profunda reflexão. a fim de que os
~omento de sua ocorrência, sem traumas, sem desconforto,
pãfSes civilizados encontrem um caminho mais humano -para
sem culpa.
a·solução dos graves problemas que afligem a sociedade.
Fal-ava-se das atrocidades nazistas quando do segundo
Não é_ Il_lais possível conviver com a fome, seja ela na
Somália, seja no Nordeste brasileiro; é' inadmissível assistir
conflito mundial. Ouvintes de rádio, leitores de jornais, utilizando-se na concepção de Marshall Mcluhan - de veículos
passiVamente a uma luta inglória entre membros de uma mesque excediam em muito a necessidade de transposição imagéma nação, em nome de uma ridícula hegemonia, racial; não
se pode conceber que os países continuem fomentando quaistica para o campo de batalha, tOdo esse- público recriava o
quer formas de disputa ideológica, desde a fragme'ntação do
cenário de guerra à sua própria percepção, em consonância
mundo socialista.
com o que suas emm;ões determinavam. A queda de cada
bomba V-8 sobre Londres agredia a
·ca do cidadão normal.
A nova orde~ ~undial requer é sossego. Sossego para
A destruição de Hiroshima e
no entanto,_ fluiu com
trabalhar e produzir nquezas a serem reabsorvidas pelos povos
o avanço alemão, em que
naturalidade em nome do repú
~m cerceame.nto, sem p_rotencionismo exagerado, sem a prápese o sacrifíCio da população civil indefesa perante a força
tlca do dumpiDg, expediente perverso destinado- a aniquilar
de dilaceração da unídade atómica.
competidores.
Como se observa 1 o poder de controle sobre a imaginação
- - Um basta à fome e ao desespero de gei3.ções sOfridas
- diferentemente do poder de controle da imagem - descoé tudo o que se pede como ponto de partida para um possível
nhece fronteiras. Enquanto aquela transcende o objeto imereordenamento da.s perspectivas de bem-estar dos povos; um
diato, passando a exercer~se na individualidade, esta se fundabasta à luta fratnc1da é o mínimo que se pode exigir em
menta na realidade palpável, cedendo a cada um a regalia
nome da razão; um basta à in~nsibilidade das pessoas que
de portar-se como melhor se identifique -enquanto expectador:
governam o mundo é o pouco que se ·eXige em nome da
a imagem visual rouba o lugar da imaginação, transformando
paz, da solidariedade e do progresso social.
a atividade mental em passividade compulsiva.
Eram estas as palavras, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
que eu gostaria de trazer nesta tarde ao Plenário do Senado
Talvez seja esse o princípiO da realidade, escamoteanFederal, destoando de tudo que aqui se fez e Se faloU itestado-se em princípios do prazer, Ou seja, tánatos e iti"ó.S-põstos
semaria, quando todos nós nos voltamos a problemas internos,
em C?njunção, sem que um se sobreponha a outro, sem que
como se o mundo em tomo de nós não existisse e como se
a satisfação de prensenciar o acontecimento se macUle na
não devêssemos ter qualquer preocupação com esses outros
dose de se estar conivente com ela. _Igualmente, talvez seja
essa a noção-limite da arbitariedade do signo lingülstic-0 de -povos.
Muito obrigado, Sr. Presidente"e Srs. Senadores.
que falei no início. ·COMPARECEM MAIS OS SRS. SENÁDORES:
O mundo hoje assiste plácida e candidamente a acontecimentos tenebrosos, mas que, nem por isso, encontra meios • · · Albano Franco - Coutinho Jorge - Enéas Faria Esperidião Amin -Flaviano Melo - Henrique Almeida de neutralizá-los.
I
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Iram Saraiva - Jarbas Passarinho -João C~Imon - José
Paulo Bisol - Marco Maciel - Od_acir Soares - Onofre
Quinan- Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavra ao nobre Senador António Mariz. (Pausa.)
S. E~ não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio üifeterra) .:..:.:-Sobre a
mesa, requerimentos que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos e aprovados os seguintes:
REQUERIMEN'l'O N• 6<;4, DE 1992
Brasfiia, 14 de agosto de 1992.
Senhor Presidente;
Comunico a Vossa Excelência; para os d~vidóS finS, qUe
estive ausente dos trabalhos da Casa, no dia 24 de julho do
corrente ano, em virtude de participação offcial, nesta data,
da Audiência Pública da Comissão Mista do Congresso Nacional, incumbida de "Estudar o problema do desequilíbrio económico iilter-regional brasileiro e propOr soluções", realizada
.. . _ . ,
em Fortaleza-CE.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência, meus protestos
da mais alta estima_ e distinta consideração.
Antenciosamente,- Senador Antonio Mariz.
REQUERIMENl'O N• 665, DE 1992 '
Brasfiia, 27 de agosto de 1992.
Senhor Presidente:
Comunico a Voss_a_Excel.ência_, para os devidÕS fíns; q-ue
estive ausente dos trabalhos da Casa; nos dias 11 e 12 de
junho do corrente ano, por ter sido convidado e participado
da Conferência Internacional Sobre o Meio Ambiente EC0-92.
No ensejo. renovo a Vossa Excelência meus protestos
da mais alta estima e distinta consideração.
Atenciosamente, - Senador Antônin Mariz
REQUERIMENTO N• 6<;6, DE 1992
Brasilia, 14 de agosto de 1992.
Senhor Presidente:
ComuniCQ· a Vossa Excelência,
para os devidos fins. que estive ausente dos trabalhos da Casa,
no período de 19 a 25 de junho do corrente ano, por ter
participado, nesta época. de compromissos partidários- convenções municipais do PMDB - rra Parru'ba, Estado que repreSel).to no Senado Federal. .
. __ : _ ~- ___ . "'-""" __
~
Nõ-túi-SejO;-renO-vo a-VOsS3-EXCclCficíã~-m.eus prot~stos
da mais alta estima e diStinta consideração.
Antenciosamente, Senador Antônio Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -"'Aprovado
os requerimentos, ficam concedidas as licençaS solicitadas,
nos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotado
o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa "49 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM 1)0 DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento no:> 591,
de 1992, de ay.tori@. do Senador Francisco Roll_e_mberg,
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solicitando, nos termos regimentais, a tramitação conjunta dos Projetos deLei do Senado n<' 198 e 305,
de 1991, que dispõem sobre doação de_ tecidos, órgãos e partes do corpo humano.
·
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, os Projetas de Lei do Senado
n~ 198 e 305, de 1991, passarão a tramitar em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotada
a matéria da Ordem do Dia.
Passa-se à votação o Requerimento n9 662, de 1992 de
urgência; lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 34, de 1992.
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.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~ Passa-se
à votação do Requerimento n' 663, de 1992, de urgência,
lido no Expediente, para o Projeto de Lei 9a Câmara n 9 56,
de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Sis. 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.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) ~ Volta-se
à_li~ta de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneir?.
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB- RJ. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores,
o crédito educativo obedecia ao Decreto-Lei n9 759, de 12
de agosto de 1969, regendo-se pelo Decreto n• 99.531, de
17 de setembro de 1990. Em jaileiro deste ano, os estudantes
que participam do sistema de crédito educativo foram obrigados a assinar um novo tipo de contrato, com cláusulas que
não exiStiam anteriormente, com j'Uros trimestrais pela TR,
i!Té3rãm sujeitos à normas, aValiações e I,;IitériOS para m:ímeros de dependências éstabelecidos pelo MEC. Enfim, houve
uma mudança radical nos dispositivos anteriores, desfavorecendo os estudantes que necessitam dp crédito educativo para
continuar freqüentando a faculdade.
Algumas pessoas, menos informadas, ainda confundem
o--sistema de crédito educativo com bolsas de estudos, ou
GQm prêmios conferidos aos melhores alunos. Não se trata,
absolutamente, nem de uma coisa! nem de outra. _Simplificando, podedamos dizer que o sistema de crédito educativo,
criado pelo Governo para pemitir aos alunos pobres o acesso
ao_ nível superior de ensino~ mais se assemelhã ao siste:rp.a
de aquisição da Casa própria. Da mesma forma que o sistema
habitacional, o sistem-a de crédito educativo é executado pela
Caixa Económica Federal. e obedece a cláusulas contratuais.
Atualmente, os reajustes dos_d_é_bitos _têm sido calculados de.
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forma tão exorbitante que os estudantes não conseguem saldar
os débitos anteriores. Além da demora na liberação dos recursos, o crédito educativo não mais garanie a cobertura total
do valor das mensalidades.
O Programa de Crédito Educativo foi institucionalizado
em 25 de junho de 1992, pelo Presidente Fernando Collor,
através da publicação da Lei n• 8.436/92. O público-alvo desse
Programa são os estudantes carentes do curso universitário
de graduação, com recursos insuficientes, próprios ou familiares, para o custeio de seus estudos. De acordo com esta lei,
t>odem ser titulares do benefício aqueles que comprovarem
C.:arênciá e obtiverem bom desempenho acadêmico, desde que
atendida a regulamentação do Programa pelo MEC.
A seleção dos inscritos ao benefício de que trata a lei
é feita pela iristituição de ensino superior, juntamente com
a entidade máxima de representação estudantil, e o financiamento dos encargos educacionais varia de 30% a 150% do
valor da mensalidade. O MEC é o órgão resporiSáverpelas
diretrizes gerais e pela supervisão do Progranla.- Embora a
lei tenha sido feita com o intuito de promover condições para
que os alunos menos favorecidos possam freqüentar a universidade em igualdade com os filhos de famílias mais ricas,
não é isso o que vem ocorrendo na prática.
Dos 107.000 estudantes que participam do sistema de
· crédito educativo, 87.000 têm contratos antigos e 20.000 foram
selecionados em julho de 1991. No Rio de Janeiro, Estado
que me honra representar nesta Casa, há 31.500 estudarites
com contratos antigos, sendo que 6.000 não conseguiram renová-los, e 3.500 foram selecionados, cumpriram todas as exigências - inclusive a comprovação de baixo nível sócio-económico, que é humilhante - receberam o respectivo comprovante, e as listas foram afixadas nas faculdades. Apesar de
a Caixa Económica Federal ter dado, com autorização do
MEC, a permissão para que cursassem o semestre, com a
concordância das faculdades, eles não receberam nada.
Por não pagarem o débito deixado pelo Governo, Srs.
Senadores, tanto os estudantes de contratos antigos quanto
os selecionados estão impedidos, desde 1991, de trancar ou
fazer matrículas. A situação é grave, pois esses jovens perderão todos os anos que cursaram e já perderam as vagas nas
suas faculdades. Além disso, todos os documentos de escolaridade desses alunos ficaram retidos nas faculdades, e os que
se formaram em 1991 não receberam seus diplomas de conclusão de curso, ficando impedidos de assumir cargos em·ooncur~
sos que fizeram ou empregos que arrajaram. Também ficaram
impedidos de trabalhar ou de fazer estágios oS que estão no
meio ou final do curso. E as dívidas estão sendo acrescidas,
desde novembro de 1991, da taxa de 6% da TRD, ao dia,
que se acumula formando um montante impossível de ser.
saldado, principalmente pelo fato de serem alunos carentes.
Durante o ato de assinatura dos novos contratos, alguns
estudantes manifestaram sua insatisfação, apondo no verso
do contrato suas objeções à forma como estavam sendo coagidos a assinar e aceitar as condições impostas, sob pena de
perderem o financiamento de seus cursos. Há estudantes com
três contratos de prestação de serviços, ou seja, o contrato
antigo, o anexado e o da faculdade, que não tiveram como
cumpri-los, pois mesmo os que estão trabalhando recebem,
na maioria das vezes, o salário mínimo e estudam por xerox,
por não terem dinheiro para comprar livros.
O MEC informou, Sr. Presidente, que só liberará os recursos para para pagamento do crédito educativo, ~eferentes
. ao primeiro semestre, para as instituições que perdoarem as
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dívidas pendentes de 1991. No Rio de Janeiro, os alunos protestaram queimando um boneco como símbolo do Ministro
da Educação. Segundo o Diretor do Departamento de POlítica
de Educação Superior, em entrevista ao jornal O Globo, em
29 de julho passado, há cerca de 20 mil alunos selecionados
que não assinarão contrato por falta de recursos. O diretor
adiantou que esses estudantes só poderão ser beneficiados
depois que forem garantidos os recurs_os para os 70 mil estudantes já inscritos no Programa.
Segundo cálculos feitos pelo MEC, são necessários Cr$
200 bilhões para atender à demanda do Programa no segundo
semestre deste ano. Esses recursos só poderão ser obtidos
atravéS da criação de uma linha de crédito especial ou da
regulamentação da Lei n 9 8.436/92, que estabelece fundos
para o Programa. Assim, o sonho de ter um diploma de curso
superior está se transformando em pesadelo para mais de
30 mil estudantes do Rio de- Janeiro, e mais de 100 mil em
tcido o país, que dependem· dO ciédito educativo. Aférii de
recusar a fornecer documentos, muitas faculdades e universidades estão exigindo que os alunos paguem as mensalidades
que deveriam ter sido cobertas com recursos repassados pela
Caixa Económica Federal.
Em Minas Geroiis, a situação nã·o é diferente; como também Dão o é nas demais unidades da Federação. Faculdades
particulares estão sendo coagidas pelO MECa --assinar documentos, dando como quitado o repasse de verbas do crédito
educativo relativo ao segundo semestre do ano passado, do
qual apenas 27% foram pagos. A denúncia do advogado_Tarcísio Borges Cordeiro foi confirmada por diretores de faculdades
mineiras, que tiveram que assinar esse tipo de chantagem,
em troca da liberação de uma parcela dos recursos do primeiro
semestre deste ano. Esse tipo de acordo, apesar de ignóbil,
foi a_ única solução encontrada para superar o impasse._ _
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é chegada a hora de colocarmos um ponto final em todas essas medidas governamentais
que nada têm além das aparências. Aparentemente, o Governo estaria protegendo os alunos carentes, permitindo que
os menos favorecidos tivessem acesso ao diploma de nível
superior, mas todo o esquema que foi montâdo só resultou,
até agora, em graves prejuízos para os noss_os jovens, que
pretendem melhorar na vida, ter uma profissão digna e melhores salários. Urge que se providencie a regulamentação da
lei que criou o Prograrita de Crédito Educativo e que se est~be
leçam critérios exeqüíveis parã qUe a educação venha a ser
um direito de todos, cumprindo-se as normas constitucionais.
O Brasil depende desses jovens, que representam o futuro
da Nação, e não podemos nos calar diante de fatos como
este, que comprovam o desinteresse governamental em promover o bem-estar e melhores condições de vida para a população. O Brasil precisa de melhores técnicos, de bons profissionais, de mão-de-obra capacitada, de cientistas e pesquisadores. O investimento em educação, em todos os níveis, é
a única saída para os graves problemas que estamos enfrentando. A partir da instituição do crédito educativo, o Governo
assumiu uma responsabilidade com os nossos jovens que não
pode ser ignorada e, muito menos, camuflada em artimanhas
que impossibilitam o acesso ao nível superior, em vez de contribuir para o aprimoramento desse nosso povo, cada vez
mais pobres, cada dia mais carente de oportunidades no mercado de trabalho.
·
A capacidade desses jovens já foi devidamente comprovada quando conseguiram ultrapassar todos os obstáculos que
se lhe apresentaram e lograram ingresSar na faculdade -
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o que por si só já riãO é fácil, dentro ·do próprio esquema
de seleção social que enfrentaram para vencer nos estudos,
sem apoio financeiro. -e-·que culminou no êxito do vestibular.
Não é justo- que esses jovens, provenientes de famílias sem
recursos para pagar os estudos universitários, sejam mais uma
vez sacrificados e impedidos de alcançar a graduação superior.
que, talvez mais que qualquer outro jovem oriundo de família
abastada, certamente merecem.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, faço aqui um- apelo, em
nome dessa juventude, em nome do Brasil, para que seja
feita justiça, a tão buscada justiça social, para que não mais
nos envergonhem denúncias como esta que ora recebi e que,
estou certo, também envergonham toda a Nação, -de que oGoverno deixa de cumprir com suas responsabilidades, prejudicando tantos estudantes, quando déveria estar íncentiv3.ndo
esses jovens e investindo na educação do povo brasileiro.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -<Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -. SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadoes,
ocupo hoje a tribuna desta Casa para faier -um registro, um
merecido registro que diz respeito à qualidade da Universidade brasileira, em especial à Universidade Federal de Santa
Catarina ~ UFSC, de cujo corpo docente orgulho-me de
fazer parte.
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Ã UFSC, na última edição do "Guia do Estudante 1992/3", obteve resultado excepcional do ponto de vista críti~
co, sob o aspecto da eficiência de seus cutsbs, -pois dos 48
que são oferecidos por-essa universidade, apenas 3 não foram
considerados bons, tendo, assim, a maioria de seus cursos
alta qualificação acadêmica:.
·
-Já a nível de pós-gradu_ação, e aí inclue-m-se os cursos
de Mestrado e Doutorado, a CAPES/MEC, em sua avaliação,
visa determinar a eficiência dos cursos que apresentam orientadores mais qualificados, menor tempo para conseguir a titulação, coerência nos projetas, participação de alunos em congressos e publicações. Nesse sentido, há que se registrar que
nós da UFSC- recebemos o conceito· máximo em curso de
Doutorado e em diversos programas de Mestrado, motivo
de orgulho para o Estado de Santa Catarina e para Inim,
pois, como-disse, sou professo! daquela _lnstit~ição. Exem_plo
também para o País, tão combalido e sofrido no campo educaM
clonai, de bons ensinos nas nossas universidades.
Peço, ainda, Sr. Presidente, que conste de meu discurso
o fax que recebi do Prof. Ademar Arcângelo Cirimbelli, Diretor do Centro Sócio-económico da Universidade Federal de
_ ~S,~ta Catarina, onde constam maiaore~ detalhes referentes
à já referida avaliação.
Encerro, ·assím,' Srs. Senadores, este breve pronunciamento, para que não fique sem o devido registro o mérito
dos profissionais de educação e especialmente, e em particular,
de todos aqueles que contribuíram e contribuem com a UFSC.
Muito obrigado.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SENADOR ESPERIDIÃO AMIN EM SEU DISCURSO .

.&genharia Hccânica/CTC

U!l'SC/ITA

i.Serviço Soclal/CSE
3.Admlnistração/CSE

USP/UNICM!P/

IHE/PUCRJ/UFU
UFSC/PUCRJ/
PUCSP/UFRJ/UnB

FGV(SP)

UFSC/USP/PUCRJ/

UFMG/UFRGS
4.Ci~ncias

Contàbeis/CSE

USP/PUCSP

UFSC/UERJ/PUCHO/
UEL/UFBA/UFRGS/

UnB
5.Engenharia

6.Direito/CCJ

El~trica/CTC

UNICAHP/

UFSC/ITA/U!E/

USP

PUCRJ /UFHG/UFl'D/
UFRJ/EFEI

USP

UFSC/UFPB/PUCSP/
UFMG/UFPR/UFRGS/
UFRJ
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Ciªncias Econômi c as, Agronomia. Arqui t-etura e---urbanismo,-

Bibl ioteconomia,

Ciancias Sociais, Educação Fisica, Enfermagem, Engenharia de Alimentos,
Bngenharia Civil, Engenharia de Produçio, Engenharia Qulmica, Engonharia
Sanitâria, Farmàcia e B-iciquimica, Filosofia, Fistça, História, Ciilncias· da
Computação, ~Jornalismo_~. Letras,- Mã.tem.:rtica, -Medicina, Nutrição, Odcntologia, Pedagogia ·e Qulmica,. fqram classificados com 3 estrelas {Born}.

Alguns cursos, como ~-tle Er1gónharid Mecatrônica ou de Controle __ e A~t~mn
ção, não foram aval ir.ldoS, 11 I)or ·na. o terem turmas formadas· hâ um ano 1 l ~ Somente três cursos, dos 48 oferecidos pela lJFSC, não foram considerados

bons.
No caso especifico de Ciências Econômicas, que integra o nosso CSE,
mos convicto-s de que, com o retorno dos noVe docentes~ que freqUentam
gramas de Doutor~do, no pais à no exterior, superará,
classificação em 3 estrel~~. ,agor-a atribu!da.

a

curto

esta~

pro-

prazo,

a

PêS-GRAl!UAÇI\.o
"Na avaliaçio da CAPES/HEC, os cursos mais eficientes de

ção são aqueles q-ue ap1~eSen·(am or.iêntad-ol""-eS ma-ls qualificados,

p6s-graduamenor tempo

para conseguir a titulaçio, coerência nos projetas, participaçio de alunos
em congressos e publica~ões.- Os conceitos da CAPES são divulgados de ·dois
em dois anos. Sua ultima avaliaçã6 refere-se aos anos de 1988/89 e saiu em
dezembro de 1991" ( GE, 66-ó9)Receberam, na UFSC, o conceito mâximo (A): Direito (Hestrado e Doutorado)
- o ónico citado - e os Programas de Mestrado em Administração, Engenharia
Elétrica ,· Engcnhar ia Mecânica·, Engenharia da Produção, Eníermo.&crn; Qúonto-

pediatria, LingUistica, Literatura Brasileira e Teoria Literària e

ca.

Quimi-

Ora, tal situação acarreta, como não pOderia deixar de
ser, custos excessivos e enorme tempo perdido para as duas
parte~, o a~cultor e o estabelecimento de crédito.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronunciá o
Por outro lado, o financiamento da safra - preparação
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, do solo, aquisição de insumos, plantação e colheita, beneficiao .crédito rural tem sido, no correr dos anos, o principal instru- mento e armazenagem - é process:ido em novas operações,
mento da política agrícola no País. Os seus recurSos são- aplica- cada uma sujeita a todas as burocracias que se possa imaginar.
dos no custeio agrícola, pecuário, na aviCultura e suinocultora
Ora, deveria ser assegurado aos produtores que já exploe na conservação do solo. Mas o excesso de normas e regulamentos, contido no manual do Banco_ do Brasil para o crédito rassem, com competência -e--êxito, uma mesma propriedade
agrlcola, tem se constituído um entrave e obstáculo para milha- e apresentassem uma ficha cadastral satisfatória, um processo
' res de agricultores que demandam, todo ano, este tipo de operacional mais ágil e menos burocrático, sugerido, aliás,
pelos cooperativistas catarinenses, denominado ''crédito rural
financiamento. __ _ ___ ____
-Temos recebido sugestões e reivindicações de produtores rotativo'', sob as seguintes condições: seria restrito aos clientes
rurais, cooperativas, empresas agrícOlas, entidades de classe, tradicionais considerados de primeira linha; limite de crédito
no sentido de facilitar e desburocatizar a concessão do crédito fixado e renovado, atualmente com base no valor médio das
rural, objetivando sua_ agilização. Ainda agora, recebe~os produções colhidas nos últimos três anos e/ou com base no
mensagem da Organização das Cooperativas do Estado- de Valor Básico de Custeio- VBC; garantias idênticas -às adoiaSanta Catarina- OCESC~ solicifarido-nos apoio a ..uma pro- das atualmente, podendo ser incluídas, a critério do banco,
posta altef:!lativa, que tem como propósito facilitar a aplicação as de c~ho pessoal; encargos financeiros iguais aos adotados
nas operaões de crédito rural; as receitas oriundas das ati vidae a utilização do crédito rural no Brasil".
Essa entidade argúi~ no documento algUMas dificuldadeS eles dos mutuários seriam recolhidas à sua conta corrente no
que se antempõe ao produtor rural, na hora de formalizar agente fmanciador, cujos saldos credores poderiam ser remuo seu pedido de financiamento agrícola, dificultando o seu nerados da mesma forma que a caderneta de popupança; e
acesso e obtenção. Questiona que "A sisteiJ!ática, at~_almente -a fiscalização e- o acompanhamento pelo agente financiador
em vigoi, para a liberação de tal modalidãde -de crédito aiõda seriam efetuados como atualmente, sem qualquer necessidade
é extremamente burocrática. Ou seja, a cada ano, os mutários de criação de outros instrumentos de controle.
são obrigados a repetir uma série de procedimentos, compareSalientam, ainda, os agricultores de nosso Estado que
cendo inúmeras vezes ao agente financeiro e assinando uma tal procedimento não constitui nenhuma novidade operacioquantidade considerável de papéis, para ter assegurado o fi- nal, visto ser praticado normalmente pelo comércio e indúsnanciamento das suas atividades".
tria, apresentando inúmeras vantagens, como a desburocra;.._
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.

t
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tização do crédito; diminuição dos seus custos; redução nos
montantes aplicados, já que os mutuários optariam por manter
depósitos em suas Contas, para reduzir os saldos devedores,
sobre os quais incidiriam· os eDCárgOS finanCeiroS. Além do
mais, outros produtores passariam a administrar, Cóm mais
competência, as suas propriedades, para se habilitarem a essa
modalidade de acesso ao crédito rural.
Mas é evidente, Sr. Presidente, que outras mudanças
podem ser implementadas, objetivando a simplificação do crédito rural, como a eliminação da obrigatoriedade da assistência
técnica na concessão _dos financiamentos agríCólas;da exigência de o agricultor comprovar pagamentos a fornecedores,
com notas fiscais, ao agente financeiro; dos limites de empréstimos, deixando-os a critério do banco, e da extinção do Maior
Valor de Referência CMVR), que vem servindo de base de
cálculo para a classificação dos agricultores. Outras sugestões
também em pauta seriam a criação do Cheque Ouro Rural,
com limite, por exemplo, de dois milhões de cruzeiros, para
produtores de hortigrangeiros, e a redução do prazo mínimo
dos financiamentos para coinetcialização, concedidos na época das colheitas.
Essas, Sr. Pesidente, seriam algumas medidas de desregulamentação nas operações do crédito rural, que deveriam ser
implantadas para facilitar e simplificar a sua concessão. As
mudanças propostas pela Organização das Cooperativas do
Estado de Santa Catarina preCisam merecer a atenção e o
interesse das autoridades federais, especialmente as do Banco
Central e do Banco do Brasil. Fazemos, assim, um apelo,
desta tribuna, no sentido de que aquelas instituições financeiras governamentais atendam às justas e oportunidas reivindicações dos nossos homens do campo, cujo objetivo real
é ter meios eficazes e ágeis para produzir os alimentos de
que o País tanto nece~ita Qa hora presente.

Era o que tínhamos a dizer sobre o assunto. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -,-_Não há maJs
oradores inscritos.
-.
-- - .
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
a presente sessão, convocando sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas, neste plenário, com a Seguinte·- ___,.

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N' 495, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 495, de
1992, de autoria do Senador MauríciO Córrêa, solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "Justiça made in USA", de autoria do Senhor Augusto Boa!, publicado no Jornal do Brasil,
edição de 25 de junho de 1992.

-2REQUERlMENTO N• 491, DE 1992
_
Votação, em tunio único; do Requerimento n9 491, de
1992, de autoria do -Senador Fero-ando Henrique Cardoso,
solicitando, nos termos regimentaiS, a transcrição, nos Anais
do Senado Feder31, do editorial publicado no jornl!l O Estado
de S. Paulo, edição de 25 de junho de 1992,. sob o título
uo drama da pesquisa''.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Está eneerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 15 horas e_l6 minutos.)

Ata da 168a Sessão, em 3 de setembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Epitácio Cafeteira
ÀS 16 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. des - Moises Abrao - Nelson carneiro - Nelson Wedekin SENADORES:
Odacir Soares - Onofre Quinan - Raimundo Lira - Rooan
Tito - Ruy Bacelar - Valmir Csmpelo - Wilson Martins.
Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos
- Amazonino Mendes - Antonio Mariz - César Dias - Chagas Rodrigues - Qd Saboia de carvalho - Coutinho Jorge
- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Flcio Alvares - Enêas
Faria - Esperldiao Amin - Epitácio cafeteira - Flaviano
Melo - Francisco Rollemberg - Gerson camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Hugo Napolello - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan
CoslaJúnior-Jarbas Passarinho-João Calmon-Jollo França - Jollo Rocha - José Fogaça - José Paulo Biso! - José
Richa- José Samey -Júlio campos- Levy Dias - Lourival
Baptista - Luc!dio Portella - Magno Bacelar - Maosueto de
Lavor - Marco Maciel - Mauricio Correa - Mauro Be!levi-

O SR. PRESil>ENTE. (EpitáCiõ Cafeteira) - A lista de
presença acusa o comparecinleiltó-de 52 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, 'inici3m.6S IióSsóS trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento _,que será lido pel<? Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 61;7, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto -de Lei da Câmara__ _
n9 64, de 1992 (n9 2.966/92, na Casa de origem), de iniciativa·
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria R~-.
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gional do Trabalho da 23' Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providênCias.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992. - .. Humberto
Lucena- Lucfdio Portella- Mauricio Corrêa- Élcio Alva~
res - Fernando Heorique Cardoso.

Setembro de 1992

de lixo da residência de Sua Excelência para· inVestigar se
ali se depositaram papéis comprotedoras e quejandos.
Contas particulares, violações do sigilo bancário, tudo
foi vasculhado, para conclusões apressadas, para comprometer aquele que pretendeu e pretende implantar neste País
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requeri- uma modernização governamental, um sistema administrativo
mento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do que já balançou as estruturas e fez com que saísseinos da •
rotin~ para chegarmos a· um plano, ao qual não estávamos
art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
sequeracostumados, como acostumados não estávamos a ver
Há oradores incritos.
__
a rriocidade, simbolizada na força e na: pujança deSte PresiConcedo a palavra ao nobre -Senador Áureo Meno:-de.Ote, tentando dar uma reviravolta e fazer com que, através
0 SR- ÁUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se- de medidas heróicas, este País chegasse a um ponto em que
guinte discurso.) -_Sr. Presidente, Srs. Senadores, estava
todos os descontentes e amargurdos tivessem a oportunidade
eu aqui, ontem, disposto a fazer um pronunciamentO a respeitO~ de ver melhorada individualmente a sua situação.
de matéria pertinente-a minha velha terra, õ A'mazonas. NaMas os meios de comunicação trabalharam como um car~
quele ensejo, vi assomar à tribuna o eminente Senador Beni
dume, em termos de unainidade, ofendendo, insultando, dimi~
Veras que, com aquela simpatia que lhe é característica, ini- fluindo, desrespeitando, sugerindo e sugestionando, atemOriciou fazendo uma auto-análise, uma autobiografia e, _a seguir, zando políticos sem atenta·r para o fato de que a República
inesperadamente, descambou para o terreno da política e pas~ é o símbolo do país, é a expressão de um contrato político
sou a apreciar supostos atos-do Presidente da República e
que foi firmado entre o eleitor e a Nação. Em face disso,
a profligar, de maneira vemente, o Primeiro Mandatário desta chega o Brasil às portas sombrias dos pedaços de pã.no negros,
Nação, no que foi, em seguida, acompanhado por uma série exatamente corno no tempo do El Facio~ Mussolini jogaVa
de apartes provenientes de outros eminentes SenadoreS.
_ na~ ruas para esmagar, como dizia Vicente Clavel- naquele
Tive -o enSejo de obseivar que, nesses apartes-, a tónica:
tempo -as forças chamadas de esquerda, forças essas qu-e,
principal era a irreverência contundente, a falta de respeito
no nosso caso, são-as S"ãbotadoras do Presidente da República.
mesmo, a maneira quase vulgar· de se criticar aquela autori~
NaqUele tempo, os fasciStas-rebentavam os esquerd~stas a -Cadade, como se tudo já fosse um fato consumado. Os fatos
cete,_a pau, a tapas, e à violência, através daqueles remanesjá -tivessem-- acOntecido, Sua Excelência rião fosse mais neril
centes da guerra ítalo-austríaca, os que empunhavam a idéia
Presidente da República e a memória, esse quadro negro onde
de fazer uma modificação na sociedade italiana. Chegavam
se inscrevem os fatos, tivesse tido um apagador para dissolver
aqueles caminhões repletos de fascistas, robustos, homens for~
os acontecimentos que são recentes e que nos lriliem, sobretes, remanscentes da guerra com -a Austria. E onde havia
tudo, à evidência a circunstância de ter sido o Senhor Fernando
ameaça de greve, onde havia uma coletividade-reunida, preCollor de Mello eleito por 36 milhões de votos de pessoas
tendendo impor o seu ponto de vista, eles baixavam a madeira;
que, no momento em que assim o ftzeram, foi como se tivessein
cobriam de tapa, destruíam, numa velocidade fantástica, as
assinado um contrato, celebrado um ato jurídico de confiança,
resistências daqueles homens, que subiam novamente nos seus
extensivo até o perfodo de 1994.
· -caminhões e desapareciam. Era a~sirn_ o fascismo de Mussolini,
Dessa maneira pude perceber que essa série de diairibes
que depois se irradiou à Alemanha para o nazismo de Hitler
e essas manifestações combinavam com a -do cardume que
e para outras manifestações dá prepotência e da violência
é fOrmado pela quase unanimidade dos meios de comunicação -que, por sua vez, ecoavam aquela violência que vinha desde
brasileiros, um dos quais teve a coragem de publicar um retrato
os tempos de Roma, quando as legiões e os pretorianas invado Presidente da República transformado em um rato hedion~
diam as terras da Espanha e da Gália, marchando uniformente
do, traumatizando aqueles que isto viram e, ao meSiiio tenipo,
pelo prazer_ da guerra e da destruição, fazendo submissos podando uma demonstração de lepidez e de tranqüilidade, com
vos, que, depois, apenas lhes proporcionavam tributos e da~
relação às punições que, porventurã.~ foSsem advindas de uma
vam ouro; para que eles, por sua vez, pudessem exercer a
medida tão estranha, mesmo a cavaleiro de obras de arte.
sua atividade política diante das classes conservadoras aristo~
Francamente, Srs. Senadores, é estarrecedor o que se
cráticas e populares da velha Roma. Querem os roupas~pret3s
está passãndo no Brasil. A imprensa brasileira, os meios -de
do Brasil repetir a façanha? Aqui vale a pena lembrar de
comunicação, írtfletiram contra a população brasileira apra
César, o bravo César, que foi um valente, César, que foi
proceder a uma verdadeira lavagem cerebral. O povo brasium magnânimo com-os vencidos, tinha o seu staffconstitufdo
leiro, sem ter, praticamente, um órgão de imprensa que se
por elementos que garantiam a sua superioridade, a ~ua eleição
e o seu domínio ·nas áreas da velha Roma. Para: financiá~lo,
levantasse para defender o Presidente, recebeu uma autêntica
lavagem cerebral, e essa lavagem é tão profunda e vai tão
ele contava com a fortuna de Crassus. Era Crassus quemlonge que a juventude, principalmente a pertencente a uma
mobilizava o seu dinheiro, para que o Senado daquela época
ala da classe médi::i intelectual, não hesitou e nem tem hesitado
não decepcionasse as eleiçõ_es às quais concorria.
em partir para as ruas com a tarja negra do fasciS:niO, cOm
E César mantinhã o seu espírito belicoso, e era uma
a veste usada por Mussolini, nos tempos de outrora: e, ali,
honra, para quãlquer romariO daquela época, marchar sobre
povos que com os seus faziam fronteira e investir contra gauleatravés de buzinaços e de manifestações de alarido imperti~
nente, usam dísticos, insultando, expulsando, infletindo, comses, contra hispanos-, contra ge~mânicos, contra africaõoS do
batendo e acusando, sem dar o direito, sequer, do contranorte, contra sírios, contra ingleses e aí deixar a sua marca
ditório ao Presidente, que, desde o momento em que foi feito
de presença e a sagacidade da_sua atuação·na-arte da guerra.
esse trabalho de lavagem cerebral, não tinha tido, ainda, a
Senhores, vamos respeitai" a figura que nos gOverna; vaoportunidade de se defender das acusações que lhe são feitas.
mos amar e confiar no nosso_ Presidente. Não vamos desfazer
O -acusatório é tão violento que chega ao ponto de ir às- latas -o contrato que com Sua Excelência fizemos. Devemos ter
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certeza de que o Presidente Fernando Collor, ao atingir o
seu desiderato e, ao término da sua administração, há de
ter realizado todo o plano de ação a que se propós cumprir.
E que há de fazer com que este povo sofrido, estremecido
e angustiado, se assente, finalmente, na sua tranqüilidade
e possa repensar o que acolheu como certo, nessa lavag_em
cerebral que lhe tem sido feita, impiedOsamente, massacratiM
vamente, em relação ao Presidente da República.
Atendemos agora às contestações do Presidente, e não
permitamos que os fascistas de preto dêem esse péssimo- exemplo.
Tenho dito. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -

Passa-se

à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno úncido, do Requerimento n"'
491, de 1992, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos Anais do Senado Federal, do editorial
publicado no Jornal Estado de S. Paulo, edição de 25
de junho d 1992, sob o título "O drama da pesquisa".
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Será feita a transCrição-solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:
O DRAMA DA PESQUISA
Infelizmente, o que muitos previam aconteceu: a pesquisa
científica, no Brasil, corre o risco de falir. O documento de
internação na UTI (ou atestado_ de 6bi~o), foi inscriçq em
linguagem acadêmica e pelo órgão cOri:Ipetente, -o ·conselho
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
(CNPq), que depois de 40 anos de existência_ S1.JSpendeu por
absoluta falta de recursos o recebimento e a·provação de qualquer novo projeto de pesquisa neste ano. No ofício que comunica a medida ao secretário de Ciência e Tecnologia, Hélio
Jaguaribe, informa-se também -que o ·pagamento dos projetes
aprovados no ano passado não tinha sido feito! Não será preciso perguntar que destino_ tiverap1 os4,406 projetes apresentados à instituição. O CNPq usou a oportunidade para informar que esses projetes não serão eX.aminados.
.
A compreensão de como se chegou a tal ponto implica
aceitar que o exercício de poder neste País, nos últimos anos,
convive com taxas muito elevadas de hipocrisia. Não se pode
esquecer, por exemplo, o. anúncio do Programa de Apoio
à Capacitação Tecnológica, eni setembro de 1990. Esse programa ,prometia fazer avançar o esforço nacional em pesquisa
dos atuais 0,5% do Pffi para 1,4%, afunde atender às necessidades de "modernização da indústria nacional". O Orçainento
federal para 1991 previu verbas para tanto: por exemplo, as
verbas da Financiadora de Pesquisa e Projetas saltavtt.ni. de
US$60 milhões para nada menos de US$291 milhões! Como
entender assim que o CNPq ainda não tenh~.~nseguido rece-
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ber oS US$60 miihões com que pagaria pelo menos os projetas
aprovados e contratados? Quem mentiu -a qu-em? O papel
Diário Oficial? A publicidade? Ou os recursos -a pesquisa no
Brasil vivem num milagre dos peixes ao contrário, desaparecendo assinl que os pesquisadores preciSam deles? É claro
que não se deve esquecer as palavras mágicas do momento
como - "contingenciamento", "liberação orçamentária",
"repasse", este último dependendo do "fluxo de caixa"_, sinónimos de uma situação de fato que se quer esconder: o dinheiro
só é liberado se houver força política para tal. Em outras
palavras, falta uma visão global do problema. Convenhamos:
pesquisadores científicos não são eficieQ.te$ como lobistas.
A i:fecisão do CNPq de fato encerra uma longa agonia.
Em outubro, uma comissão do C:N___fq fe:? saber que ninguém
tinhã recebido coisa alguma pelos projetes aprovados no começo do ano. O documento provocou tanta celeuma no Governo quanto a denúncia, de um mês antes, do então secretário
da Ciência e Tecnologia, Edson Machado de Souza, avaliando
em pelo menos 50% do orçamento da secretario (US$710
milhões) os recursos gastos em ••despesas admimstratiyas''.
Não consta que o novo secretário da Pasta tenha alterado
a situação_.
Não pode haver inocentes nesta grave crise da pesquisa
nacional. Em março, o Ministro MarC11io Marques Moreira
garantiu para o presidente do CNPq, na:presença de representaiife-s da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência,
que não haveria mais atra:;os fio repasse das verbas. De nada
adianta comparar dados - emito aqueles que mostram que
o Brasil possui um décimo dos cíentista·s em atividades na
Inglaterra, ou__q~:~t: _te_~g~-~ quadragéSima parte dos qUe rnilita_m na área nos Estados Unidos, no Japão ou na Alem-anha.
Muito mais g:i'ave que -isso" é a informação de um coordenador
<4l Finep de que trabalhos de peSquisa brasileiros ficam inipos.:
sibilitados de ser publicados no Exterior porque os equipamentos brasileiros de afeiição_têm entre-20 e 3P aQos de uso
e_ 'flãO _são aceitos mais como Hparãmetros de aferição sérios"
por publicaçõeS espedalizadas. Essa situação absurda só será
alterada com planejamento sério para o setor e se o Governo
se dispuser a· de fato alocar verbas para pesquisa. Defina-se
uma verba real, que pelo menos permita uma seleção de projeto_s. E se cumpram os prazos de entrega do dinheiro sem
lobbies. Ter a realidade, uma realidade como parâmetro, é
a base de qualquer esforço sério na área da ciência.
.
Na semana passada, ao apresentar o ''Plano Brasil2010'' ~
o secretário Helio Jaguaribe afirmou que o Pais iria ·~c_opiar
o modelo asiático", destinando 20% das verbas para pesquisa
"espontânea" eSQ% para a "induzida". De que verbas falava
ele, não se sabe. Desconheceria, então;· o secretário, na semana passada, a situação do CNPq? e o Ministro da Educação?
Um único Ciac, o de Brasília, custou oficialmente US$1 milhão. Prometeni-se 300 para 1992. Cancelando a construção
de alguns outdoors de concreto pedagógico",_ n~~ se poderia
pelo menos quitar a dívida do CNPq com os projetes já aprovados?
A situação da pesquisa científiCa rio Brasil nunca foi tão
dramática. Um estudo do Internacional Institute for Management Deyelopment, divulgado em junho de 1991, registrava
que.em 1989 o Brasil era o _quinto colocado entre pafses de
industrialização recente no que dizia respeito a gastoS-COm
pesquisa. O Instituto para a informação Cientifica dos Estados
Unidos colocava o Brasil em 279 entre os 30 p3.íses que mais
realizaram publicações cientificas entre 1980/89. A Capes in-
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formou, também se referindo à décad3. de 19SQ, ·qUe_- fOram
feitos mil doutoramentos/ano. O Brasil foi O" único pãís daque~
les "em desenvolvimento" a atingir tal número. Oti seja, ava~~
çamos, apesar de tudo. O problema é que, de outro· ponto
de vista, estamos parando. Parando por falta do estabcle...
cimento de prioridades para se poder, um dia, chegar ao dito
Primeiro Mundo.
- -- O SR- PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) :......Item 2Ó •.

Votação, em turno único, do Requerimento n" 495,
de 1992, de autoria do Senador Maurício Coh"êa, soliciw
tando, nos termos regimeritais, a transcrição, nos Anais
do ~enado Federal, do artigo intitulado "Justiça made
in USA", de autoria do Sr. Augusto Boal, publicado
no Jornal do Brasil, edição de 25 de junho de 1992.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte amatéria cuja transcii9ão é .Oiicitaé!a.
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dade- internacional~ por acreditar na autodeterminação dos
pOvos, temos o dever de esclarecer a opinião pública sobre
o alcance dessa lei iniqua. Temos o dever de alertar a cidadania
pata essa decisão mostruosa e vil, que nos põe a todos, sem
exceção - e não Se excetuam nem mesmo os governantes:
o general Noriega e os dirigentes da República de Granada
que o digam!-, à mercê das leis de uma potência estrangeira!
· · 'A ·mera possibilidade do seqüestro já é, em si, uma pressão intolerável, pois a Corte autoriza seqüestros e, mesmo
que eles não se verifiquem, sempre resta a possibilidade. Espada _de Dámocles. Assim, pela lei dos EUA, os seus agentes
secretos podem intervir no Brasil e prender o Presidente Collor - suspeito de consumo e de indução ao consumo de
drogas, acusado que foi pelo seu próprio irmão.
A Suprema Corte dos Estados Unidos, agindo de maneira
tão irresponsável e selvática, iguala-se ao Aiatolá Khomeini
que decretou a pena de morte contra Salman Rushdoe, em
qualquer país onde se esconda, sem ~aiores preocupações
com as leis locais - pena que ainda vige: há vários anos
o escritor se camufla sob a proteção onerosa da Scotland
Yard. Iguala-se a todos os terroristas internacionais- Carlos
e os integrantes islâmicos, entre outros - que não professam,
pelas leis dos outros países, o mínimo respeito.
Pondo-se acima das leis internacionais, os Estados Unidos
põem-se fora da lei: são, a partir dessa decisão, os fora~da-lei
- da lei civilizada, que outros países respeitam. Um país
outlaw, como os seus cinematográficos bandidos do Oeste
e dos westerns! Foi preciso percorrer o longo caminho que
vai do Big-Bang ao Baug-Bang para que a Humanidade produzisse esse gênero de estadista e juiz general Custer, para quem
o índio bom era o índio morto.
Negando-se as leis da comunidade internacional, descarada e escancaradamente, dá-se o exemplo para que outros
países façam o mésmo. Os EUA não podem se queixar da
ocupação de sua embaixada em Teerã, no passado, - realizada segundo a lei irimiana! -,como não poderão se queixar,
no futuro, se algum pais ou organização terrorista decretar
e_ autorizâ.r "todo e qualquer cidadão a livremente invadir
o território da Embaixada dos Estados Unidos, todos os seus
consulados ou órgãos governamentais ou não, localizados em
-qualquer ponto do país ou ntestno no exterior, e a seqüestrar
todos os bens, dinheiros, móveis, objetos de valor etc ... "
Lei da Selva, lei do mais ardiloso._ Prefiro sonhar com
a civilização.

JUSTIÇA "MADE INUSA"
A Suprema Corte dos Estados Unidos acaba de pronunciar uma sentença qualificada de monstruosa até mesmo por
alguns de seus próprios juízes, que a ela se opuseram com
dignidade. Essa Corte acaba de legalizar o seqüestro de cidadãos estrangeiros, onde quer que se encontrem, _mesmo em
seus próprios países, permitindo a invasão e o desrespeito
do território de qualquer Nação, sobrepondo-se a todas as
leis da ONU, da OEA e à soberania de todos os _povos da
Terra. A Suprema Corte daquele país acaba de autorizar o
Poder Executivo, a polícia e as forças militares est~dunidcnses
a se apropriarem de vidas humanas, em qli.álquer parte do
mundo, para julgá-las em ~us tribunais, segund() suas próprias·
leis, infligindo seus castigos. É o_seqüestro int~rnacional unila..
teralmente decretado e legalizado. Lei do mais forte, lei .da
selva.
.
Para que se proceda ao seqüestro ,_ ª~9: ~ neçessário _que
se trate de um criminosó convicto, cómo: EicP,man, seqües:..
trado na Argentina e julgado pela justiça de lsrael. "Julgado"
é força de expressão, porque os c::rim:es desse carrasco já eram
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Esgotada
conhecidos e sua culpa atroz reconhecida- já estava julgado,
faltava apenas que a sentença fosse fOrmalizada_ e executâda. a matéria da Ordem do Dia. Passa-se agOra àvotaçáo do Re- .
Já havia sido condenado pelo Tribunal de Nuremberg e pela quérimento n~" 667/92, de- urgência, lido no Expediente, para
consciência de todos os homens e mulheres de. bem. Israel o Projeto de Lei da Câmara n~' 64, de 1992.
restabeleceu a pena de morte por apenas_ 24 horas a fim de 1 Em votação o requerimento.
·
que justiça- neste caso extremo -fosse feita.. .
.. . Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
No caso da Corte Suprema, no entanto. basta ser alguém sentados. (Pausa)
acusado ou suspeito. Especialmente aqueles suspeitos de en·
Aprovado.
volvimento com drogas. Aqui no BraSil, muitãs pessoas -:Aprovado o requerimento, a matéri:i a que Se refere figomesmo em elevadíssimos escalões do Governo federal, corno tará na Ordem do Di3. da segunda sessão ordinária subsese sabe -são suSpeitas nOtórias e acusadas até por pâre"ntes. .. qüente.
portanto, pasSíveis de seqüestro.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
Assim, por acreditar que nenhum país tem o direito de a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
violar ,a soberania de outros países, que o discutido. '•Dever
de Ingerência" - excepcionalmente criado no caso específico
. O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
do Iraque, para que esse país fosse invadido legalmente -- o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr' 1 e Srs. Senadores,
F<JDtou com a aprovação da ONU, ainda que d~~ja, maquian
o Banco do Brasil~ instituição financiem, tem préstado reledo-se a invasão norte-americana em intervenção da CC)muni- · · vantes serviços ao Páis, nãoapenas na área ecOnómica e mone-

Setembro de 1992

DIÁRW DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

tária, mas, também, com participação destacada na área social~ pelos benefícios que tem prestado no COntexto do seu
desenvolvimento.
Ao longo dos- anos, esta instituição centenárià tomoU-sê
uma das maiores expressões do património nacional, presente
em todo o território, desde os grandes centros aos mais longínquos recantos das diversas regiões, onde atuam 4.435 dependências, trabalham 114.614 funcinários, marcando, também,
nossa presença no exterior em 32 países de quatro continentes,
através dos seus 43 pontos de atendimento.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, recebi, há poucos dias,
o Relatório Anual referente ao exercício de 1991, a mim enviado pelo seu Presidente, Dr. Lafaiete Coutinho, que em sua
sucinta mensagem de introdução ao referido documento apresellta os resultados alcançados pela atual adm.insitração, que,
entre outros índices revela um lucro líquido de Cr$ 269,3
bilhões.
Vale a pena ser destacado o apoio finanCeiro, em- forma
de empré'itimo, destinado pelo Banco do Brasil para o setor
rural, principalmente para o custeio agrícola de 91/92, onde
os pequenos e mini-produtores ficaram com 36% dos_cJéditos.
Do total de empréstimos ao setor privado, a agropecuária
ficou com 57,6%.
Com um leque bastante diversificado de projetas e atividades, o Banco, além de sua rotina meramente bancária, ainda
atua em várias frentes do desenvolvimento, no setor de prestação de serviços, contribuindo para o desenvolvimento da agricultura, da indústria e do comércio, com o atendimento -que.
dedica aos seus clientes_e ao público em geral.
Estimula, também, segundo o seu relatório, um programa
de formação técnico--profissional do menor carente, oferece
estágio para menores entre 14 e 16 anos, patrocina eventos
culturais e desportivos, possuindo no Rio de Janeiro um Centro Cultural, por onde passaram no ano passado mais de 1
milhão e trezentas tnil pessoas...
Na área de preservação ambiental coordena e patrociila
a recuperação do antigo Parque Nacional da Tijuca, o maioi
Parque natural urbano do mundo, uma das maravilhas do
Rio de Janeiro.
A Fundação Banco dQ Brasil estimula a implantação de
projetes nas áreas de produção, comercialização, Saúde, educação, esporte, lazer, aperfeiçoamentO comUnitáriO, ·mesanato e outros.
A Fundação já aprovou mais de 1500 projetes, no Valor
de Cr$ 98,9 bilhões, a preços de dezembro do ano passado,
e entre os beneficiados em suas diversas áreas de atuação,
estão 2 milhões de alunos de 1'i' e 2!>Grau-S que estudam em
2.650 escolas, com o seu projeto de Vídeo~ Escola.
O Banco administ_ra o Programa de Formação do Patrimóriio- do Servidor Público, Pasep, com mais_-de_ s··roilhões
de associados e um desenbolso de Cr$ 155 bilhões ..
Promovendo a melhoria do seu atendimento, o Banco
firmou convênio com a Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos visando a instalação de pontos de atendimento Caixa~
Ouro em suas agências, em todo o território naciorial, inclusive
o fornecimento de talonários de cheques via _postal. Existem
hoje, também, cerca de 40 mil estabelecimentos .comerciai&o
credenciados a descontar ç_hequ~-ouro, dentro do-limite da
gamatia, até mesmo fora dos horários normais de ~xpediente,
facilitando, assim, a vida dos seus clientes.
O Banco 24 Horas já tem mais de 224 unidades nas prinq~
pais cidades do País.
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- O Banco ofereCe -diversificadas alternativas de aplicações
e investimentos e um _co~.junto variado de seguros de vida
e outros.
·:·-A atual administração do Banco realizou, com sucesso, Wií grande esforço de modernização, aprimoramento da parte
operacional de atendimento ao público, regularização de débitos pendentes, num total de 49 mil operações, envolvendo
um total de Cr$ 450 bilhões, promoveu medidas de austeridade
administrativa e avaliação de desempenho dos seus servidores
e treinamento de grande .Parte do efetivo de pessoal.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, li com muito interesse
o ~elatório que recebi e fiquei admirado com os números
e ·if-àbrangência dO campo de trabalho dessa poderosa e ex~
traord~nária instituição financeira.
Quero, nesta oportunidade, cumprimentar o seu Piesidente, o Dr. Lafaiete CoutinhoTorres, o Dr. Cláudio Dantas
de Araujo, Diretor de Crédito Geral, Captação e Serviços,·
que durante muitos anos trabalhou em Aracaju, o Dr. Luiz
Antonio de Carnargo Fayet, Diretor de Crédito Rural, o Dr.
Celson Freitas Cavalcaoti, Diretor de Recursos Humanos· e
ao Dr. José Bezerra Rodrigues, da Diretoria Financeirâ: peloS
resultados alcançados em suas- respectivas áreas eãgradecer
as ateriÇóes que me têm dispensado.
- Finalizando, Sr. Presidente, peço a transcrição com o
meu pronunciamento-da mensagem do Dr. Lafaiete Coutinho
Torres na apresentação do referido relatório que revela os
progreSSos e os resultados alcançados pela instituição no exercício de 1991 e suas perspectivas para o corrente ano.

DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. SENADOR LOl]RlVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Seribbres Acionist3s e Clientes,
-- Temos a satisfaÇão de apresentar o relatório <;le atividades
e as demonstrações financeiras referentes ao exercício encerrado em 31-12-91.
· · __A persistência_ de dificuldades nos campos económico e
social significou-um ·desafio para empresas, empresários, governos-e para toda a ·sociedade. Além dos avanços registrados
em várias frentes, ·o País parece ter-se finalmente conscien~
tizado de que não cabe apenas ao governo central buscar
soluções para os grandes problemas nacionais e viabilizar o
desenvolvimento auto-sustentado.
Para o Banco do brasil, o ano representou tempo de
intenso trabalho na- consecução dos objetivos que tradicionalmente persegue. Os resultados mostraram-se compatíveis
com as possibilidades oferecidas pelo mercado bancário e pela
conjUntura econórriica.
Captação
-- Com base em política voltada para a atualizçaão tecnológica e a ampliação e aperfeiçoamento do leque de produtos
e serviços, temos, proCurado captar os recuros indispensáVeis
ao cumprimento de nossa missão de instituição financeira comprometida com o desenvolvimento nacional.
Cabe registrar o elevado grau de confiança que a clientela
dedica ao Banco do Brasil, circunstância que se reflete, por
exemplo, nos saldos dos depósitos da Caderenta de Poupança-Ouro e_ no património do Fundo-Ouro de Aplicação Financeira, os quais alcançaram, no final do ano, Cr$ 2,4 trilhões
e Cr$ 1,5 trilhão.
O saldo dos depósitos alcançou Cr$ 8,0 trilhões, destacando-se os depósitos à vista (20,2% ), de poupança (34,3%) e
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a prazo (34,5%). A Poupança-Ouro detinha, em 31-12-91,
·· 14,8% dos depósitos da espécie no País.
Empréstimos e Operações Cambiais
As operaões de crédito apresentaram saldo de Cr$ 13,7
trilhões. Desse total, Cr$ 8,7 trihões foram alocados ao setor
privado (71,0%) à agropecuária e 29,0% à indústria, comércio
e serviços). A participação do setor privado no total das operações de crédito expandiu-se para 63,2%.
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Os empréstimos ao setor rural mereceram tratamento
prioritário, principalmente para custeio agrícola da safra 91/92.
Para essa finalidade, no período julho a dezembro liberamos
Cr$2,5 trilhões (a preços de dezejllbro), sendo 82,8% com
recursos do banco e 17,2% do Tesouro Nacional. Os míni
e pequenos produtores ficarãm com 36,9% dos créditos.
Os recursos que reunimo"S pilra o financiã.mento da agropecuária constituem um alento para que fixemos -metas ainda
mais ambiciosas na safra 92/93. Não há dúvidas de que o
Banco do Brasil resgatou sua parceria com o homem do campo~ ao oferecer decisiva participação nos planos e aç6es governamentais para a retomada do crescimento agrícola e a expansão da oferta de alimentos básicOS. Como ponto alto desse
processo~ os recuros foram liberados no ·momento oportuno
e no volume necessário.
Dentre as linhas de crédito voltadas para o setor exportador, destacaram-se os adiantamentos sobre contratos de
câmbio, cujas operações ultrapassaram a marca de US$4 bilhões, e os financiameritos de bens exportáveis, que somaram
US$5 bilhões.
. _
.
_
As operações cambiais (comerciais e financeiras) atingiram US$19,7 bilhões, correspondentes a 23,7% do mercado.
Sem díminuir a ênfase no setor rural, vamos viabilizar
meios que nos permitam auxiliar o Go_vemo na recuperação
da capacidade exportadora do País. Nossa rede de dependências externas e os setores especializados em operações
internacionais terão atuação- de realce nesse contexto, pois
pretendemos aproveitar os_ bons ventos que começaram a soprar na direção do_ País após a conclusão das negociações
com o Fundo Monetário Internacional. O Banco do Brasil
coloca a serviço do País sua experiência de meio século no
exterior, ampliando negócios para as empresas brasileiras e
captando recursos para o financiamento de projetes de interesse nacional.
Consta igualmente de nossa agenda de prioridades a busca
de recursos para a modernização da indústria nacional. Além
de contar com o fundo Ouromaq~ que se cõnsolidou como
mecanismo de geração de recursos de longo prazo, em complementação aos financiamentos da Finame, o Banco operacionalizará em 1992 o fundo Finep-Ouro, que constituirá forte
aliado do Programa de Fomento à Competitividade Industrial
do Governo. O Finep~Ouro utilizará verbas do BB -Banco
de Investimento, da Fundação Banco do Brasil e da Financiadora de Estudos e Projetes- FINEPE e se destina a incentivar o desenvolvimento de setores de ponta, promovendo
a reestruturação dos setores industriais.
A atençãO especial será dedicada às empresas de pequeno
e médio portes. Exemplo disso é o-recém-firmado convêõio
com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas -SEBRAE e outras entidades de apoio a esse segmento para a operacionalização do Mipem-Ouro, programa destinado a suprir capital de giro e financiar investimentOs.

Setembro de 1992

Na operacionalização das linhas de crédito com repasse
do BNDES, o Banco passou a ocupar o primeiro lugar em
número de operações, destacando-se os empréstimos Finame.
O Banco também assumiu o primeiro lugar no repasse das
linhas relativas ao POC-Automático.
A tecuperação de créditos mereceu nossa particular atenção. Esse processo levará ainda algum tempo para alcançar
pleno êxito, especialmente porque, ao lado de medidas eficazes de negociação, impõe-se um demorado trabalho doutrinário para superação de equívocos de raciocínio que não dizem
respeito apenas ao Banco, mas à visão que muitos segmentos
da sociedade construíram ao longo de décadas sobre as responsabilidades do Estado e do Governo. Mesmo assim, co"Qseguimos regularizar mais de 49 mil operações, no valor de
Cr$450 bilhões.
Agricultura, Capítulo à Parte
- - --Além do substancial volume de recursos alocados no setor
rural, o Banco colocou em execução-diversas medidas, como
simplificação de procedimentos e exigências para concessão
de empréstimos, instalação de superintendências estaduais no
Amapá e em Roraíma, criação da caixa postal do agricultor
e ampliação de prazos e facilidades para renegociação de dívi_
das vencidas.
Também implantamos, inicialmente em Goiás, o siStema
Unidade Móvel de Crédito Rural - RURALMÓVEL, para
facilitar o acesso de pequenos produtores rurais ao crédito.
Com isso, -pretendemos envolver o maior número de agricultores no processo produtivo.
Adotamos, ainda, mecanismo de operação automática
que assegura aos produtores, num único instrumento, os financiamentos de custeio de comercialização. Outra medida possibilitou a participação do Banco na _operação de balcão da
modalidade Finame Rural, permitindo que as operações sejam
- concluídas no ato da formalização dos contratos em cada uma
de nossas agências. Graças a entendimentos com. o BNDES,
incluímos as pessoas físicas como beneficiárias das operações
da Finame Rural, ampliando substancialmente o universo de
clientes assistidos.
Integra todo esse esforço o lançamento, no início de 1992,
do programa Rede de Annazens Gerais Credenciados.
Através dele, o produtor que depositar sua__mercadoria
nesses armazéns poderá apresentar ao Banco do Brasil, para
negociação, o conhecimento de depósito e o warrant ou levantar empréstimo com base nesses títulos.
O revigoramentó de nossos laços com as cooperativas
nos levou a criar gerência especializada, de modo que possamos exercitar nossa antiga vocação de -grande banco das cooperativas de produção apoiar oS demais segmentos do sistema,
tanto urbanos quanto rurais, no cumprimento da relevante
tarefa- que lhes cabe desempenhar numa economia capitalista
moderna.

e

Pobtos de Atf'- '_dimento
O Banco encerrou o exercíciO com 4.435 pontos de atendimento. De acordo coro a filosofia que objetiva privilegiar
ó atendimento ao público, demos continuidade à implantaçãodo NoVo Modelo Organizacional das Agências, que atualmente abrange 3.009 dependênci"s.
O processo de modernização te_cnológica prosseguiu com
a integração de novas unidades ao sistema on Une. Estão iii terligadas hoje à rede 2.132 dependências das quais mais de
600 são dotadas também de terminais de saque cash dispenser.
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EStamós implantando em estabelecimentos comerciais
conveniados ao Ou(O Card terminais eletrônicoS -tipO POS,
com a função de impritnü· ffiaiorrapidez na compra, permitir
consulta imediata ao boletim de cancelamento, agendar ime~
diatamente o crédito ao lojista e o _débito ao--usu_áriQ_ nos
prazos contratados. Implantados em São Paulo e no RiO de
Janeiro há um ano, os terminais estão sendo instalados em
lojas de Blumenau, Brasília, Manaus, Recife e Salvador.
Produtos e Serviços
Durante o ano, o Banco lançou diversos produtos novos,
como o Ouro Card Intemational, primeiro cartão de crédito
com validade internacional emitido no Brasil, o Fundo-Ouro
de Aplicação Financeira, que substituiu à altura a antiga Conta-Ouro, e o Ouro Vivo, representado por barras circulares
de ouro de 5,10 e 20 gramas, destinadas a pOupadores e colecionadores.
No momento, preparamos o lançamento dos Travelers
Cheques Banco do Brasil, o_ primeiro da modalidade _a ser
emitido por um banco brasileiro.
Dentro do Programa Permanente de Melhoria do Atendimento, o Banco filmou convênio com a Enipresa Brasileira
de Correios -e Telégrafos, visando- a instalação de pontos de
atendimento Caixa-Ouro em suas agências, em-todO território
nacional, bem como o fornecimento de talonários de ChequeOUro por via postal.
O Banco do Brasil e o Instituto Nacional do Seguro Social
assinaram convênio, com a finalidade de prestar serviços na
cobrànça dos créditos da autarquia, compreendendo a implementação de sistema de cadastramento, o parcelamento e
a cobrança administrativa de débitos apurados.
Com o objetivo de estreitar o relacionamento com seus
sócioS, o Banco promoveu ampla pesquisa para identificar
o perfil dos acionistas e detectar pontos passíveis-de aprimoramento das relações. Como resultado, encontra-se em desenvolvimento o Programa de Atendimento ao AcioniSta.
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pianista Miguel Proença pelo interior do País. Nos esportes,
destacaram-se-os patrocínios às seleções brasileiras de. voleibol, à fundista Carmem de Ol.iveira,_à tenista Cláudia Chabalgoity e ao piloto de Fórmula 3 Tom_Stefani. Ainda receberam
apoio os XX Jogos Estudantis Brasileiros e a equipe brasileira
de juniores de hipismo que participou do campeonato europeu.
Pioneiro na questão ecológica, o Banco d_o Brasil vem
ampliando sua participação em ações capazes de estimular
e promover a preservação ambiental. Uma das principais· iniciativas em 1991 foi a assinatura de protocolo coni o Ibama,
com o objetivo de apoiar a revitalização do Parque Nacional
da Tijuca, no Rio de Janeiro.
No âmbito do Programa de FormaÇão Técnico-Profissional do Menor Carente, o Banco criou a-Bolsa de Aprendizagem, pela qual as agências selecionam candidatos de 12
a 14 anos para trabalharem como menores aprendizes. Com
esse programa e com a reabertura da contratação de Menores
Auxíliares de Serviços de Apoio- jovens entre 14 e 16 anos
- o Banco contribui para a profissionalização da juventude.
Além disso, criou o Projeto BB Educar, com o objetivo de
engajar-se no Prog~ama Nacional de Alfabetização de Adultos
e Cidadania.
-- A Fundação Banco do Bfasir manteve a assiSténciii ~a
comunidades urbanas-rurais e o apoio a iniciativa nas áreas
de ciência e tecnologia, saúde, cultura, educação, recreaçãO
e desportos. Desde sua instalação, aprovou 1.503 projetas.
que somam Cr$98,9 bilhões em valores atualizados.
Para que se possa avaliar a extensão dos benefícios proporcionados pelo Banco do Brasil, vale a pena ressaltar que
seu envolvimento com a sociedade_brasileira vai além da prest(lção de serviços, P,a q_ferta de recursos para o fomento da
produção e do apoio a inúmeras iii"ic1::1tivaS -oe fnteresse co-munitário: _Sua presença também se manifesta no volume de tributos, contn'buições e eJ;J.Cargos sociais gerados por sua atuação
como instituição financeira. No exercíciO, esse Volume correspondeu a Cr$518,6 bilhões (a preços de dezembro), equivalentes a quase o dobro do lucro líquido.

Atuação no Exterior
As operações das agências no exterior conce_n_traram -se
Recursos Humanos
na prestação de assistência firiailceira de curto e médi_o prazos
a empresas nacionaiS e estrangeiras, princ~pal~e~te as d~ natuEm 31-12-91, o quadro de pessoal da ativa regiStrava
reza ·comercial. Os recursos colocados à d1sposiçao da chentela
114.614 funcionários (6.420 a_me_nos que no final do exercício
atingiram US$1 ,9 bilhão.
anterior).
O Banco possui 43 pontos de atendimento instalados em
O Banco reformulou completamente os sistemas de trei32 países de quatro continentes. Com vist~s a prepãrar-s_e
D.i:mento e de avaliação de desempenho de seus funcionários.
para atuar no livre mercado da Europa umficada, a ~artu
No exercício, o número de treinados, correspondeu a quase
de 1993, o Banco do Brasil vem desenvolvendo um conJunto
metade do total do quadro de pessoal.
de ações, de que faz parte a criação de uma subsidiária integral
A área de recrutamento, foram abertas iriscriçõeS--patã
naquele continente. Operando como uma instituiÇãO bancária _ seleçáo externa, depois de sete anos sem prom~v~r concurso~
européia, a nova empresa terá todos os direi.tos e tratamento
públicos. Inscreveram-se, em todo o País, maiS de um millião
dispensado aos bancos sediados nos países que compõem a
de candidatos.
Comunidade. A cidade de Bruxelas foi apontada como o meUma ocorrência lamentável: pela piíffieira vez em 83
lhor local para a instalação, devido à posiÇão central no contianos, um concurso públicO do Banco foi alvo de_ fraude. Após
nente.
- rápida apuração dos.fatos. os_funci.onários fespõnsáveisforam _
exemplarmente punidos. Os candidatos inscritos nos -estados
Relações com a Comunidade
cujas provas tiveram seus resultados anulados prestarão novos
O Centro Cultural Banco do Brasil consolidou-se como exames, em data já amplamente divulgadas.
um dos mais importantes pólos de convergência das atividades
Com a incorporação ao último dissídio coletivo da idéia
culturais do Rio de Janeiro. Reunindo teatro, cinema, sala
proposta pelo Banco de participação dos funcionárioS nOs
de vídeo, biblioteca, salas de exposições, museu e arquivo
lucroS, demos passo_decisivo para a modernização das relações
histórico, o local atraiu em 1991 mais de 1,3 milhão de pessoas.
entre capital e trabalho. Desse modo, os empregados passam
A música__; pOpular e ·erudita-- co_ntinuoU merecendo
a ter comprometimento _ainda maior na busca de resultados
atenção, em eventos como o. Rock in Rio II e a turnê do
e na consecução dos objetivos da empresa.
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Resultados Financeiros
Em 1991, o Banco contabilizou lucro líquido de Cr$269 :3
bilhões (Cr$23,15 por ação), evidenciando rentabilidade do
capital próprio de 5,4%.
Aos acionistas foram atribUídOs cl.ividendos de _C_r$5,40,
por ação, -correspondentes ao primeiro semestre (valor a_tualizado pela TRD até 10-10-91), a de Cr$4,77 por ação, refere~t.;s a~ segundo semestre,_ considerando as quantidades de
açoe~- extstentes em 30-6-91 e após o desdobramento ocorrido
no segundo semestre.
O valor patrimonial da ação elevou-se a Cr$42.9,09. O
índice de lucratividade das açf !S do Banco no ano registrou
variação nominal de 1.087 ,62o/i (ON) e 914,88%(PN), na Bolsa de Valores do Rio de Janeir1,, onde se transaciona o maior
volume de seus papéis.
. Após 14 anos, o Banco volta a promover chamada decapltal. A AGE de 12-11-91 deliberou que o Banc<r promovesse chamada da capital no montante de Cr$180,8 bilhões
com fiilalidade de ampliar o potencial da atuação no Paí~
e no exterior, além de acelerar a informatização da fede de
dependências. Também foi --ãU.tori:Zado o desdobramento das
ações em que se divide o capital social, na base de três novas
para cada uma possuída pelos acionistas, e a emissão de ações
na proporção de 41% sob_re as quantidades, que os acionistas
passaram a deter após o desdobramento.
De acordo com sua política de des_mobilização de ativos,
o Banco vem reduzindo sua participação acionária em outras
empresas, através de leilões especiais e da venda direta. Com
isso, sua carteira - que em passado recente chegou a 500
participações - está composta de papéis de 174 sociedades.
No período, o Banco também alienou 81 imóveís não de usO
e, em cumprimento ao Decreto n9 99.266, de 28-5-90, procedeu
à venda de 1.396 imóveis"ftiiicionais ·a seus-C:feupan.tes.
Aproveitamos a oportunidade para agradecer aos clientes, aos acionistas, aOS fiinciõnários e ã.Os- meiribros do Conselho de Administração, do COnselho Diretor e do Conselho
Fiscal a decisiva cOlaboração para a obtenção dos resultados
ora apresentados.
~os nossos amigos, à sociedade em geral, gostaríamoS
de detxar uma palavra de confiança na construção do futuro
do País, tarefa de todos nós e para a qual o Banco do Brasil
continuará a eiiVidar seus tnelhores esforços, sob as diretrizes
do Ministro Marcmo Marques Moreira e o com_afldo fiiffie
do Presidente Fem_ando Collor de M~llo. - Lafaiete Coutioho
Torres, Presidente. __
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
a palavr? .to nobre Senador Odacir Soares.
!J SR. ODACII:. '7-tAT..,J:,S ~~~F1.. ~ RO. PronUncia o
segut~te discurso.) - Sr. Preswente, Sr"' e Srs. Senadore~,
~ Umcef, ~undo das Nações Unidas para a Infância, tem
s~do o catalisador dos grandes problemas da ih~!.~~a nas n ....
çoes pobres _do mundo. No entanto, a solu~ão que todos c:
povos conscte.ntes r~querem para a qUestãO da miséria, do
aba~donc: ~a mfânCia e das famílias, deve ser fruto exclusivo
da dispostçao com que cada um dos países deseja tratar essa
-- chaga.
.
Denunciá-la mediante estatísticas -mais que desencoraJador~s - vergonh_osas -- ~á não atende à gravidade com
que o ~ai afeta a vtda dos Cidadãos. Trata-se, em cada uma
da~ regtões onde o problema do menor abandonado se mostra
afligente, de rever os mecanismos económicos qu·e favoreceiJl
a uns poucos em prejuízo de muitos.
_
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Desse modo, é maís da natureza da vontade política de
cada nação do que propriamente de um movimento internacional que podem ser encaminhadas as soluções que visam
ao amparo da infância e da família.
Aqui, em nosso País, se juntamos a denúncia dos_ seguidos
relatórios do Unicef ao que têm apontado as estatísticas públi~s do IBGE a partir dos censos demográficos, a realidade
mcontestá_yel é uma só; o quadro que nossos olhos têm testemunhado nOs grandes centros urbanos, cujo eco nossos ouvidos não têm sido capazes de esquecer, retrata a infância abandonada, que nos alcança por todas as formas de desvãos da
marginalidade.
Sr. Presidente, Preclaros Senadores, sem terras, sem lares, de um lado, encontram-se trabalhadores rurais enx:ot_ados
do _campo pela cupidez de posseiros e pela prática de uma
agncultura que afasta a mão-de-obra de sua única fonte de
sobrevivência. De outro, a criança e o adolescente, vitima-dos
também pela auséncia do teta e pela desestruturação ou falta
da imprescindível organização familiar. Os dois problemas
estão mter-relacionados por vínculo indiss_olúvel.
Profundamente investigado por organizações inter,nacionais insuspeitas, por universidades qualificadas e por pesquisadores isentos, o drama do menor abandonado nos grandes
núcleos urbanos agrava-se nos países do Terceiro Mundo.
A ·exceção ao horror da infância--desvalida que, em grandes .massas, perambula pelos centros urbanos na posição de
pe~mtes, de marginais que
cometem. pequenos e grandes
delitos, é detectada nas nações que promovem_amplos programas de educação e saúde. Amparam elas as famílias como
-único meio capaz de promover não só a e:;tabilidade social
do mom~nto, mas, sobretudo, com descortino, o investimento
nacessário a um futuro tranqüilo para as populações pobres.
Não se trata unicamente -pode-se pensar de modo equivocado - de mover recursos vultoso de fontes inexploradas
para tratar tão grave questão. É, antes, e não nos espantemos
com isso, necessário que sejam melhor aproveitados os investimentos atuais, as fontes tradicionais de recursos canalizados
para a educação do menor e o amparo à família, mediante
programas de saúde pública, alimentação, habitação e seguro·
desemprego.
Trata-se de organizar a sociedade, de tomar mais efiCã.Zes
-os investimentos públicos, priorizando adequadamente aquilo
que se transfor ..nt:t., I; "'la ação social do Estado, em valore!'
transcendente<- do homem.
Não é, :>.;sim, a !,ala de aula modernizada, a existêftcia
de equipamentos sociais complexoS nem, tampouco, um sistema central'zado de aquisição de merenda escolar_que haverão
de preencher as evidentes lacunas com que são retratados
os segmt::ntos sociais ri:J.aís desfavorecidos _da sociedade brasileira.
É, antes, pelo investimento--ria formação docente e no
fortalecimento do município, ·que se pOdem melhor direcionar
os m.t~~ que suficientes recursos c}ue·a SOCieclad.e_brasjleira
tein esbanjado em desfavor das massas mais desassi_stidas,
dos pobres e miseráveis que, agora, pelo volume enorme das
mazelas com que se mostram, apavoram a todos os responsáveis pelos destinos deste País.
As nações que 3gora são flagradas em estágios de desenvolvimento acelerado concederam, e ainda o fazem hoje, prioridade absoluta à _educação .da inf~ncia e ao amparo das famílias. Nós, entretanto, que optamOS equivocadamente por uma
política de desenvolvimento económico concentradora de rendas, visando a queima de etapas nos saltos imensos co.m que,
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pulamos das organizações fabris mais elementare~ _para os
grandes empreendimentos da tecnologia conswnista, esquecemo-nos da educação e da infância.
- -----Agora; um tanto tardiamente, segu:indo a tradição de
postergar soluções que saltam aos olhos, insistimos -.:::-ainda
- em díscutir em veZ de solucionar. São eYidentes, por si
mesmos, os exemplos que a História -das nações nos mostram
de sobejo: impõem-se amparar a infância~ educando-a e alimentando-a, consolidando a instituição familiar pela impres-

cindível ação eficiente do Estado.
__
Não é possível que as verbas públicas aqui exiStentes
em volume considerável no domínio do social prossigam em
marcha de desperdício, direcionadas sem eficiên'cia e aplicadas
sem a imprescindível responsabilidade pública do_retorno.
De tal modo essa questão é grave~ Sr. Presidente, que
estudos insuspeitos de caráter técnico promovidos pelo IPEA
e Universidades brasileiras têm provado que as verbas destinadas ao social em noss_o Pa-ís, se concentradas mediante mecanismos adequados de distribuição, como o denominado imposto de renda negativo, seriam capazes de promover o verdadeiro resgate dessa imensa massa de desvalidos e deserdados
da sociedade, aí incluída, para a infâmia de nossa História,
a infância e a adolescência, contada por dezenas de milhões
de seres famintos e desassistidos.
Trata-se, asSirii, Sr. Presidente, colegas Senadores, de
abordar o problema armados de firme disposição política capaz de encarnar os anseios da sociedade brasileira por melhores dias.
Essa a análise que trazemos à consideração dos ilustres
Pares, no dia de hoje.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Nada mais
havendo a tratar' a Presidência vai -encerrar- os- Trabalhos,
designando para a ordinária de amanhã a seguintt..
ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 63, DE 1992
(Em regime de urgência nos termos do _art, 336, ct do
Regimento Interno.)
Discussão, em 'tii"fno único, do Projeto de Lei da Câinara
n' 63, de 1992 (n' 2.955/92, na casa:de origem), de iniciativa
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do Ministério Público da União, que cria a Pr6clli"adoria Regiona:I do Trabalho da 24~ Regiãoda Justiça ào Trabalho e
dá outrãs-pl"óvidências. (Dependendo de parecer.)
- 2- --···
OFÍCIO S/17, DE 1992
(Em regime de urgendà, -nos termos do art. 33:6,_ c, do
Regimeilto Interno.)
Ofício n' S/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro solicita autorizaçã;o para emitir e colocar no mercado através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesour~ Nacional (LFf:M-:._-Rio), vencíveis
no segundo semestre de 1992 (Dependendo de Parecer.)
-3REDAÇÂO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 51, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final(ofereçida
pela ComissãO D-ii-etora em seú PareCei n9 27S, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 51, de 1992 (n' 29!91, na
Câmâra dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Tunísia.
- --- -

-4.
. . . REDAÇÁO FINAL
. . ..
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.
..
N• 63, DE 1992
.
.
.
Discussão, em turno único, da Resolução Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer il9 279, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 63; de 1992 (n' 175/92, na
Câmara dos Deputa-dos), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Econômica, Comercial, Industrial, Tecnológica
e Financeira, celebrado entre Q Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Arabes Unidos,
em Brasília, em 11 de outubro de 1988.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessãp às 16 horas e 34 minutos.)

Ata da 1698 Sessão, em 3 de setembro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

EXTRAORDINÁRIA
Presidência do Sr. Lucfdio Portella.
ÀS 17 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo Campos
·- Amazonino Mendes - Antonio Mariz - Carlos Patrocfnio
- César Dias - Chagas Rodrigues - Cid SabÓia de Carvalho
- Coutinho Jorge - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - E!cio
Alvares- Enéas Faria- Eaperídino Amin- Epitâcio catetei-

ra- Fernando Henrique cárdoso - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Gerson C'.amata - Guílhel1ll<O l'almeir!l Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Humberto Lucena ·Hydekel Freitas - Iram Saraiw - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- Joao Calmon- Jol!o França- Joao Rocha
-JOSI! Fogaça- JOSI! Paulo Biso!- José Richa -Jost Sarney
- Júlio Campos - Levy Dias - Louriwl Baptista - Lucfdio
PorteUa - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Marco ·
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Maciel - Mauricio Correa - Mauro Benevides - Moist\s
Abrao - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares - Onofre Quinan - Raimundo üra - Ronan Tito - Ruy
Bacelar - Valmir C.mpelo - Wilson Martins.
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Sendo assim, é incompreensível que o trabalhador avuls9
na área terrestre ainda esteja à margem da legislação ~raba
lhista, enquanto as categorias profissionais ligadas ao serviço
portu_ário gozam, desde há muito tempo, das garantias trabalh~c:tas:

O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - A lista de
presença acusa o comparecimento de Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus iniêiamos DOli!iÓS trabalhos.
O Sr. 19 Secretáriáproéederá à leitura de_ requerimentos.
REQUERIMENTO N• 668, DE 1992
Nos termos do artigo 210 do Regimento Interno, requeiro
a transcrição nos Anais do Senado Federal, do artigo sob

o título "Tribunal de Justiça Fulmina ação" imoral da OAB",
de autoria do jornalista Hélio Fernandes, publicado no Jornal
Tribuna da Imprensa do dia 2 de setembro de 1992.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992_. - Senador
Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - De acordo
com o§ 1"' do art. 210, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que será lidO -pelo Sr. J9
Secretário.
É lido o seguinte.

Faz-se, portanto, necessária a devida equiparação entre
as categoirias, vez que ambas têm função assemelh_adas. ·
Ademais, a pretendida extensão de direitos nada m~i.s
é que também O cumprimentO do preceito constitucional que
ordena um tratamento igual a todos os cidadãos perante a
lei (art. 5').
_
Desse modo, estamos convencidos de que a nossa iniciativa: contará com o integral apoio de nossos pares a fim de
sanar essa grave injustiça Social.
_
_
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1_9_92. - Senador
Rooan Tito.
(À ComissãO de Ass_u_ntos Sociais-~-_Decis_ão láminativa)·
--~O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) O projeto
será publicado e_r_emetido à comissão competente.
- Passe-se à

ORDEM DO DIA
Item 1
Votação, em turno único,do Requerimento n" 519,
de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transição, noS Ari:lis
do Senado Federal, do artigo publicado no Jornal A
Tarde, de 16 de junho de 1992, sob o Título CP!o
_ lmpeacbment.
-Em votação o requerimento._
Os Srs. Senadores que o -aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado
Será feita a transição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:

REQUERIMENTO N• 669, DE 1992
Requeremos urgência, nós termos- do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n 9 74, de 1992, que dispõe sobre as disponibilidades financeiras
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT e dá outras
providências.
.
.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992_ -Humberto
Lucena - Elcio Álvares - Fernando Henrique Cai-doso Fsperidião Amin- Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Este requerimento será votado após a Otdem do Dia, na forfriã. do art.
340, II, do Regimento Interno.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1~' Secretário.
É lido o seguinte

A Tarde

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 136, DE 1992
Dispõe sobre o trabalhador na movimentação de
mercadorias em geral.
O Congresso nacional_decreta: _ _ _
__ _ _
Art. 1~' São equipárados ã.os tÍ'abalhadores -avulSos, sendo-lhes assegurados os direitos estabelecidos na legislação
competente, os trabalhadores na movimentação de mercadorias em geral.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de _sua publicação.
Art. 3" Revogam-se as disposições em contrárjo.
Justificação
O presente projeto tem por finalidade conigir uma grave
distorção no que tange ao tratamento legal que é dispensado
àqueles que desempenham sua função na movimentação de
mercadorias em geral na área terrestre.
,_ _
A Constituição Federal, em seu artigo 79 , inciso XXXJI,
proibe a distinÇão entre trabalho manual, técnico eintelectual
ou entre os profissionais respectivos (o grifo é D.OsSo). - ---

QuintaCfeira 16-7-92
CPI E IMPEACHMENT
Paulo Brossard
A propósito dos trabalhos da CPI; ora em funcionamento,
muito se tem falado em impeachment: como se uma importasse
no outrg. Trata-se de uma confusão entre institutos diferentes,
que convém desfazer. Não existe relação necessária entre um
e outro. O poder de investigar é inerente ao Poder Legislativo,
federal, estadual e municipal; existe ainda quando a Constituição silencie a respeito. As constituições mais antigas não
aludem a comissões de inquérito, e isto nunca foi embaraço
à sua criação e funcionamento. A Constituição ,de Weimar,
de 1919, ~rouxe uma novidade, ao assegurar a criação de
cOrilissões parlamentares de inquérito a requerimento da minoria. Foi o que fez: a Constituição de 34, no que foi seguida
pelaS posteriores.- Na -constit!Jinte de 46, Aliomar Baleeiro
teve ocasião de af"trmar: "É inteiramente supérfula a disposição, porque, no desempenho de· suas funções, ambas as
câmaras podem recorrer aos inquéritos sobre quaisquer fatos,
determinados ou não, assim como a todo e qualquer meio
id-óneo que lhes não seja vedado por cláusula expressa, ou
implícita; da Constituição".
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Convém notar, desde logo, que a CPI não tem por objetivo punir pessoas, mas apurar fatos, relacionados a assuntos
que estejam na competência do poder investigat<?rio. Assim,
o Estado não pode investigar a Receita Federal, nem a Fundação Visconde de Cabo Frio, do Itamarary; o muri:_iç{pié) não
pode criar CPI para apurar ocorrências relativas à Polícia
Federal ou estadual. Observada essa regra, os fatos suscetíveis
de investigação são OS niais variados_. Pode ocorrer, porém,
que, no curso de uma investigação parlamentar, fiquem apuradas licitudes administrativas ou criminais; se elas se tomarem públicas, a autoridade competente, cumprindo o seu dever
funcional, tomará as medidas adequadas para apurar responsabilidades, administrativas ou penais, dos seus autores, independentemente de solicitação ou simples comunicação da CPI;
mas, apurado que seja um fato dessa natureza, é natural que
a comissão parlamentar comunique à autoridade administrativa competente ou ao Ministério Público o resultado de sua
investigação para os devidos efeitos.
·
Pode ocorrer também que a CPI venha a deparar fatos
que a leí defina como "crimes de responsabilidade" (que,
em verdade, não são crimes, mas faltas de natureza política,
ainda que possam ser, si1~rmltaneamente_, crimes propriamente
ditos), que, em tese, justificariam o impeacbment. Caberá,
à Câmara, pronunciar-se a respeito. Vou além. Pode ser criada
CPI com a finalidade específica de apurar fatos com Vistas
a possível instauração de um processo.de responsabilidade,
e sua conclusão pode ser positiva ou negativa, cã.bendo sempre
à Câmara, que a criou, aprová-la ou rejeitá-la.
O que importa salientar é que a CPI não julga ninguém
e a ninguém condena; os fatos apurados é que podem comprometer uma ou mais pessoas e ensejar a instauração do processO
adequado, criminal ou político, confonne o caso, e este concluir pela condenação ou pela absolvição do aCusado.
Se o impeachment é um bom processo de apuração de
responsabilidade ou é inadequado e ineficaz é outrO problema,
que nada tem em si mesmo como a CPI.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Esgotado a
notícia da Ordem do Dia.
Passa-se agora à votação do Requerimento n' 669/92,
urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara
n'74, de 1992.
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.
O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 63, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, c, do
·
Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da -Câmara
n~ 63, de 1992 (n"' 2.%5/92, na Casa: de origem), de iniciativa

do Ministério Público da União, que àia a ProCuradoria Reg!.onal do Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho
e dá outras-·providências. (Dependendo de parecer.)

-20FÍCIO S/17, DE 1992
(Em regime de urgência, nos tennos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
.. Ofício n• S/17, de 1992, pelo qual a Prefeitura Municipal
dã Cidade do Rio de Janeiro, solicita autorização para emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do .Tesour<)Municipal (LFTM- Rio), vencíveis
no segundo semestre de 1992. (Dependendo de parecer.)
-3REDAÇÂO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLAT!VO
N' 51, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n-~ 278, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 51, de 1992 (n' 29/91,_na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Governo da República da Tunísia.

-4REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 63, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 279, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1992 (n• 175/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica
e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados Arabes Unidos,
em Brasília, em 11 de outubro de 1988.
· O SR. PRESIDENTE (Lucfdio Portella) - Está encerrada a sessão:
(Levanta-Se a sessão. às 17 horas e 35 minutos.)

SECRETARIA-GERAL DA MESA
(Resenha das matérias apreciadas de 3 a 31 de agosto
de 1992- art. 269, II do Regimento Interno)
Projetos aprovados e enviados à sanção
-Projeto de Lei da Câmara n' 1, de 1992 (n' 902/91,
na Casa de origem), que altera dispositivos da Lei n" 5.869,
de 11 de janeiro de 1972 - Código de Processo Civil, referentes à prova pericial. Sessão: 5-8-92 (143)
-Projeto de Lei da Câmara n• 36, de 1992 (n' 4.572/90,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal Militar,
que organiza a Justiça Militar da União e regula o funcionamento de seus Serviços Auxiliares. Sessão: 11-8-92 (149)
-Substitutivo· da Câmara ao Projeto de Lei do Senado
n' 385, de 1991-Complementar (n' 97/92, naquela Casa), de
autoria da Senadora Marluce Pinto, que dá nova redação
ao art. 3' da Lei Complementar n' 62, de 28 de dezembrode 1989~ que estabelece normas sobre o cálculo, a entrega
e o controle das liberações dos recursos dos Fundos de Participação e dá outras providências. Sessão: 12-8-92 (150)
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-Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei dÓ Senado
n' 228, de 1991 (n' 2.559/92, naquela Casa), de autoria do
Senador Humberto Lucena, que concede pensão especial a
Francisco Paula Cândido, e dá outras providências. Sessão:
27-8-92 (162)
-Projeto de Lei da Cãmara n' 71, de 1992 (n' 1.165/91,
na Casa de origem), de iniciativa -do Ministério Público da
União, qu-:: cria a Procuradoria Regional dO Traballici- da 22~
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Sessão: 27-8-92 (162)

-Projeto de Lei da Câmara dos Deputados n"' 3, de
1992 (n' 4.818/90, na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público da UniãO, que cria cargos de Procuradores do
Trabalho de 2' Categoria, cargos efetivos e em:-·cõmtssãO e
dá outras providências, no âmbito do Ministério Público do
Trabalho. Sessão: 27-8-92 (162)
Emenda constitucional promulgada pelas mesas do Senado
Federal e da Câmara dos Deputados
'

-Emenda Constitucional n"' 2, de 1992, originária- da
Proposta da Emenda à Constituição n' 8, de 1992 (n' 51190,
na Câmara dos Deputados), que dispõe sobre o plebiscite
previsto no art. 29 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias. Sessão: 25~8-92 (sessão Sõle'ne do Congresso Na~
clonai)
Projetas aprovados e enviados à promulgação
-Projeto de Decreto Legislativo n' 57, de 1992 (n' 91191,
na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que renova
a permissão outorgada ã RBC - Rede Bahiana de Com.uni~
cação Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqUência modulada na Cidade de Feira de Santana, Estado da Bahia. Sessão; 5-8-92 (143)
-Projeto de Resolução n"' 55, de 1992, apresentado pelo
Senador Júlio Campos como conclusão de seu Parecer de
Plenário, que autoriza a contratação de operação de crédito
externo, com garantia da União, entre o Banco Nacional de
Desenvolvimento EconómicO e Social - BNDES r: o Import
Export Bank of Japan - Eximbank, no valor equivalente
e até seis bilhões e quinhentos milhões de ienes japoneses,
para financiamento pafcial do Programa Nacional de Controle
da Poluição Industrial. Sessão: 6-8-92 (146)
-Projeto de Resolução n' 56, de 1992, apresentado pelo
Senador Espiridião Amin como conclusão de seu Parecer de
Plenário, que autoriza contrataÇão de operação -d~ crédito
externo, no valor equivalente a até duzentos e cinqüenta milhões de dólares norte-americanos, junto ao Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, destinada ao financiamento pardar do Programa de Modernização
do Setor de Saneamento, a ser executado pelo Ministério
da Ação Social. Sessão: 11-8-92 (149)
-Projeto de Resolução n"' 57, de 1992, apresentado pelo
Senador Jonas Pinheiro como conclusão de seu Parecer de
Plenário, -que autorizá a~·contratação de operação de crédito
externo, com garantia da União, no valor equivalente a até
duzentos e sessenta milhões de dólares entre .a Petrobrás S.A. 1
e o Banco Internacional d~ Reconstr_u__ção e Desenvolvimento
- BIRD, financiamento parcial do Projeto Polidut_os e Estação de Hidrotratamento. Sessão: 11-8-9_2 (14~)
-Projeto de Resolução n' 17, de 1992, apresentado pela
. ~missão de Assuntos Econó_mi_cos como conclusão de seu

•
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Parecer n"' 91, de 1992, que autoriza a República Federativa
do Brasil a ultimar a contratação de operação àe crédito externo, no valor de cento e sessenta e sete milhõe~ de 96lares
norte-americanos. junto ao Banco Internacional de_ Reconstrução e Desenvolvimento- Banco Mundial. Sessão: 11-8-92
(149)
-Projeto de Resolução n" 15, de 1992-CN, de iniciativa
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a representação do
Congresso Nacional na Comissão Parlamentar Conjunta do
Mercosul. Sessão: 18-8-92 (15'1)
-Projeto de Resolução n"' 58, de 1992, apresentado pelo
Senador Onofre Quinan çQmo conclusão de seu Parecer de
Plenário, que revigora por 180 dias o prazo para o exetcício
da autorização constante da Resoluç3ü do Senado Federal
n' 75, de 13 de dezembro de 1991. Sessão: 20.,8-92
Projetos aprovados e enviados à Câmara dos Deputados
-Projeto de Lei do Senado pQ 30, de 1991,_de autori
do Senador Maurício Corrêa, que regul;tmenta a profissã(;
de Ortoptista e dá outras providê:nci:.s. Se..,_)i,ão: 4-8-92 (140)
(decisão terminativa)
--Projeto de Lei do Senado n~ 35.3, de 1991. de autoria
do" Senador Marco Maciel, que suprime a prescrição de ações
penais, acrescentando-paragrafo ao art. 1ü9 do Código Penal
(Parte Geral, Lei n' 7.209, de 11 de julho de 1984). Sessão:
4-8-92 (140) (decisão terminativa)
-Projeto de Lei do Senado n"' 8, de 1992, de autoria ·
do Senador Mauro Benevides, que altera a redação do~ _?rts.
222 e 223 da Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973 (Código
de Processo Civil) e dá outras providências. Sessão: 4~8-92
(140) (decisão terminativa)
·
·
-Projeto de Lei do Senad_o .n" 3í, de 1992~ de autoria
do Senador Nelson Carneiro, que regula o direito da companheira a alimentos e à sucessão. Sessão: 4-8-92 (140) (decisão
-terminativa)
-Substitutivo do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
no 58, de 1992~Complementar (nQ 73i91-_Complementar, na
Casa de origem). de iniciativa do Presidente da República,
que institui a Lei Orgânica da Aôvocacia-Geral da União
e dá outras providências. Sessão: 5-8-92 (143)
-Projeto de Lei do Senado n"' 26. de l99i-Complementar, de autoria do Senador Ronaldo Aragão, que al~ra a
Lei Complementar n' 41, de 22 de deze:JTibro de 1981. Sessão:
17-8-92 (153)
-Projeto de Lei do Senado n 9 121 ~de 1991. d_e autoria
do Senador Marco Maciel, que determina a cot;ttagem como
tempo de serviçp no exterior, para todos os fins, o teQlpo
de licença de diPlomata cônjuge de diplomata em exercício
no e~rior. Ses~ão: 17-8-92 (153)
·
-EmendaS do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n' 67, de 1989 (rt' 1.148/88, na Casa de origein), de iniciativa
do Presidente d3. República, que dispõe sobre as ações de
prevenção e tontrole das zooneses urbanas, e dá outras proviw
dências. Sessãoi 21-8-92 (157)
-Projeto de Lei do Senado n' 386, de 1991, de au~oria
do Senador Márcio Lacerda, que altera e acrescenta diSpOsitivos ao art. 151 do Código Penal, e dispõe sobre a execução
do inciso Xll do art. 5(0, parte final, da ConstitUição Federal.
Sessão: 24-8-92 (158) decisão terminativa)
Matérias declaradas preju~ e enviadãs ao arquivo
-Projeto de Lei do Senado n<? 377, de 1991, de autoria
do Senador Raimundo Lira, que proíbe a inc~neração de peles
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de animais silvestres abatidos em caça predatória e dá outras
providências. Sessão: 4-8-92 (140)
. .
-Projeto de Resolução nl' 40, de 1991, de autoria do
Senador Ronaldo_Aragão~ que suspende temporariamente os
limites prevísms o.o art. 3"' da Resolução n"' 58, de 1990. Sessão:
7-8-92 (147)
Projetos redrados pelo autor e arquivados nos termos do
art. 256 do Regimento Interno
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ATOS DO PRESIDENTE
ATO DO PRESIDENTE N• 345, DE 1992

-- o Presidente do Senado Federal, no uso da sua cOmpetência regimental e regulamentar, em conformidade com o
art. 141, I, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
nos termos da delegação de competência que lhe foi outorgada
pelo Ato da Comissão- Diretora n<:> 2, de 1973, e tend~ em
vista a decisão do Conselho de_ Supervisão do Centro Gráfico
do Senado Federal, proferida em 8-8-92, e _o_ que consta do
processo n' 000357/92-8 e apensos do CEGRAF, resolve:

-Projeto de Lei do Senado n'369,"de 1991, de autoria
do Senador Francisco Rollemberg, que estabelece o limite
máximo permitido para a navegação de embarcações do tipo
moto-aquática (Jet~Skil em praias do litoral, rios, lagos, lagoas
Demitir o servidor IVOLETE LISTEN DE OLIVEIRA
e reservatórios de_r_epresas e dá outras providências. Sessão:
FILHO, matrícula 1575, do !"'fgó de Especialista em Indústria
12-8-92 (150)
-- Gráfica Legislativa/AsSistência, 4~ Classe, PL03, do QUadro
-·Projeto de Lei do Senado nç 76, de 1991, de autoria
de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal. ·
do Senador Valmir_Campelo, que dispõe sobre pensão militar.
Senado Federai, 3 de setembro de 1992. - Senador MauSessão: 19-8-92 (!55)
ro Benevides, Presidente.
Projetos enviados à Comissão Diretora (art. 98, V, do
Regimento Interno)
ATO DO PRESIDENTE N' 346 DE 1992
-Projeto de Lei do Senado n\1 10, de 1991, _de autpria
Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência
do Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre critériciS_p_ã:fã- regimental e regulamentar. em conformidade com a delegação
outorga e rc:novação de_ concessão ou permissão de serviço
de competência que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão
de radiodifusão sonora e de sons _e _imagens. SesSão: 13-8-92
Diretora o~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o
(151)
que consta do processo n' 008.369/92.5 resolve:
- Proj~to de Lei do Senado n~ 273, de 1991, q.e autoria
Alterar o Ato desta Presidência n"'123~ de ~981, publicado
no DCN, Seção II, de 25~11-1981~ para manter aposentada
da Senadora Marluce Pinto, que transfere ao domínio do Estaa servidora ERNESTINA DE SOUZA MENDES, Analista
do de RoraLrna terras pertencentes à União, e dá outras provi·
·
dências. Sessão: J8-s:92 (154)
L<:;gislativo, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1992 (n' 28/91,
alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto_ do Acordo
combinado com os artigos 67, e 186, inciso m, alínea a, da
Básico de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celeLei n' 8.112, de 1990, e artigo 11, da Resolução SF n' 87,
brado entre o Governo da República Federativa do B~asil
de 1989, bem assirri com as vantagens da Resolução SF n"'
e o Governo da República do Chile, em Biasilia, em 26 de
21, de 1980, com proventos integrais, a partir de 25 de junho
julho de 1990. Sessão: 27.8.92 (162)
de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso XI, da
-Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1992 (n'62/89,
Constituição Federal.
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
Senado Federal, 3 de setembro de 1992. -Senador Maun"' 158, da OrganizaçãO Internacional do Trabalho - OIT,
ro Benevides, Presidente do Senado Federalsobre o Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do
Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68~
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Sessão:
ATO DO PRESIDENTE N• 347, DE 1992
27-8-92 (162)
_ O Presidente do Sen3.do Feder3.1, no uso de sua compe-Projeto de Decreto Legislativo n' 61, de 1992 (n' 86/91;
tência, que lhe foi outorgada pelo Ato da Comissão Diretora
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em vista o que consta
de Cc-Produção Cinematográfica,- celebrado entre o Governo
do Processo n' 008.196/92.3. resolve:
da República Federativa do Brasil e o Go.v.emo da República
Alterar o Ato desta Presidência n' 21, de 1974, publicado
Argentina, em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988. Sessão:
no
DCN,
Seção II, de 7-8-74 e republicado nos DCN, Seção
27-8-92 (162)
II de 17-8-74 e 4-9-74 para manter aposentado, voluntaria-Projeto de Decreto Legislativo n' 51, de 1992 (n'29/91,
mente, o servidor ANTÓNIO PINTO FANAIA, Analista
na Câmara dos DepUtadOs), que aprova o texto do Acordo
Legislativo, Classe "1'", Padrão III, do Quadro de Pessoal
Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil
do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inciso III, da
e o Governo da Tunísia. Sessão: 27-8-92 (162)
Constituição da República Federativa do Brasil, combinado
com os artigos 67 e 186, inciso II, da Lei 8.112, de 1990,
-Projeto de Decreto Legislativo n' 63, de 1992 (n'
e artigo 11 da Resolução SF n' 87, de 1989, bem assim com
175/92, na Câmara dos Deputados), que·aprova o texto do
as vantagens da Resolução SF n"' 21, de 1980. com proventos
Acordo de Cooperação Económica, Comerciai, Industrial,
integrais, a partii'-de 19 de junho de 1992, observado o disposto
Tecnológica e Financeira, celebrado entre o Governo da Reno artigo 37, inciso XI, da COJ?-StÍtliiÇão Federal.
pública Federativa do Brasil e o GoVerno dos Emirados Árabes Unidos, em Brasília, 11 de outubro de 198a. Sessão:
Senado Federal, 3 de setembro de 1992.- Senador Mau,
27-8-92 (162)
ro Benevides, Presidente do Senado Feder~l.
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ATO DO PRESIDENTE N• 348 DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de competência que lhefoi outorgada pelo Ato da
Comissão Diretora _n"' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta ~o Processo li9 005.235/91-0, resolve:
Alterar o Ato desta Presidência n• 135, de 1990, publicado
no DCN II de 3-7-90, para manter aposentada a servídora
NEUZAJOANNA ORLANDO, Analista Legislativo, Classe
Especial, Padrão lll, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo 40, inCiso III, aünea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os artigos 67 e 186, inciso IJI, alínea a, da Lei n• 8.112, de
1990, e artigo 11 da Resolução SF n• 87, de 1989, bem assim
com as vantagens da Resolução SF n9 21, de 1980, com proventos integrais, a partir de 18 de março de 1991, observado
o disposto no artigo 37, inciso XI, da ConstittiiÇãõ FederaL
Senado Federal, 3 de setembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

ATO DO PRESIDENTE N• 349, DE 1992
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, e tendo em vista o que
consta do Processo n"-011.402/gz.:.o, resolve:
Designar SINAIDE NASÇIMENTO DA SILVA SANTOS, Técnico Legislativo - Area de Processo Legislativo,
Classe "Especial", padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, para exercer, em substituição, o cargo de Diretora
da Subsecretaria de Biblioteca, Código SF-DAS-102.3, do
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Quadro de Pessoal do Senado Federal, no período de 28-8-92
a 3-9-92.
Senado Federal, 3 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
PORTARIA N• 52/92
O Primeiro Secretário do Senado Federal no uso da competência estabelecida no art. 574, § 3•, do Regulamento Administrativo do Senado Federal, c/c o art. 141, inciso II, da
Lei n•8112, de dezembro de 1990. resolve:
Designar os servidores MARCELO AUGUSTO BERNARDES NORMANDO, mat. 1317; ANTÓNIO CESAR
MACEDO FILHO, mat. 0777; e FRANCISCO MAURÍCIO
DA PAZ, mal. 1417, todos do Centro Gráfico do Senado
Fe:deral, para sob a presidência do primeiro, Constituírem COmissão de Processo Administrativo Disciplinar, viSando apUrar
as ocorrências elencadas no Processo n~' 1.338.:.92-7 Cegraf,
no prazo estipulado no art. 152 do Riõ!gime Jurídico Único.
Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Brasilia-DF, 31 de agosto de 1992. - Senador Dirceu
Carneiro, Primeiro Secretário.
Em, 1• de setembro de 1992
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
DO SENADO FEDERAL
Edital de Convocação
O Presidente da AssociaÇão dos Servidores do Senado
Federal - ASSEFE, convoca os senhores associados para
a Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se dia 30-9-92, das
9 àS 21 horas, no Auditório Petrônio Portela do Senado Federal, no Cegraf e no Prodasen.
Ordem do Dia: Eleição da Diretoria da Assefe e Conselho
Deliberativo.
José Maurício Lima de Souza, Presidente.
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SEÇÃO 11
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 1711' SESSÃO, EM 4 DE SETEMBRO
DE 1992
!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Projeto de Lei do Senado n' 318/91 - Comple·
mantar, que determina os casos em que forças estrangeiras

Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho e dá outras
providências. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.

Ofício n• S/17/92, pela qual a Prefeitura Municipal
da Cidade do Rio de Janeiro, solicita autorização para
emitir e colocar no mercado. através de ofertas públicas,

Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFTM- Rio),
vencíveis nó segundo semestre de 1992. Discussão encer-

possam transitar pelo território nacíónal ou nele perma~
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso
Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV,

rada, após parecer de Plenário concluindo pela apresentação de Projeto de Resolução n' 59/n, ficando a votação
adiada por falta de quorum.

49, inciso II e 84, inciso XXII, da CF.
1.2.2- Requerimento
- N• 670/92, de autoria do Senador António Mariz,
solicitando licença para se ausentar dos trabalhos da Casa,
no período de 4 a 14 de setembro. Votação adiada, por
falta de quorum.
1.2.3- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n' 318/91- Complementar,
lido anteriormente.
1.2.4- Discursos do Expediente
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Considera·
ções a respeito dos procedimentos estabelecidos na Lei
n' 1.079/50, adotados pela Câmara dos Deputados, tendo

51/92 (n• 29/91, ria Câmara dos Deputados), que aprova

como conseqüência pré.:julgamento impróprio e pfoCnistinação do processo- de impedimento do Presidente da República.
1.2.5- Requerimento

o pagamento das dívidas da Petrobrás com o setor alcoo-

- N• 67l!92, de autoria do Senador Almir Gabriel,

-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n'? 258/91, sendo que ao mesmo
foram oferecidas 5 emendas.

solicitando a convocação do Sr. Ministr-o -do Trabalho e
Administração, João Melão Neto, a fim de que, ·perante
o Plenário, preste iilfOfrtlações sobre a política de isonomia

s;üarial e o projeto de lei que concede antecipação de venci·
mentos e de soldos. aos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.

1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Câmara n•· 63192 (n• 2.965/92, na
Casa de origem), qüe cria a Procuradoria Regíonal do

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'?
o texto- do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República da
TuníSia.· Aprovada. À promulgação.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'
63/92 (n' 175/92, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo de Cooperação Econômica, Comercial,
Industrial, Tecnológica e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos
Emirados Árabes Unidos, em Brasília, em 11 de outubro
de 1988. Aprovada. À promulgação.

1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia
SENADOR MARCOMACIEL- Apelo ao Ministro
das Minas e Energia e ao Presidente da Petrobrás para
leiro, constituindo-se em grave problema que atinge e pena-

liza os produtores de álcool no Norte e Nordeste.
1.3.2- Comunicação da Presidência

1.3.3- Designação da Ordem doDia da próxima ses·
são

1.4-ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
J.- LÍDERES E VICE·LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES
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Ata da 170a Sessão, em 4 de setembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Maurício Corréa
Congresso Nacional, nos termos (jo disposto nos arts. 21,
inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII, da CF.
Em sua justificaÇão, aduz oe_minente autor do projeto
Albano Franco - Alexandre Costa - César Dias - El- que: ''Esse preceito já integrou oütros textos constitucionais
cio Alvares- Jarbas Passarinho- Joao Calmon - Joao Fran- pátrios ánteriores, como as de 1946 e 1967, inclusive com
ça- José Fogaça - Marco Maciel - Mauricio Correa - Mau- redação da Emenda n' 1, de 1969. Contudo, até onde pesquiro Beoevides.
samos, o referido dispositivo não chegou a ser regulamentado
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de em nenhuma oportunidade, o que não se justifica, pois se
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Ha- trata de matéria de maior relevância para a soberania e segurança nacional".
_
vendo número regimental, declaro aberta a sessão~
O projeto prevê que o Presidente c}a República permita
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.
que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
nele permaneçam temporariamente, sem a audiência do Con·
··
É lido o seguinte
gresso. (Art. 1').
EXPEDIENTE
E estabelece os_casos abrangidos pela citada disposição:
execução de programas de adestramento ou aperfeiçoamento,
ViSita Oficial, atendimento técnico para abastecimento, reparo
PARECER
de manutenção de navios ou aeronaves estrangeiras, busca
PARECER N• 285, DE 1992
e salvamento. Fica certp que, á.não ·ser_ nesses casqs, o ConDa Comissão de Relações Esteriores e Defesa Nacio- gresso deverá manifestar-se, ouvido o Conselho de Defesa
Nacional.
nal, sobre o Projeto de Lei do Senado n• 318/1991 Complementar que determina os casos em que forças
Salienta o autor que, em qualquer caso, o trânsito de
estrangeiras possam transitar pelo território nacional forças estrangeiras s_ó ocorrerá se pertencerem a país com
ou nele permanecer temporariamente, mediante permis~ o qual o Brasil mantenha relações diplomáticas, se a finalidade
são do Presidente da República, independente da antori- for plenàmente declarada e for fixado o tempo de permanência
zaçáo do Congresso Nacional, nos termos do disposto e o trecho a ser transitado. (Art. 2').
nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso H e 84, inciso XXII,
Prevê crime de responsabilidade do Presidente da RepúdaCF.
blica se não cumprir as condições acima.
Aduz que a mensagem presidencial transitará na forma
Relator: Senador Hugo Napoleão
de decreto legislativo e em regime de urgência. (Art. 3•).
Relatório
Finalmente conceitua fOrças estrangeiras como sendo ~'o
Através do presente projeto de lei o eminente Senador grupamento ou contingente representativo '~e força armada,
Maurício Corrêa procura estabelecer os casos em que forças militar ou não, bem como n.av_io, ·aerórtjVe e a viatura que
estrangeiras possam transitar pelo território riacional ou nele pertençam ou estejam a serviço dessas forças". (Art. 4i).
Tem razão<? ilustre Senador quando afirma que, embora
permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente da República, independentemente da autorização do constitua preceito constitucional, consubstanciado nos arts.

ÀS 9 HORAS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:
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21, inciso IV, 49, inciso TI. e 84 inciso XXII (e até mesmo
em cartaS anteriores), não chegou, até hoje, a ser regula~
mentado. Acrescenta que tal circustância não se justifica~ tendo em vista tratar-se de _matéria relevantíssima para -a- soberania e a segurança nacional.
Logo, o projeto é tempestivo e oportuno.
Louve-se a precisão na utilização no inciso I do art. 29 ,
da expressão "sob coordenação•• e não "sob comando". Pri-
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Parágrafo único. ······~· ..... ~-·· , ... ~u···~··········· .,. ....... ~Art. 3' ·························-····-······-··--·-·-·········
I - .............. ··························-···········-···-····-····
I I - ..................................................:____.... .

Emenda n' 3 - CRE
Art. 4"' Para os efeitos desta lei complementar considemeiro por estar consentânea com o espírito que rege a matéria- ram-se forças estrange~ras o grupamento ou contingente de
na Constituição. Segundo em face das peculiaridades de que- força armada, bem como o navio, a aeronave e a viatura
que pertençam ou estejam a serviço dessas forças.
se revertem as estruturas militares.
-·An: 5' .............................................................. .
Permito-me apenas sugerir quatro alterações, a saber:
9
9
Art. 6' ·····~······················································
1 ) acrescentar ao inciso I do art. 1 a previsibilidade
Sala das Comissões, 10 de junho de 1992. - lrapuan
de que os programas de adestramento ou aperfeiÇoamerito
contemplem as missões militares de transporte de pessOal, Costa Júnior, Presidente; Sen3.dor Hugo Napoleão, RelatÓr;
de carga ou de apoio logfstico. O objetivo é tomar o texto Nabor Júnior - Renan Tito - Chagas Rodrigues - José
mais abrangente, porquanto tal atividade é comum quanto Richa - Marco Maciel - João Calmon - Lucídio Portella
a países que fazem fronteira com o nosso. Creio que esta - Lourival Baptista.
situação efetivamente existente, deve ser prevista;
Voto em separado do Senador Jarbas Passarinho
2"') incluir, no art. 1"', II, a previsibilidade de visitas não
na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
oficiais por serem-comuns, mesmo programados pelos órgãos
Solicitei vistas do Projeto de Lei do Senado n9 318 de
governamentais. Esclarece que não estou me referindo às_visi- 1991 - Complementar, que "Determina os casos em que
tas extra-oficiais e particulares, tão freqüentes na vida interna- forças estrangeiras possam transitar pelo território naCiOnal
cional);
ou nele permanecer temporariamente, mediante permissão
39 ) acrescentar ao art. 2~' o inciso V para prever que o do Presidente da República, independente da autorização do
trânsito de forças estran_geiras em território· brasileiro não Congresso Naçional, nos termos do disposto nos arts. 21,
poderá ocorrer quando provenham de países beligerantes. inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso XXII, da Constituição
Tal circunstância, a ser prevista em lei especial, reforça o Federal", relatado pelo eminente Senador Hugo Napoleão,
sentimento pacifista do povo brasileiro;
com a finalidade de examinar em profundidade não apenas
49) suprimir, no art. 49 , a expressão "militar, ou não", o projeto, de autoria do nobre Senador Maurício Corrêa,
uma vez que, a meu ver, a força armada, por sua natureza, como igualmente o parecer do relator. Ao -cabo do exame,
só pode ser militar.
considero que:
É o relatório.
L Nada há nada a alterar em relação às quatro emendas
propostas pelo eminente Relator;
2. Quanto à conveniência de deixar bem claras as exiII- Parecer
Em face do exposto, sou de parecer que o PLS n' 318, gências do Governo brasileiro; no que tange ao previsto nos
de 1991, deva ser aprovado com as emendas que dão nova incisos Til e IV do art. 1', obrigando a uma comunicação
circustanciada, constante do tempo estimado de permanência
redação aos seguintes dispositivos.
do território nacional da(a) unidade)s) estrangeiras(s) envolviEmenda n• 1 - CRE
da(s), não me parece essencial, até poique, no-caso de busca
e salvamento, dificilmente poderia ser feita previsão com alto
Art. I'
I -para a execução de programas de adestramento ou grau:-â~qirécisão. Isto posto, sou de parecer pela aprovação do projeto,
aperfeiçoamento ou de missão militar de transporte, de pessoal carga ou de apoio logístico do interesse e sob a_ co_orde- nos termos propostopelo eminente Relator.
Sala das Comissões, 10 de junho de 1992. - Senador
nação de instituição pública nacional;
II -em visita oficial ou não oficial programada pelos Jarbas Passarinho.
órgãos governamentais, inclusive as de finalidade científica
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 0 Expee tecnológica;
diente lido vai à publicação.
III-···············-··-····-··········-··-········-·-··----··
Sobre a mesa, 1;equerimento que será lido pelo Sr. 1"'
IV- ........•....... ,~~··''";........ , ..............•.............•.... Secretário.
Parágrafo único. ·····-···········.,.·-~--~·-u···-,...~··-.,...;~ ...
É lido o seguinte
Emenda n' 2 - CRF,
Art. 2' ·······························-·-····························
I - ·············-········-··-···'-···········-·······~···=-·-··

I I - ········-····-·····-,···················-···--·-··~·······

Brasília, 3 de setembro de 1992.

Qf. n' 52192-GSAM

REQUERIMENTO N• 670, De 1992
-_Senhor
Presidente,
III - ............. ~--~-----~-····~~-··-······-···-····Comunico a·Vossa Excelência, para os devidos fins, que
IV-'······"··'~·-·----~----··········-·····-~······
v- que as forças estrangeiras não provenham ae-paísés- -· eStM-CraUsente dos trabalhos da Casa, no peóodo de 4 a
beligerantes. circunstância a ser prevista em lei especial.
14 de setembro inclusive~ do corrente ano, quando estarei
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participando de compromissos do PMDB, na Paraíba, Es·lado
que represento no Senado Federal.
No ensejo, renovo a Vossa Excelência meus protestos
da mais alta estima e distinta consideração.
Atencionsamente, Senador Antônio Mariz.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A votação
do requerimento fica adiada por falta de quorum. (Pausa.)
Foi encaminhado à public?.ção parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional, que conclui favoravelmente ao Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mauricio Corrêa, que determina os casos em que forças estrangeiras possam_ transitar
pelo território n3.cional, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do d_isposto nOs arts._ 21, inciso IV, 49,
inciso II, e 84,-inciso XXII, da Constituiçã9 Federal.
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordinárias, a fim de receber emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) _:Há_ oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desde que deixei o Ministério da Justiça, tenho
pautado a minha conduta por uma parcimónia muito grande
em relação a declarações. Mas nesses últimos dias, Sr. Presidente Mauro Benevides, tive crescida a minha preocupação
com o-que estou lendo, e ainda hoje se reforça essa leitura.
Tenho na maior consideração a figüra dO Presidente da
Cãmara dos Deputados. É um presidente ·que conduz aquela
Casa miri:J.a- espéeíe- de contraponto àquela que V. Ex~ tem
como conduta aqui, impecável, rio comando do Congresso
Nacional. Logo, a minha palavra não significaria, em nenhum
momento, dúvida a respeito de procedimento ético. Mas leio
que S. Ex~, o Presidente da Câmara, estaria pronto para fazer
uma espécie de cronograma de trabalho a partir de apresentação do pedido de impeachment, que S. EX" mesmo teria
admitido que isso poderia durar de três a quatro meses. E,
ainda, ontem, o Senador Paulo Bisol fazia aqu"i comentários
entre nós de que, nessas condições, acreditava que não haveria
impeachment.
Ora, em primeiro lugar, seria interessante caracterizar
que o Ministro Aldir Guimarãe-s Passarinho, quando Ministro
do Supremo Tnbunal Federal, proferiu um voto e teve quatro
acompanhantes. Entre esses acompanhantes do seu voto o
nosso ex-colega nesta Casa, o nobre Ministro Paulo Brossard;
o, hoje, Ministro da Justiça, Ministro Célia Borja; o Ministro
Carlos Madeira e o Ministro Paulo Sepúlveda Pertence.
Estou perfeitamente informado - e agora chega ao plenário o ilustre Senador Maurício COrrêa, que é o nOsSo mestre
de Direito na Casa -de que os cinco votos que, nessa ocasião,
negaram a segurartça-q\.le foi impetrada visando desarquivar
na Câmara o pedido de impeachment contra o Presidente
José Samey - repito -, estou seguramente informado de
que os votos foram 4iferente_s, todos eles. P~r_ exemplo, o
Ministro Aldir Guimarães PassarinhO não dizia no seu voto
que a lei de 1950 estava revogada. Já o Ministro Cé~o Borja
e o Ministro Madeira diziam isso. De modo que não foi possível fazer um acórdão tão simples e mais um ementário daquilo
que teriam sido os votos. Toda questão, portanto, se.resu_~iria
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em saber se a lei está vigendo ou se, ao contrário, diante
da Constituição de 1988, essa lei não teria sido recebida como se diz na linguagem jurídica.
Mas um fato me parece muito claro, Sr. Presidente. Tive
o prazer de verificar aqui que não estava sozinho nessa opinião, quando há dias comentávamos, aqui, no Senado Federal,
com o Senador José Richa, com o Senador Esperidião Amin,
com o Senador Nelson Carneiro, o Líder da maioria na Casa,
ainda que numa posição um pouco diferente, de que está
se dando a impressão de que o Senado Federal está sendo
usurpado na sua atribuição, na sua prerrogativa constitucional.
O Senado Federal é que processa e julga e com essa possibilidade de se fazer um tipo de instrução prévia na Câmara
dos Deputados que seria baseada na Lei de 1950, pois que
antigamente, sim, a Câmara dos Deputados tinha esse papel
e, hoje, não tem. O Senado da República, repito, estaria
sendo usurpado na sua prerrogativa constitucional na medida
em que a ele cabe fazer o processo e o julgamento. De sorte
que, hoje, aparecem alguns comentários que, repito, eu não
endossaria em nenhum modo em relação-à conduta do Presi~
dente da Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Ibsen
_ Pinheiro, de que haveria interesse do Presidente do PMDB
em fazer tom que esse processo durasse três ou quatro meses
por alguma razão pessoal de S. Ex-' Isto é um terrível mal
que se p~ticará ao País. Não_ podemos ficar com um processo
desse pendente durante três ou'l}uatro meses. Se o problema
todo está voltado em ter que fazer o cumprimento da lei
para com isso garantir a votação nominal, creio que a única
forma pela qual se considera como respeitável uma decisão
da Casa é exatamente aquela que não foge da interpretação
da lei. Ora, se a lei está revogada em parte, porque não
foi recebida em parte, é outra questão a ser discutida. O
que não se pode, entretanto, é pensar levar esse processo
_ para quatro meses de duração, enquanto a Nação sofre, traumaticamente, as conseqüências desse procedimento possível
ou provável.
Prazo aos céus que isso Dão aconteça, Sr. Presidente.
A V. EX', como Presidente do Senado, que tem sido sempre
aqui um impecável condutor desta Casa, um guardião do Regimento e da Constituição, ouso fazer este apelo, para que
V. Ex~, em nome do que me parece a grande maioria dos
Senadores da República, faça sentir ao nobre Presidente da
Câmara dos Deputados que nós não estamos nos sentindo
cómodos, ao contrário, estamos nos sentindo bastante incomo~
- dados com essa posição de transferir para a Câmara dos Deputados, uma espécie de julgamento prévio, para depois vir
para nós, como se fôssemos aqui mera Câmara de chancela.
Pergunto, ainda, aos juristas, Sr. PreSidente, se amanhã
o Procurador-Geral da República resolvesse, aceitando os document~s da CPI, pedir ao Supremo o iníciO do processo
contra o Presidente da República, por crime comum.
O Supremo terá que pedir à Câmara, da mesma maneira.
Vai a Câmara abrir prazo de defesa ao Presidente da Repúblit:a, para depois mandar para o Supremo o seu julgamento
prévio? Haverá logicamente o mesmo tipo de procedimento?
Agora, se a questão se transforma apenas em ser voto
direto do Tribunal, voto aberto ou voto secreto, ora. então,
que se resolva essa questão. Mas, não se prolongue, não se
procrastine essa decisão, que.é extremamente desvantajosa
para o País.
Est~ é a razão pela qual pedi palavra para transmitir
a V. Ex~, Sr. Presidente, este pensamento que, insisto, n_ãQ
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é só meu, mas de vários ilustres Senadores com os quais tive

oportunidade de conversar.
O Sr. Mauricio Çorrêa- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO- Com muito prazer,
nobre Senador Maurício Corrêa.
O Sr. Mauricio corrêa - Nobre Senador, creio que as
cautelas do equilíbrio com que V. EX" usa as palavras são
inteiramente proCedentes. Na verdade assustou~me quando
tomei conhecimento de _que a Câmara iniciaria o pi"ocesso
em si, para a apreciação do pedido de autorização para processar os termos do impeacbmeot do Presidente da República.
Ontem encontrei com o Senador José Paulo Bisol, que manifestava a sua indignação. Procurei averiguar -por isso confesso que a cautela de V. EX' é absolutamente procedente
- e me tranqüilizei, porque O PreSidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, é um velho promotor de Justiça e tem
como um dos seus princip~is assessores uma figura que respeito muito, que é o Dr. Made;ira, ex-Presidente do Conselho
Seccional da Ordem dos Advogados do Rio Grande do Sul.
Avistei-me com ele ontem-, e me esclareceu, que a Câmara
vai estabelecer nesse rito-de dar-se ao Presidente da República
uma oportunidade de uma defesa prévia, que não seria o
estabelecimento de um contraditório. Vale dizer, a Câmara
não instrUiria o processô no seri tido da coleta de provas, teste·
munhas, perícias. Isto, a Câmara não faria. Mas, para que
amanhã ou depois não se alegasse um cerceamento de defesa,
acautela-se com essa oitiva do Presidente da República, que
se faria através de uma solicitação por escrito, de um interrogatório que seria respondido por Sua Excel6ncia. Mas V.
Ex• tem toda procedência. A partir do instante em que foi
promulgada a Carta de 1988, mudaram-se as regras da Constituição de 1967 que, nesse aspecto, busca exatamente o texto
da Constituição de 1946, na aplicação da Lei n• 1.079, de
1950. Naquela oportunidade, vigorava, sem dúvida, o princípio de que a Câmara dos Deputados era a instância de
pronúncia, ou como chama o jurista Saulo Ramos de judiclum
accusationes, quer dizer, a Câma;ra, na verdade, exercia uma
espécie -de promotoria pública. Mas, naquela ocasião em que
foi regulamentada a Constituição de 1946, portanto, através
da Lei n"' 1.079, havia essa prerrogativa, porque o Senado
Federal apenas julgava. Hoje, como diz V. EX', o Senado
processa e julga. Na medida em que não há mais esse tribunal
de pronúncia, por parte da Cámara dos Deputados, a oompe·
tência plena, absoluta, total, é do Senado Federal. Compar·
!ilho dessa preocupação do Presidente da Câmara dos Depu·
tados, Ibsen Pinheiro. Note bem, nobre Senador Jarbas Passarinho, em toda a história do Supremo Tribunal FedeJ;al pelo menos naquela parte que oonheço, e não a oonheço toda,
pois ela é muito farta - , nunca vi um pronunciamento antepondo-se a u_m dos outros Poderes, de forma institucional.
Lembro a V. Ex• que até no episódio do Marechal Floriano
Peixoto, em que Rui Barbosa impetrou aquele famoso babeas
corpus em defesa dos presos políticos, o Supremo Tribunal
Federal não deu o habeas corpus ao grande Senador e advo-

gado. E não o fez até erradamente naquela.or..asiêo, porque
o Supremo estava se iniciaOdo. Mas o Supremo tem uma
grande preocupação em assegurar àquele que é indici~J.dO ou
acusado, o direito pleno de defesa. Parece-me que baseado
nisso é que o Presidente lbsen Pinheiro quer prevenir-se em·
ouvir o Presidente da República, pelo menos nessa fase preli·
minar. Agora, só quero - colnO diz V. EX' - que isso não
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seja delongado, que isso não seja tardio demais com relação
a essa grande expectativa do povo brasileiro, enfim, desse
~sequilíbrio, dessa desestabilização política que vivemos neste momento. Associo-me integralmente à manifestação de
V. EX' pelo lado da preocupação.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Muito obrigado, Sena·
dor Maurício Corrêa.
Diante das informações de V. Ex~ fico menos preocupado
e me lembro de uma certa feita, no mês de Outubro de 1966,
como Governador do Pará, fui chamado ao Palácio e o Presidente Castello Branco, conversando sobre a conjuntura do
momentO, me disse: "Vou lhe dar um conselho asiático: preocupe-se, mas não muito."
____ Estou com esse conselho asiático, pois eu não faria a
injustiça, em nenhum momento, de atribuir ao Deputado Ibsen Pinheiro um jogo que não seria, evidentemente, elogiável
para favorecer alguma intenção pessoal do Presidente do
PMDB. Como se diz hoje nos jornais. Também acredito que
jamais o Presidente lbsen Pinheiro se prestaria para esse papel.
S. Ex' é um homem respeitável e jamais se prestaria a isso.
A dúvida que tive - parece que posso até dizer que
é o mesmo pensamento do atual Ministro da Justiça, ilustre
Ministro Célia Borja - é que -nem isso seria cabível. Nem
isso mesmo que V. Ex• está a nos eSclarecer, porque seria
apenas o seguinte: a CPI apresentaria, como apresentou, o
seu relatório-; o Presidente da Casa recebe o relatório, constitui
uma Comissão, a Comissão diante dos indícios - que são
duvidosos para ela - , aberta a dúVida, então, submeteria
ao Plenário.
O Sr. Mauricio Corrêa- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. JARBAS PASSARINHO-Já darei a oportunidade
a V .. Ex•
Reconheço que para fazer isso, há uma grande desvantagem. Primeiro a que V. Er" se referiu, pode dar margens
a questões judiciais. Segundo, é que desde logo se 213 da
Câmara resolverem achar que os indícios merecem abertura
de um processo, há uma decisão - que é fatal e que tem
que ser- de suspender o Presidente da República do exercício
das súas atívidades, para que Sua Excelência não tenha influência sobre o decorrer do processo. Sobre isso é que, me
parece, muitas pessoas também raciocinam. Era precis·o haver,
pelo menos, essa defesa prévia escrita. E se não estou equivocado- V. EX' me oorrigirá se eu estiver, pelo alto conheci·
menta que V. Ex• tem das letras jurídicas e eu não - é
que no Código de Processo Penal o Presidente da República
pode ser ouvido.
O Sr. Mauricio corrêa -Sim.
O SR. JARBAS PASSARINHO- Sua Excelência tem
o privilégio de não ser ouvido pessoalmente. Sua ~~celência
pode responder por escrito, enquanto que os Mmtstros de
Estado os Governadores, os Deputados e Senadores, esses
t6m o Privilégio de indicar hora e local para serem ouvidos.
Mas o Presidente da República, Vice·Presidente, o Presidente
do Congresso e o Presidente do Supremo Tribunal, esses,
pelo Código Penai, são passíveis de serem oüvidos, desde
que por escrito.
.
.
•
. .
.
~ntão isso, me parece, SlDlpbfica, mas nao podena Jamals
admitir que um processo dessa natureza dure quatro meses.
O Sr. Maurkio Corrêa- Nobre Senador, eu, se fosse
o. Presidente da Câmara dos Deputados, apenas admitiria o
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juízo da autorização para Câmara permitir que se processe ainda_que por escrito, e leva ao Plenário, as razões do Presio Presidente da República. Cristalinamente é issó._ Eu faria dente da República já foram apresentadas por escrito, o Plenáisso sem receio até de ferir essas cautelas que s_e têm com rio vai julgar já baseado nas informações que foram pi-estadas
relação ao Supremo Tribunal Federal. Porque V. Ex~ falou pelo Presidente. Se o Plenário, pelos dois terços, resolve manem passant relativamente ao Supremo Tribunal Federal a uma dar abrir Q processo, penso que já está indicado, praticamente,
eventual denúncia do Ministério Público. Eu estou consciente um jUlgamento. Então, é- um: prejulgamento que vem para
de que até pode ocorrer que, por uma das_raras oportunidades o Senado da República, quando deve caber ao Senado da
da vida brasileira, a questão colocada no Judiciário adianta-se República - insisto - o prócesso e o julgamento. Viramos,
a uma outra colocada perante o Poder _Legislativo, o que aqui, um júri, presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal
poderá ser lamentável. Não há dúvida, no meu juízo. Além , FederaL
da convicção pessoal que eu tinha, li dez par~ceres que o
O Sr. Almir Gabriel- Permíte-me_V. Ex~ 1:1~ _!!parte?
Dr. Gilmar, Consultor Jurídico do Paláçio_do Planalto, teve
a gentileza de me enviar. Inclusive um parecer que me pareceu
OSR. JARBASPASSARINHO-Ouço o aparte do nobre
assim, até, a sua segunda edição, porqUe o Dr. Saulo Ramos Senador Almir GabrieL
fez dois pareceres, fez um priineiro parecer e recênteniente
um segundo, no qual, nesse segundo, ele claramente .diz que
O Sr. Almir Gabriel - Senador _Jarbas Passarinho, V.
o voto na Câmara dos Deputados é nominal e aberto, porque Ext tem tOda razão em apresen-tar- a- questão _no- POn-to em
é o espíritO da Lei n" 1.079. Pois bem, Senador Jarbas Passa- que está colocando. Na v~rclade, a ~ituação do País, diante
rinho, eu não tenho nenhuma dúvida com relação a jsso. desses feitos todos, é-_extremament_e grave, é extremamente
No que tange, por exemplo, a uma eventual denúncia_do séria, e eu diria que a situação política da Nação inteira importa
MinistéríO Público ao Supremo Tribunal Federal, referindo-se mais do que cada uma das discussões sobre essa ou aquela
ao Presidente da República, qual é o rito? Aí é crime comum. filigrana, ou essa ou aquela interpretação jurídica. É fundaO rito, pura e simplesmente, é o seguinte: o Supremo Tribunal mental que se saiba que essa retomada de redemocrati~ação
Federal toma conhecimento da denúnica do Procurador-Geral brasileira e dessa possível virada para uma nova conduta,
da República e solicita autorização à Câmara_-doS .Deputados, uma conduta ética, não apenas na política mas no conjunto
que não pode estabelecer nenhum contraditório, porque quan- da_sociedade brasileira, é extremamente ~mportante, é o mais
do se vai pedir autorização para processát um Deputado, importante que se pode fazer agora para contribuir para que
não há todo esse ritual, não há direito de defesa. O _qUe isso aconteça. Então~ na medida em que todas as medidas
protelatórias possam ser jogadas no sentido de ampliar esse
se pede, o que se solicita é, exatamente, a permissão. Portanto,
o juízo é, meramente, o de admissibilidade. No caso de crime tempo e fazer com que as ruas acabem se irritand,o ou acabem
comum em que o Supremo Tribunal Federal solicita aUtori- ínfiltradaS:J)O sentid9 de levar os.movimentos populares com
zação para processar o Presidente da República, está no Regi- destinos diferentes, que não aqueles da retomada do País,
do seU caminho de ética, evidentemente, tudo que for feito
mento da Câmara ou na própria Lei n"' 1.079 - se não me
falha a memória, não me recordo direito -, o Presidente nesse sentido será em desfavor da Nação. Então, não se trata
do Presidente da República, não se_ trata da Câmara, não
da Câmara enCaminha o pedido à Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania. A única-inStrução que faz é_essa e, depois,
se trata do Senado, trata-se de nós entendermos que a década
de 80, que para mim não foi perdida, foi a década do reenconé levada ao Plenário que, por sua vez, autoriza _ou não_. Não
há o contraditório, ·a não ser o contraditório político, mas tro do País com a democracia política, que a década de 90
possa ser, também, o encontro do .País com uma nova ética
o contraditório judicial, por assim dizer, não existe. Faço
parte dessa corrente. Penso_ o_ão serero_oecessá_rias_~sa_s provi- social, uma nova ética política, e _não poderá ser esta Casa,
dências que o Presidente Ibsen Pinheiro tomou, mas explíco
poderá ser o Congresso Nacional que, ao invés de ajudar_,
venha a atrapalhar ou dar condições para que iss_o não aconteç_a
que é esse o pensamento de S. Ex\ por cautela, agiu assim.
no mais breve espaço de tempo. Parabenizo V. Er.' pelas
Eu estou consciente, tranqüilamente seguro, hoje, de que
a Câmara dos Deputados apenas dá a autorizaç_ão sem outros .colocações feitas, aliás a sua experiência e o seu conhecimento
não __~_ apenas do "tocador de tambor", com certeza absoluta,
questionamentos.
é de um líder da maior importância dentro do Senado e dentro
O SR. JARBAS PASSARINHO- V. Ex• pode imaginar deste País,
o quanto me regozijo - mero "tocador de tambor" que fui
na minha vida - em ouvir que o meu pens~mento coincide
-O SR. -JARBAS PASSARINHO- Muito oportuno, nobre
com o de um Mestre de Direito como V. Ext, porque o meu e querido colega Almir Gabriel, membro da nossa bancada
problema se caracterizaria -por lógica. O que ê- qu-e ·se pede do Pará, o que V. E r acaba de dizer.
à Câmara? QUe aUtorize ou lião a abertura de mh processo.
Aqui, ainda hoje, por exemplo, li uma declaração, pelo
Argumentos, como insiSti,-ainda há pouco, isto é muito giaVe menos suposta - nós temos hoje o cuidado de dizer que
porque, desde logo, suspende o Presidente da Repúblíca nõ declarações são supostas. Não sei se são verdadeiras ou não,
caso de ser concedida a autorização. Mas, aqui, sim~ o- cónlfa:. mas me agradaria muito que verdadeira fosse - , que é ãtriditório seria feiro.-.A:credito, até, que é iirtáeS.Se âO Presidente _buída ao _Ministro da Marinha, quando S. Ext diz que em
da República já que Sua Excelência eVita- e, riãà apertas evita,
100 anos de República não houve nenhuma crise política em
mas repele qualquer insiOüãÇâó sobre renúncia e que a defesa que não tivesse a participação de militares e nesta os militares
seja feita com o mais am-plo direito no foro próprio. Qual estão quietos nos seus lugares.
é.o foro próprio'? É O SenadO_. Agora, o que posso iriterpretar
Então, quando V. Ex' diz, realmente, que essa procrasdentro da lógica de quem é leigo em Direito? É que se a tinação, esse tempo, pode levar a exacerbações, está fora
Câmara, amanhã - e hoje já se fala em duas votações, em
de dúvidas que pode levar. Isso pode provar amanhã a necessivez de uma só_:-:-, através da abertura de um contraditório, .dade de as Forças Armadas terem que entrar para cumprir
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o seu dever constitucional que é garantir a lei e a ordem
interna.
.Ouvimos, aqui, o nobre Senador, por Minas Gerais, Ronan Tito, que é um leitor de Gustave Lebon - porque creio
que a geração atual não lê, mas a minha leu - , falando
exatamente sobre a psicologia das multidões e o qUe pode
acontecer. Hoje, os Deputados e Senadores que são reconhecidos nos aeroportos são aplaudidos. Eles o serão se demorarem quatro meses para discutir e decidir essa matéria? Como
será feito isso?
O Sr. Mauro Beoevides- Nobre Senador Jarbas Passarinho, peço um aparte a V. Ex\ talvez, porque~ no exúcléio
da Presidência, fícaSse muitO mais contido nas explicações
que, entendi do meu dever, transmitir a- v~ -Ex~- nesta Casa,
até mesmo para corroborar as suas preocupações, no que
tange à tramitação da matéria - o pedido de impeacbment
do Presidente da República, no âmbitO da Cãn:tara !:los Deputados. E-u-diria mãis a V. Ex~. Anteontem, neste mesmo plenário, vários Senadores, em derredor de mim, naquela ocasião,
expressaram exatamente essa angústia em tomo do trã_mite
do processo na Câmara e essa perspectiva que se aguarda,
e à autorização concedida pela Câmara, o Senado ser chamado
constitucionalmente a julgar o Presidente da República, já
que a esta Casa, deferida a prerrogativa de instaurar o processo, e o seu Preside.nte, se for o caso, configurada a ~utori
zação, afastar do exercício do cargo o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República. Todas essas nuances processuais fOram examinadas num encontro entre mim, V. Ex~, o Senhor
Esperidião Amin, o Senador José Richa, o Senador Nelson
Carneiro, um grupo numeroso, todos nós expressando essa
ue diz respeito a qualquer tipo de cronograma protelatório
que pudesse vir a ocorrer. Por outro lado__, o Presidente da
Câmara, Deputado Ibsen P~heiro, que te~ Sido exemplar
na condução daquela Casa legislativa -como o fez também
V. E~, desejo homenageá-lo pela conduta extraordinarü,lmente equilibrada e clarividente que tem tido_ à frente da
Câmara dos Deputados -, S~ EX' tem recebido; cios seüs
próprios paies, manifestações rto sentido de evitar qua).qller
dilação de prazo no exame dessa matérfa. Senti, no último
contato que mantive com S. Ex~, que a sua pr~ocupação se
direciona para que não se subtraia do :Presídent~ da República
aquele direito elementar. o direito de defesa. Portanto, sinto
que as preocupações de S. Er' conccmtram-se especificamente
nessa prerrogativa, nesse direito garantido ao Presidente da
República. Creio que, ao retornar de Porto Alegre, na próxima terça-feira, depois de constituída a comissão de 49 membros, na qual estão representados todos os partidos, talvez
tenhamos conhecidos os ritos_ que direcionar~o, que orientarão
esse trabalho na Câmara dos Deputados. E quanto a nós
Senadores, vamos aguardar que, dirimida a dúvida na Câmara
dos Deputados, inclusive quanto à tramitação, e$tareiiioS acllli,
se for o caso, para cumprir as nossas prerrogativas constitucionais.
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lo_. Eu não consigo entender, a não ser pelo que disse o Senador
Maurício Corrêa, que seja apenas uma medida cautelar, uma
preocupação com a ação judicial qUe diga que Sua Excelência
sofreu o cerceamento de defesa.
. _ O 9-ue aconteceu, até agora, em toda a minha vida, que
Já é mrus ou menos longa· neste Parlamento? Quando houve
pedidos de autorização para processar deputados - já houve
até um caso no Senado -:-, o que aconteceu foi a Câmara
d~er que aceitava ou não. A Câmara admite ou não admite
que o processo seja feito no fórum próprio. Essa a dúvida
que eu tenho.

O Sr. José Paulo Bisol- Permite-me V. Ex• em aparte?
O SR. JARDAS PASSARINHO- Ouço, com prazer.
o nobre Senador José~ Paulo Biso!.
O Sr. José Paulo Bisol- Nobre Senador Jarbas Passarinho, é uma alegria poder, humildemente, participar do brilhante pronunciamento de V. Ex~, levantando uma questão
viva, complicada, cujas conseqüências poderão ser dramáticas
senão trágicas. Portanto, devemos apreciar isso com muit~
cuidado. Está havendo equívocos flagrantes na discussão des-se
asssunto, porque tudo começa com o voto do. Ministro Aldir
Passarinho, com a interpretação- que se está dando a esse
voto, que não foi majoritário nessas questões e foi conteStado
por outros votos. Eu vou me permitir- se V. EX' autorizar
- a leitura de um trecho desse voto. O Ministro Aldir Passarinho disse:" ... Ainda a admitir-se que somente haveria necessidade de a lei dispor sobre as normas processuais para o
andamento da questão no Senado Fedreal, já que a Carta
Magna estabelece que ali é que será ii:J.sfaUiádõ "o processo
de impeacbment... '' Vamos falar uma linguagem simples para
as pessoas do povo compreenderem: não há processo de impeacbment na Câmara dos Deputados. É importante observar
essas pequenas coisa$.. Não é possível existir processo de impeachment na Câmara. O processo, no sentido técnico deste
-conceito, só pode acontecer aqui, no Senado Federal. E é
no· processo que se abre um contraditório. Abrir contraditório
fora do processo é uma idéia tecnicamente absurda, é impossível. Ela não pode ser ouvida qnia absurdum, como diziam
os romanos. Em seguida, diz: " •.. já que a Carta Magna
estabelece que ali é que será instaurado o processo de impeachment, mesmo assim ter-se-á como indeclinável que, na Câmara
dos Deputados, haja um prévio procedimento iilstrutório para
asseguração da apuração dos fatos e a garantia de pelo menos
uma fase preliminar, sendo após levado o assunto à Qeliberação daquela Casa do Congresso, para·-·autorizar ou não o
pr~ce_sso no Senado Federal." S. Ex~ continua, mas para os
obJettvos de nossa discussão, creio que é o suficiente. S. EX'
está entendendo que não é possível- e V. Ex~ vai entender,
como eu, como qualquer pessoa que nos escute neste momento
-,que não é possível que um cidadão, cujo exame psiquiátrico
sequer é· realizado, compareça perante a Câmara e entregue
um pedido de impeachment do Presidente. Então, necessariaO SR. JARD-AS PASSARINHO- Eu não tenho dúvida, mente, para receber uma denúncia, que deve iniciar um proPresidente Mauro Benevides, que V. Ex• não titubeará, em cesso de impeacbment, deve haver algum cuidado; não se
nenhum momento, no sentido de cumprir as suas prerrogativaS pode ser temerário. Aí. vem o sentimento do Ministro Aldir
e, conseqüentemente, os- seus deveresr Eu não insistirei Ílo Passarinho, o s~u sentimento--e o meu sentimento. Mas é
elogio ao Presidente da Câmara, porque o elogio muito repe- preciso ~idar disso. Então, há uma- primeira de-puração; o
tido j)ode ser até interpretação como falso elogio. Eu gostaria, Presidente dá uma olhada e diz que não tem sentido e arquiva.
realmente, de caracterizar qu~ não consigo entender parte •Já há uma primeira depuração no fato de o Presidente ter
do que V. Ex~ disse agoi'a: abrir, assinar prazo para o Presi- autoridade para arquivar, se não houver sentido no pedido
dente da República defender-se num_a ~asa que não vai .iulgá- · formulado pelo cidadão. Mas há uma segunda parte: suponha-
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mos que o pedidO é bem formulado~ formulado por uma cidadania bem definida e identificável mas não tenha provas.
A Câmara tem uma atividade judicial pré-processual, que
é a atividade do juiz nos proceSsos comuns, de receber ou
não uma denúncia. Isso é um despacho interlocutório, é um
despacho que não decide nada sobre a culpa ou a inocência
de quem está sendo denunciado, mas decide sobre a razoabilidade da formulação de um juízo acusatório·. Vou repetir,
porque é importante: o nível de apreciabilidade desse despacho interlocutório se naquela linha em que o despacho deixa
de apreciar a razoabilidade do juízo acusatório formulado.
É a única análise que se faz aí. Não posso verificar se esse
juízo acusatório é ou- não procedente. Isso é o juízo sentenciai,
é o último nível, que vai fonnular aqui, e tenho que verificar,
com as provas de que disponho, se posso ou não __dize_:r isso
desse cidadão, se é ou não razoável. Quer dizer, essa acusação
pode ser uma calúnia, pode ser uma injúria. É esse o cuidado
que a Câmara tem que ter. O que a Câmara Vai fazer e ela tem que ser humilde para perceber que a sua decisão
é despacho interlocutório - é ter humildade. Mudem_ a lei
depois, façam a Câmara dona do processo, da imputação e
da sentença; isso é outro assunto. Mas, com a Constituição
ente, a cpmara só tem competência pata: foimular um juízo
a respeito da razoabilidade da acusação. É intedocutório.
Então, em concreto, porque ouvir o raciocínio dos Deputados
Nelson Jobim e Ibsen Pinheiro, meus amigos pessoais com
os quais estou às turras, não concebo, não dar uma denúncia
sem haver uma prévia verificação da razoabilidade dessa denúncia. Mas, nobre Senador Jarbas Passarinho, essa denúncia,
ela esta assentada em cima de um inquérito parlamentar e estou sublinhando a palavra. O que é que o eminente Presidente lbsen Pinheiro e o não menos notável Deputado Nelson
Jobim querem? Eles querem duvidar da razoabilidade em
nível acusatório do inquérito que o Parlamento realizou através de uma Comissão Mista já definida em julgamentos anteriores pelo Supremo Tribunal Federal, como o longa manus
do Congresso Nacional. O que é que significa isso? Significa
que uma CPI é o próprio Congresso Nacional que se reconstrói
em menor número para realizar como Congresso Nacional
uma atividade. Tanto é que um dia quando um partido substituir um integrante da Comissão, como o Deputado JOsé Múcio
foi ·substituído, alguém vai levantar a inconstitucionalidade
·e todos ficaremos sabendo que não se pode substituir. A não
ser pelas razões que se tira um Deputado da Câmara dos
Deputados e um Senador do Senado Federal. Porque um
membro de uma CP!, ele está dentro da CP! como um Deputado está dentro da Câmara dos Deputados e como um Senador está no Senado Federal. Para retirá-lo da CP! só com
as razões de falta de decoro, de prática de crime, pelas quais
tiramos do Senado um Senador e da Câmara um Deputado.
Isso para sentirmos o que é uma CPI. Como é que a Câmara
vai fazer um juízo dessa natureza, sem se agredir? Sem se
suicidar? Sem destruir o Congresso Nacional? Como é que
a Câmara vai dizer que este inquérito é suspeito. Meu inquérito é suspeito. Eritão, para saber se recebo como dado acusatório é preciso ver o nível em que se está formulando o juízo.
É só para efeitos acusatórios. Cansei de receber dehúncias,
em que havia qualquer coisa na prova, que me dizia que
o réu era inocente. Mas, também havia provas suficientes
para verificar· que ele era inocente. Então, é neste nível. É
o nível interlocutório. É uma decisão a meio termo, s6 para
verificar se a denúncia não é temerária. Senador Jarbas Passarinho, vamos verificar~ é possível que esta denúncia seja teme7
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rária a esta altura. Imaginar que esta denúncia, que está em
cima deste inquérito, tenha a possibilidade de ser temerária,
é imaginar que o Deputado Benito Gama, Presidente da CPI,
é um débil mental. Que o Senador Amir Lando, Relator
da CPI, é um irresponsável. E que os Membros da CPI, entre
os quais José Paulo Bisol, são todos fanáticos, obscurecidos
por uma paixão assassina e destruidora. É o único jeito de
imaginar que a esta altura um pedido de impeachment, baseado numa CPI que tem essas provas, seja temerário. Estou
de acordo até com a substância ético-jul:ídica do voto do Ministro Aldir Passarinho, S. Ex~ está preocupado em que não
se receba uma cois.a temerária. Mas esta alternativa está fora
de possibilidade, está descartada, não tem como ser considerada neste momento. O raciocínio que -os Deputados lbsen
Pinheiro e Nelson Jobim estão fazerido é correto em tese
·falso na concretude do fato sob judke .. É só isso, a Câmara
vai ocupar 2 a 3 meses se fizer o que pretende, vai nos fazer
tirar o lenço do bolso e acenar: adeus impeachment, e pedir
desculpas à população do Brasil por ter vendido ilusões. Vamos ser todos obrigados a isso. porque no ano que vem acho
que até eu voto contra o impeachment porque aí ele perdeu
a seriedade. Esse é o problema. Vão fazer uma prova nula,
juridicamente imprestável, a prova que fizerem lá vamos ser
obrigados a fazer de novo aqui para valer. Porque o inquérito,
e isso foi dito tantas vezes mas os governistas não quiseram
compreender - não é um acúmulo de provas, o inquérito
é um acUmulo de infonnações. A qualidade jurídica de um
inquérito é uma qualidade informativa, não é qualidade probatória. Quando o inquérito entrei. no processo, as partes ·vão
dizer se aceitam aquela informação como prova ou não, e
o reú vai ter o direito de dizer que não aceita essa_iofonnação
como prova, quero fazer de novo. E tem direito a fazer de
novo. V. EX' me entende. Então, não há nulidade, não há
contraditório, aliás, contraditório em investigação acabaria
com a investigação. É ridículo pensar. O contraditório vai
haver agora. E, pela Constituição, o contraditório é aqui nó
Senado Federal, e qualquer ato de formação de prova, isto
é, qualquer ato processual que for realizado na Câmara dos
Deputados, afinno sel)l medo de errar, é nulo, é viciadO de
nulidade absoluta, é imprestável juridicamente e terá-qUe ser
repetido aqui. Para que então vai servir? Vai servir para dilatar
os prazos, para abrir um espaço para o jogo de televisão
e aqueles meandros, aquelas complicações todas que farão
com que daqui a pouco, com todos os cheques, com todos
os fantasmas, com todos os volumes de teses, mil páginas
de provas, nós - talvez sejamos nós mesmos, os membros
da CP! - devamos ir para a cadeia.

e

O SR. JARBAS PASSARINHO -Agradeço a V. Ex•,
I)obre Senador José Paulo Bisol, porque a lição que V. Er
acaba de nos dar caracteriza para mim uma coincidência com
o pensamento do leigo. Esse despacho interlOcutório, esse
é que é o ponto fundamental. O despacho da Câmara é interlocutório.
O voto do ilustre Ministro Aldir Passarinho - que como
e1,1 dizia, pouco antes de V. E r. chegar ão plenário - teve
mais quatro votos que deram a maioria que negava a segurarfça;. esses outros 'quatro votos também não foram iguais:
O que se poderia fazer ali, nesse acórdãO seria talvez um
ementário dos votos dados e não um pensamento comum
dos cinco votos, pois as razões foram diferentes em cada caso.
Estou certo que o pensamento do atual Ministro da Justiça,
o eminente Ministro Célio Borja, é igual ao tle V. EX'. Perfeita- __
I
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mente igual. Quer dizer, não cabe fazer o contraditório lá,
n~o cabe fazer um prévio julgamento para que sejamos aqui,

mais tarde, no Senado, apenas uma Câmara que confirma
ou não o julgamento prévio da Câmara dos Deputados.
O Sr. José Paulo Bisol-0 que não valeria juridicamente.
·O SR. JARBAS PASSARINHO- O que não valeria!
Então para m~m esse ponto é importante. Não posso crer,
tomo numa questão tão grave na vida nacional, que haja
interesse de pessoas, que estão pensando em ser candidatos
à Presidência da República, que possam sobrepor, à apuração
de um fato que pode levar pela primeira vez na História cio
Brasil, a um impeachment do Presidente da República, ou,
pelo menos, pela primeira vez também ele ser absolvido aqui

nesta casa.

Ten~'o me recusado, sistematic~mente, a dar quaiquer
opinião J?ara jornal em relação a qual será o meu ponto de
vista. Copto posso dar uq~ ponto de )'rista sendo júri presidido
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, se digo aprio~
risticamente que vou ser a favor ou contra o ponto de vista
antes de ouvir as razõ~s. Alguém já me per_guntou: "Mas
isso é -~\ma lição de éti_ca dada aos outros?" E_ dada a mim!
Acho que é o princípio do mínimo ético que~ tenho que respeitar aqui. Porém não posso entender que haja no meio disso,
de coisas tão graves, jogadas visando 1994.
De modo que, feita essa - não é advert~ncia .:... soliCítação ao Presidente Mauro Benevides, que me deu a--hOnra
de descer da Presidência para dar, ainda há pouco, o aparte
que d~u, eu, Sr. Presidente Maurício Corrêa, q~e agora nos
·preside, considero-me satisfeito por ter levantado a questão.
Só pelos apartes que recebi aqui, a começar pelo de V. Ero
e, mais tarde, pelos apartes dos Senadores Almir Gabriel
e Jos(i Paulo Bisol, acho que o Senado está cumpiindo o
seu déver, se não pela unanimidade, certamente pela grande
maioria desta Casa.
Este é o nosso ponto de vista. É o ponto de vista do
Senado da República. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Jarbas Passarinho, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deiXa ã -cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauricto Corrêa.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco- Almir Gabriel- Beni Vera?- Epiiácio Cafeteira - Gerson Camata - Hydekel Freí1as - José
Paulo Biso! - Levy Dias - Lourival Baptista - Meira Filho
- Odacir Soares- Raimundo Lira.

O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa)- Senador Jarbas Passarinho, eu já" havia formulado um aparte a V. Ex•,
mas associo-me novamente a essas preocupações, porque de~
pois de um intenso trabalho, como esse que realizamos na
CPI, causa-nos uma ansiedade muito grande saber que, em
face de uma procrastinação processual incabível, nós não cheguemos ao resultado desejado;_ pelo sim ou pelo não, mas
para uma decisão.
De sorte que, mais uma vez, associo-me às manifestações
de V. Ex•, que trouxe um assunto palpitante, do momento,
que a todos nos preocupa.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrê a) -Sobre a mesa.
requerimento que será lido pelo Sr. 1» Secretárló.
É lido o seguinte
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REQUERIMENTO N• 671, DE 1992
Senhor Presidente,
Nos termos do art. 397, I, do ~gimento Interno, requeiro
a convocação de Sua Excelência o Senhor Ministro do Trabalho e Administração, João Melão Neto, a fim de que, perante
o Plenário, preste informações sobre a política de isonomia
salarial e o projeto de lei que concede antecipação de venci~
mentos e de soldos aos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.
Sala das Sessões, 3 de setembro de 1992. - Senador
Almir Gabriel.
O SR. PRESIDENTE (Maurício Corrêa) - O requerimento que acaba de ser lido será publicado e incluído oportunamente em Ordem do Dia, nos termos do art. 255, II, n"
9, do Regimento Interno da Casa.

O Sr. Mauricio Coff€a dei~a a cadeira de presirMncia, que é ocupada pelo Sr. José Paulo Biso/.
O SR. PRESlDENTE (José Paulo Biso!) o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa :22 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Esgotado

~

Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 63, de 1992 (n' 2.965192, na Casa de origem) de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Pro~uradoria Regional do Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências. (Dependendo de parecer).
Nos termos do disposto no art. 140, a, do Regimento
Interno, designo o Senador Almir Gabriel para proferir o
parecer.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB PA. Para emitir parecer. ) -Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Na forma regimental vem a exame da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania o projeto de lei que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da·24• Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
Trata:.se de projeto de iniciativa do Senhor ProcuradorGeral da República, com fundamento no _artigo 127, § 29 ,da
Constituição Federal, assim justificada:
'_'Tenho a honra de submeter à elevada apreciação
dos Membros do Poder Legislativo, com fulcro no art.
1,27 da Constituição Federal, a ínclusa miÍluta de proposta de criação da Procuradoria Regional do Trabalho
da24~ Região, com sede em Campo Grande, e os cargos
que especifica, pelos motivos a seguir aduzidos:
I -Criação da Procuradoria Regional do Trabalho
A criação da Procuradoria do Trabalho da 24• Região,
decorre de exigência constitucional contida no art. 112 qUeSUSCitou a criação, pelo Tribunal Superior do Trabalho
dessa mesma Região, através de projeto de lei encaminhado
ao Congresso Nacional - e da competência legal outorgada
ao Ministério Público, que determina às Procuradorias Regionais do Trabalho exerceram suas atribuições dentro da jurisdição do Tribunal Regional respectivo (art. 747, do Decreto-Lei
n' 5.452, de 1• de maio de 1942).
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II - Criação dos Cargos de Procurador do Trabalho de
2• Categoria
O número de cargos de Procurador, S{Oho), que ficam
criados no Ministério Público do Trabalho, foi fixado em razão
do número de Juízes que comporão o Tribunal Regional do
Trabalho da 24• Região, observada a propordOrtalidade de
um Procurador para cada Juiz. Essa previsão objetiva atender
ao desempenho das atribuições que lhes são cometidas, conw
soante o disposto no art. 167, incisos I a IX, da Lei n<:> 1.341,
de 30 de janeiro de 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público
da União).
III - Criação do cargo de Procurador
O cargo em comissão de Procurador Regional da 24~
Região visa a proporcionar tratamento idêntico àquele dispensado a todos os Procuradores que exercem atividades de direção em outros Órgãos Regionais, proporcionando-lhes remuneração compatível com a responsabilidade e complexidade
de suas atribuições.
IV -Criação do Quadro de Pessoal
O Quadro de Pessoal a que se refe..re o Anexo II exprime
as necessidades básicas para o funcionamento da Procuradoria
·
··
Regional da 24• Região.
No que tange ao pessoal de nível superior; integrante
da categoria de Técnico, a experiência tem-demonstrado que
o total de 3. (irês) cargos é o mínimo necessáno para desenvolver, a contento, as funções de planejamento, coordenação
e controle das atividades~meio, afetas às áreas de adminis~
tração, de material, orçamento, recursos humanos, organização e modernização administrativa.
De idêntico modo, o total de 8 (oito) supervisores para
secretariar os Procuradores, e·de 4 (quatro) para o suporte
ao nível técnico, prestado pela categoria de assistente, exigida
formação de 29 grau, guarda estreita ligaçã_p co_m o volume
de trabalho que se estima.
Os 9 (nove) cargos da categoria de auxiliar, com escolaridade de 19 grau, observam a seguinte distribuição:
- 2 (dois) motoristaS, para o atendimento mínimo das
necessidades da Regional, ou seja, 1 (um) ligado à atividade
institucional e outro para atender os encargos- deOOrierites
da atividade-meio;
- 2 (dois) agentes de portaria;
-4 (quatro) auxiliares operacionais de serviços de diversos (limpeza e conservação); e, finalmente;
-1 (um) agente de mecanografia e apoio, para os trabalhos de reprodução gráfica e controle da manutenção de equipamentos.
V- Criação de Cargos ComiS.Siomldos e .FunçõeS-Gratificadas (Anexo I)
"O Cargo de Secre:ário Regional DAS-101.2 e
os de Diretores da Diylsão AdministratiVa e Divisão
Processual (DAS 101.1), representam a estrutura ge- ~
rencial mínima para'-a gestão dos recursos colocados
à disposição da Procuradoria Regional do Trabalho
em Campo Grahde.
Os 4 (quatro) cargos de assessoramento -superior
(DAS 102.2) ccimplementam o indispensável apoio técnico à gerência superior da atividade-meio daquela Regional.
Quanto às 15 (quinze) funções gratiiíéadas, código
FG-3, de mesmo valor, pretende~se atribuí-las às secretárias dos Procuradores. e as restantes serão utilizadas
para comissionar os servidores que integrarão um pool
de datilografia. '
·
·
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Todo o traba,lho de composição qualitativa e quantitativa dos grupos de Direção e Assessoramento Superior e Funções Gratificadas, assim como a composição
quantitativa de pessoal constante do Quadro Permanente, obedece a critérios objetivos e à necessidade
de se situar o Ministério Público do Trabalho no contexto polítiCO e económico do mOmento histórico, dentro de suas limitações. Isto sem perder de vista a circunstância de _que, por suas funções políticas. o Ministério Público, tanto quanto o Poder Judiciário, deve
estar aparelhado para agir no âmbito trabalhista."
Em sua tramitação na Câmara dos Deputados o projeto
colheu pareceres pela sua aprovação das Comissões de Constituição e Justiça e de Redação, de Trabalho, de Administração
e Serviço Público e de Finanças e Trib_uta_ção. O Plenário
aprovou a matéria na sessão de 26 de junho _último.
A Procuradoria Regional do Trabalho da 24• Região terá
sede em Campo Grande e jurisdição no Estado do Mato Grosso do Sul.
Foi exaustivamente -detalhada na Exposição de Motivos
toda a estrutura do novo órgão do Ministério Público do Trabalho, em face a do artigo 5• da proposição-o Chefe do Ministério Público da União, ouvido o Procurador~Gcral do Ministério Público do Trabalho, adotará as providências necessárias
à instalação da Procuradoria.
Cumpridos devidamente os dispositivos constitucionais
que regulam a criação de cargos e a implantação da mencionada Procuradoria, nada vemos que se possa opor na tramitação .do projeto no Senado Federal.
Vale destacar que os cargos de Procurador serão preenchidos através de concurso público de provas e títulos.
Ante as razões alinhadas, concluímos pela aprovação do
projeto, por ser constitucional, jurídico e de boa técnica legislativa.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol) - O parecer
conclui favoravelmente à matéria.
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em turno úniCo.
Em discussão. (Pausa.)
·-· .
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação da matéria fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Bisol)-, Item 2:
Discussão, em turno único, do ofício n~ S/17, de 1992,
pelo qual a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro solicita
autorizaçãp para emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouto Municipal
(LFIM-RlO), vencl\ieis no segundo semestre de 1992. (Dependendo de Parecer.)
-- Nos termos do disposto do art. 140, alínpa a, do __Regimento Jnterno, designo o nobre Sen~dor Maurício Corrêa
para proferir o parecer.
O SR. MAURÍCIO CORRJl:A (PpT- Df. Para proferír
parecer. Sem reVIsão do orador) -Sr. Presxdente, Srs. Senadores:
O Presidente do Banco Central encaminhou ao Senado
Federal, através do Ofício.uS" n 9 17, de =992 (Of. Presí
- 9211005, de 24-6-92, na origem), solicitação da Prefeitura
da cidade do Rio de Janeiro, no sentido de que seja autorizada
a emissão e _colocação no mercado, mediante ofertas públicas,
de Letras Financeiras do Tesouro Municipal (LFI'M-Rio).
Destina-se a operação de crédito acima referida à realização do. giro de 18.510.000 LFfM-Rio, com vencimento no
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29 semestre de 1992, deduzida a parcela de 12% a título de
juros.
____
-Dado que a solicitação em foco fpi instruída de acordo
com as exigências e parâmetros da Resolução n~" 58/90, eritão
em vigor, e que o exame do processo deu-se na yigência da
Resoluç_ão 36/9?-~ tgr:_nmi.:se necessário diligenciar junto à Prefeitura da cidade do Riõ- de"-.Janeiro, para_ que a instrução
do pedido se adequasse aos critérios estabeleCidos ~C! __novaResolução.

superavitárla de caixa, capaz de garantir com recursos próprios
_ _. _
ostítulo.sde.suaemissão._ __
Por outro lado, há que se considerar que a operãção
sob é~me-, não caracterizando emissão de ·novos título.s, mas
tão somente o giro de 88% do valor dos papéis com vencimento
no semestre em cu~o. não causará impacto no mercado mobiliário. Haverá,. isto siin, uma mudança no perfil da dívida
com a concentração de _vencimentos para os anos- de 199-:
a 1996.
.
..
Tendo sido cumpridas as exigências, passa-se ao exame
Diante das considerações acima. somos de parecer favoráda operação de crédito da Prefei~ura da cidade do Rio de_ vel à autorização solicit~da pela Prefeitura da cidade do Rio
Janeiro, a qual será realizada nas seguintes condições:
de Janeiro, nos termos do_ seguinte:
a) quantidade: a ser definida na ~.ata de resgate dos títu. PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1992
los a serem substituídos, deduzida a parcela de 12% ·a título
de juros;
Autoriza a Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro
b) modalidade: nominativa·transferível;
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas púbHc) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesoucas; l .. etras Financeiras do Tesouro Munidpal 1
ro Nacional (mesma taxa referencial);
LFTM-Rio, vencíveis no 2' semestre de 1992.
d) prazo: 1.447 dias,
O Senado_Federal resolve:
e) valor nominal: Cr$1 ,00
Art. 19 É autorizada a Prefeitura da cidade _do Rio de
I) características dos títulos a serem substituídos:
Janeiro, na forma da Resolução n' 36!92, de 30·6-92, deste
Senado Federal, a emitir ~ colocar no mercado, através de
Titulo
Vencimento
Quantidade
ofertas públicas, Letras Financeiras do Teso_l,ll'o Municipal
- LFTM":"Rio, para giro de 18.510.000 LFfM-Rio, vencíveis
681460
15-7-92
-6.170.000
no 2• semestre de 1992.
__ 6.i7o.oóo
681460
15-9-92
Art. 2" A operação de crédito ora autorizada deverá
15-10-92.
681460
§.170.000
realizar-se sob as seguintes condiÇões: - _·
_~
· aTQ:oailtidlide. a ser definida na data de resgate dos títulos
___ 18510.000
TOTAL
a seiem substituídos, deduzida a parcela de 12% a título de
juros;
b) modalidade: nominativa-transferível;
g) previsllo de colocaçllo c vencimento dos tftulos a
c) rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouserem emitidos:
ro Nacional (mesma taxa referencial);
d) prazo: 1.447 dias;
Titulo
Data-base
Cotocaçllo Vencimento
e) valor nominal: Cr$1,00;
f) caracteristicas dos títulos a serem substituídos:
- '681447
15-7-92
1°-7-96
Set I 92
.
681447
f:>-9~n·
15-9-92
1°-9-96
·681447
Quantidade
15-10-92
1°-10-96
Vencimento
Titulo

Js-J:o.:n ·

h) forma de colocação: através de ofertas públicas? nos
termos da Resolução n' 565, de 20-9-79; dn Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n• 1.373, de 26·1-89; e Decreto n' 8.355, de 26-1·89.
O processo está instruído adequadamente, tend_o _si~o
anexadas as certidões negativas quanto a débitOs com a Caixa
Económica, INSS e Receita Federal.
O parecer do Bancô 'central (Parecer DEDIP!CODEMRJ-92/158, de 26·8-92; observou que a Prefeitw·a·da cidade
do Rio de Janeiro, na ·contratação de operac;ões de crédito,
deve-se conter no dispêndio anual máximo de Cr$1.094.783,7
milhões, de acordo com os limites fixados na Resolução n!'
36/92.
Em 30-6-92, a dívida mobiliária daquela Prefeitura :ltiilgi3
Cr$844.395,4 milhões, representada, em termos quantitativos,
por 64.958.946.347 LFfM-Rio, as _qua~s se econtram em sua
quase totalidade, na Carteira do Fundo da Divida Pública
do Município, perSiStindo alguma dificuldade de colocação
desses títulos no mercado financeiro.
Assinala, ainda, o Parecer acima referido, qUe a-Posição
financeira da Prefeitura, vem-permitindo-lhe atuar-·D.o mercado secundário de forma segura, respaldada na condição

681460
68i460
681460

!.5-7-92
15-9'92

6.170.000
6.17QOOO
6.170:000 .

TOTAL

18.510.000

15~10-92

g)' previsao de colocáçllo e vencimento dos titulas a
serem emitidos:
Colocaçllo

Vencimento

Se< I 92

1°-7-96

15-9-92
IS'l0C92

l -9-96
.. l ·1Ô-96
0

0

Titulo
681447
.. 'ó8f4il7
Õ81447

Data-base
15'7-92
15-9-92
15-10-92

b) forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
tennos da Resolução n' 565; de 20-9-79, do Banco Central;
i) autorização legislativa: Lei n~ 1.373, de 26-1-89, e Dew
creto n• 8.355, de 26·1-89.
Art. 3~> Esta resolução entra em vigõr na data de sua
publicacão
-
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O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -Item 3:
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~' 278, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n• 51, de 1992 (n• 29/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Co·
mercial entre o Governada RepUblica Federativa do Brasil
e o Governo da República da Tunísia.
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 aproVada, nos
termos do disposto do art. 324 do Regimento Interno. ·
Art. 311 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação
·
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - Nos termos
do art. 140 alínea a, do Regimento Interno, foi dado o parecer
que concluiu pela apresentação de projeto de resolução, que
autoriza a Prefeitura Municipal da Odade do Rio de Janeiro

a emitir e colocar no mercado, através de ofertas púbüCasi
Letras Financeiras do Tesouro daquele Município.
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 da matéria fica adiada por falta de quorum.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte projeto aprovado:
Reação final do Projeto di Decreto LeaUiatlvo n•
51, de 1992 (n• 29, de 1991, na Cimara dos_.Depntados).
Faço saber que o Congrc:tSso Nacional arrovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regiqtento Interno~ promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO No , DE 1992
Aprova o texto do Acordo Comerdalenlte o Governo da RepúbHca Federativa do Brasil e o Governo da
República da Tunlsla.

Setembro de 1992

Encerrada a discussão sem a apresentação de emendas,
a redação fmal é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324, do Regimento ~ntemo.
O projeto vai à promulgação.
É o seguinte projeto aprovado:
Redação final do PJ:ojeto de Decr<to Legislativo
n• 63, de 1992 (o• 17S, de 1992, na Cim&ra dos Depu·
tados).

Faço saber que o COngresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Fedêral, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
..
.DECRETO LEGISLATIVO N• , DE 1!!92
Aprova o texto do Acordo de Cooperação Eoonômica, Comerelal, Iadustrial, Tecn~ógiea e FiiUUICeira,
celebndo enlte o Governo da ReppbUca Federativa do
Bl"àSH e o Gcwerno dos Emlrados Árabes Unidos, em
Brasflla, em 11 de outubro de 1988.
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo de Cooperação
Econôm:ica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil
e o Góveino dos Emirados Árabes Unidos, em Brasfiia, em
11 de ourubto de 1988.
PArágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso
Nacional quaisquer atos q~e possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementarts que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
patrimôllio nacional.
Art. 2' Este ·decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -Não havendo
mais oradores inscritos, a Presidência passa para as nOtificações finais.
Na presente sessão, terminou o prazo para a apresentação
de emendas ao 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.
Ao projeto foram oferecidas cinco emendas, que serão
lidas pelo Sr. 1• Secretário.
São üdf\S as seguintes:

Art. 1' É aprovado o texto do Acordo Comercial entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Tunísia, firmado em BrasJlia, em 1:7 de no·
vembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovaçãO do Càngre~
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajustes com· EMENDAS OFERECIDAS A~PRQJETO DE LEI DO SENA·
plementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Consti·
N• :!58, DE 1991
tuição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos.
ao património nacional.
Qne fixa valor dO!i títulos públicos na composição
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
do preço para aquisiçio de bens a serem alienados,
de sua publicação.
-- DOS termos do art. 235, ll, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) -Item 4:
DiscusSão, em turno único, da Redação Final (oferecida
Emenda 11• 1
pela Comissão Diretora em seu Parecer ri• 279, de 1992) do
Dê ao art. I • a seguinte redação:
Projeto de Decreto Legislativo n• 63, de 1992 (n' 115192, na
"Art. 19 Os títulos públicoS, quaisquer que seCâmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
jam súa denominação, destinação e data da emissão,
Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológicit
para o fim de «imposição de preço para alienação,
C: Financeira, .celebrado entre o Govel'l!-o da Repúb{ica Federaa qualquer título, de bens da União, dos Estados e
tiva do Brasil e o Governo dos Emirados Arabes Unidos,.
dos :Municípios, bem assim de suas autarquias, fundaem Brasília, em 11 de outubro de 1988.
ções públicas, empresas públicas e sociedades de econo~
Em discussão a redação final. (Pausa.)
mia mista serão cotados pela média aritmética dos valo·
Não havendo quem peça a palavra, encerro .a disc~o.
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res pratica"Çlos em mercado, nos três meses antetiores
à data de aliena~;ão.
ParágrafO único. Para fins do disposto neste artigo,
cada v~lor médio mensal deverá ser atualizado monetariam.ente, ~té a data da aquisição, pela variaÇão do
índice Geral de Preços-Mercado (IGP-M), calculado
pela Fundação Getúlio Vargas."

Justificação
Visa esta emenda aperfeiçoar a redação_oferecida ao projeto de lei do Senado n9 258, de 1991, que __qispõe sobre a
apuração dos preços dos títulos públicos, quando utilizados
para fins de aquiSição de bens percentuais a órgãos ou entida-

des federais,. est_aduais e municipais.
A primeira das_ modificações propostas objetiva incluir,
no elenco das entidades alcançadas pelo Projeto_ de Lei, as
fundações públicas e as sociedades dt:: economiª-_ mista, o que,
de resto, se c_ompadece com o propósito de abranger todo
universo da administração pública.
A segunda delas tem, por escopo, elevar de dois para
três meses, o período de apuração dos preços dos títulos públicos, reduzindo o efeito de osc_ilações fortuitas.
A última delas disciplina a forma de apuração dos preços
dos títulos públicos, indexando-os à variação do IGP-M. Tal
proposta se justifica ·em virtude do generalizado processo de
indexação, observável na economia brasileira, como forma
de conferir realismo aos preços, cuja instabilidade decorre
do elevado grau de resitência do processo inflacionáriO às
diferentes terapêuticas económicas adotadas.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1992.- MarcoMaciel.
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7. Ao pretender ainda dispor sobre o valor a ser aceito
·pelos Estados e Municípios, para aquisição dos citados títulos,
fere tambéril o dispositivo a autonomia das esferas político-administrativas da Federação (art. 18 da Constituição Federal).
8. Pelas flagrantes inconstituciOnalidades apontadas,
deve ser modificada a redação original do referido art. 1~.
9. No mérito, não há também como possa ser aprovado
o atual art. 1<:> do projetO ein epígrafe.
Sala das Sessões, 4-9-92. - lrapuan Costa Júnior.
Emenda

n~

3

Art. 1<:>, in fine: Substituam-se as palavras "pela média
dos valores do mercado durante os sessenta dias anteriores"
pela expressão "por seu valor nominal, devidamente atualizado trazido a valor presente pela média das taxas de juros
de captação de CDB praticadas na data de aquisição pelos
cinco maiores bancos privados nacionais" ..
Justificação
Injustificável seria que as pessoas que; Obrigatória ou
espontaneamente, inviStãm em papéis públicos, fossem aleatoriamente punidas ou premiadas quando se dispusessem a adquirir bens públicos, concorryndo até para a privatização de
empresas estatais ineficierites, quase sempre deficitárias.
Pacta sunt servanda. O valor do título há de ser o que
decorre de suã. emissâO, trazido a valor presente.
A cotação "do mercado" conduziria certamente a enormes distorções, ora em prejuízo dos cofres públicos, ora em
prejuízo doS inve'stidores.
_ .
Mais absurdo seria que se adotaSse média dos preços
"dos últimos 60 diasn como pretende o projeto, pririCipalmente na conjuntura inflacionária e no tumulto de mercado
que o Brasil tem vivido.
O preço médio das transações dos últirp.9_s dias deverá,
em tnédia, razoavelmente, estar defasado pela metade da inflação do período.
- - _
Lógica e bo~ senso aconselha~ a aprovação desta Ciffien~
da.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1992, -Odacir Soares.
Emenda o~ 4

ª

Emenda n~ 2.
Artigo 1': Redija-se desta forma:
"Art. 1? Os títulos públicos, quaisquer que sejam sua denominação, destinação e data de emissão,
para o fim de composição de preço para alienação,
a qualquer título, de bens da União, suas autarquias
e empresas pUblicas, serão aceitos por· Seú valor de
emissão, corrigido monetariamente pelo IPC, e acresArt. 2<:> Suprim-a-se este dispositivo, renumerando-se os
cido, se for o caso, dos juros neles constant~s."
seguintes.
Justificação
Justmcação
1. Pretendia a redação original do epigrafado dispoEm separado, em emenda ao art. 1<:>, já se evidenciou
sitivo fixar o valor dos títulos públicos na composição de preço
para aquisição de bens a serem alienados pela União, Estados a impropriedade da cotação_ dos títulos públ_icos na forma
preconiiada pelo projeto.
ou MunicípioS.
Viu-se que graves podem ser as distorções, quer em pre2. Faz-se necessária, entretanto, a modificação da redação original, quer por sua flagrante inconstituCiorialidade, quer juízo-dos cofres públicos, ·quer em prejuízo dos investidores.
Se equivocada é a cotação proposta e, sobretudo, se o
pela insegurança que a aprovação do projeto criãria no mercabeneficiário pode Ser o-Tesouro, não tem nexo qualificar de
do, em prejuízo último do próprio poder público. ·
3. Os títulos públicos representam um crédito de_seus "peculato" qualquer "infração ao disposto nesta lei".
O peculato está Sl!ficientemente-tipificádo na lei própria.
portadores con~ra a, pessoa jurídica de direito público que
Se a infração à lei, cuj_a instituição se propõs, constituir
os emitiu.
4. O valor do crédito é consignado no título, que ainda peculato, não será necessário que a mesma lei O declare.
Impõe-se, pois, a supressão do Artigo.
poderá prever a inCidência de juros.
Sala das Sessões, 4 de setembro de 1992 - Odacir Soares__
5. Constituem a tos jurídicos perfeitos as relaÇ-ões formaEmeDda n~ 5
das entre investidores e o poder público, pela aquisição dos
títulos colocados no mercado.
Art. 29 Suprima-se este dispositivo:
6. Não pode a lei nova pretender alterar o ato jUrídico
Justificação
perfeito, como qUer o dispositivo~ sob pena de afrontar garantia constitucional (inc. XXXVI do art. 5 da Constituição Fede· 1. O projeto pretende instituir analogia dentro do Direiral).
to Penal, determinando se aplique à vedação imposta em seu
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art. 19 , as mesmas condições previstas no art. 312 do Código
Penal Brasileiro.
2. É princípio fundamental do estado direito__ a_ estrita
reserva legal, proclamada no inc. XXXIX do art. 59 da Constituição Federal, verbis:
"não há crime sem_ lei anterior que o ·ctefina, nem
pena sem prévia cominação legal."

3. O art. 29 não- d-effrfe o crime-·que···prete-nde instituir;
ao contrário disto, pretende emprestar figura penal definida
de forma estrita no art. 312 do Código Penal, qual seja, a
de apropriar-se funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem móvel~ público ou particular, de quem tem
a posse em razão do cargo, ou desviá-lo em proveito próprio
ou alheio.
4. Vê-se, pois, que p3.ra configUrar o crime que-pretende.
o projeto criar, seria necessário que seu· agertte se apropriasse
de algum recurso, em proveito próprio ou de outrem, mediante o uso de sua autoriçl.ade.
5. Não bastaria assi.Ql.~_mera aceitação -de título p_úblico
em condições diversas da estabelecida no art. 19: haVeriã ainda
a neCessidade do ato resultar em ilícito proveito e ter sidO
praticado em função do cargo ocupado.
6. E, se assim proceder o funcionário público, não sc!rüi.
necessário, o art. 29 do projeto utilizar de analogia para punilo, pois ele já estaria incorrendo no delito de peculato.
7. Destarte, o art. 29 sequer comina pena, pretendendo
apenas utilizar de cominação prevista em dispositivo autônomo, que foi legalmente instituída em função exclusiva das
condições em que o crime capitulado no ar:t. 312 do Código
Penal.
8. Por todo o exposto, deve ser suprimido o art. 2~
do presente projeto.
9. No mérito, não há também como possa ser aprovado
o atual art. 19 do projeto em epígrafe.
10. O valor do crédito corresponde ao valor de face
do título, atualizado monetariamente e acrescido, se for o
caso, dos juros contratados.
_
11. O poder público recebeu, em empréstimo, o valor
consignado na face do título; deve, assim, restituir ao seu
credor o mesmo valor, atualizado nominalmente à data de
resgate.
12. Se se adotasse a regra que pretende impor o projeto,
o credor receberá valor distinto ao seu crédito, correspondente
ao valor médio de mercado no período de 60 dias.
Mais: receberá este valor defasado em cerca de 25% (nível
atual de inflação), já que o valor apurado Dão ie'Vará em
cons_id_eração a desvalorização dos valores médios praticados
nos últimos 60 dias.
_
13. Criaf,;.se-ia insuStentá~el Ínseguraôçã jUrÍdica nas relações existentes entre investidores e o poder público, já que
os portadores não saberiam o valor que _lhes s~f-i_ª_l~~tO
pelo poder público quando pretendessem utilizar os títulos.
14. A insegurança· dos investidores dificultaria a aceitação desses títulos no mercado.
15. Restaria, asSim, preJUdicado o pr6pdo- (>oder público que, ou não conseguiria financiarn.eruo·mediante a colocação de títulos no mercado, ou teria que oferecer elevados
juros, para compensar a insegurança dos investidores._
16. Em ambas as hipóteses, seria enorme o ónus criado
pela aprovação da proposta contra o próprio poder público.
17. Destarte, nem todos os títulos públicos têm prazo
de resgate igual ou superior a 60 dias.
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18. A maioria desses títulos, ao contrário, tem prazo
menor de vencimento, dada a insegurança que já impera no
mercado_ em desfavor dos títu_los públicos e que, reitere-se,
somente seria aumentada com a aprovação da r~dação original
do dispositivo.
·19. O projeto não faz qualquer menção a títulos com
prazo menor de resgate.
20. Assim, com a aprovação da proposta, o mercado
tenderia a somente aceitar títulos com prazo menor de 60
dias de resgate, sendo evidente Q prejuízo do Poder Público:
não poderia alongar os prazos de vencimentos de sua dívida,
representada pelos títulos públicos.
.
- -21. Finalmente, é de se considerar ainda a inviabilidade
fática da proposta, pois seria necessário construir uma estrutura_ bt~:rocrática colossal para apurar o valor de mercado,
a cada dia, a cãda operação, de todo tipo de título público,
com suas especificações próprias de -série-," époCa de lançamento e de resgate.
·
22. Faz-se necessária, assim, a modificação da redação
do art. }9 do projeto em epígrafe.
----~-~~la das Sessões. 4 de setembro de 1991 Irapuan Costa
Júnior.

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - A matéria
volta à Comissão de Assuntos Econômícqs para Exame das
Emendas.
O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, comO
representante do Estado de Pernambuco nesta Casa venho
hoje à tribuna para falar sobre um grave problema que atinge
e penaliza os produtores de álcool do Norte e Nordeste do
País: o atraso dos pagamentos das dívidas d2 Petrobrás com
o setor alcooleíro dessas regiões.
No mês de julho passado, foi formado, aqui ertt"Brasília,
um protocolo que reduzia Os praZos de pagamento dos débitos
para _sete dias. No início deste mês, os produtores foram surpreendidos com a informação de- que o jií'aZO-acordado fora
dilatado para quinze dias, e com um agravante: as faturas
do primeiro terço, vencidas em julho, seriam liquidadas em
Cinco parcelas, n,ão havendo previsão para o pagamento do
segundo terço, cuja data de venCimento efa de 11 de agosto.
A situação do setor alCooleiro do Norte e do Nordeste
é, portanto, extremamente grave. A informação de que haveria um novo ~tério de pagamentos pegou o empresariado
de surpresa e caiu como uma bomb.a no setor. pois a dívida
da Petrobrás com os produtores de álcool daquelas regiões
é de cerca de Cr$200 bilhões.
Essa notícia é um verdadeiro de~"asúe, princiÍ>ãlmente
no momento atual, quando se inicia a safra de_l992. A produção de álcool no Norte e no Nordeste corre o risco de entrar
em colapso se persistir esse critério de pagamento, pois as
unidades industriais poderão ser obrigadas a interromper as
suas atividaC por absoluta incapacidade financeira..
_
A Sociedade das Destilarias Autónomas de Álcool do
Nordeste/Norte - SÓALCOOL - ~e manifestou publicamente sobre esse problema, alertando as autoridades para
as conseqüê_ncias noegativas do adiamento dos prazos dos paga-.
mentes,. ~ão só para os produtores, mas principalmente para
os milhares de trabalhadores das regiões canavieiras. Todos
nós sabemos da importância do setor_ alcooleiro no _que _rç.speita à ocupação da mão-de-obra no País. Se as atividades
do setor forem desaceleradas por incapacidade financeii.-a,
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principalmente neste momento, as conseqüências sociais serão, sem dúvida, dramáticas.
Apesar de não ignorarmos o fato de que a Petrobrás
enfrenta a pior crise da sua história e de que, pelas contas
da empresa, tem crédito de cerca de um bilhão de dólares
a receber, somente das empresas estatais, não podemos aceitar
que os produtores de álcool das regiões Norte e Nordeste
tenham que sofrer as conseqü~ndas dos problemas de caixa
da empresa.
É absolutamente necessário que a -Petrobrás avalie as
repercussões que o_s novos critérios an_unçiados estão tendo
e terão sobre esse importante setor produtivo dessas sofridas
regiões do País.
Certamente esse bilhão de dólares que tem a receber
afeta bastante a saúde financeira da Petrobní.s, mas não a
ponto de colocá-la em risco. É forçoso, entretanto, reconhecer
que o atraso do pagamento da dívida de Cr$200 milhões da
empresa com os produtores de _álcool do Norte e do Nordeste
pode abalar de tal forma a saúde da economia daquelas regiões
que é capaz de levá-las ao colapso.
Portanto, ao finalizar esse pronunciamento, não poderia
deixár de externar minhas preocupações ·com relação ao assunto e esperar que a Petrobrás resolva, urgentemente, seus problemas de caixa sem penalizar os setor~s produtivos e salde,
sem demora, suas dívidas com os produtores de álcool do
Norte e Nordeste.
A mudança de critérios e de praz~·. que tantos prejuízos
e problemas vem causando ao _setor alcooleiro -responsáVel
direto pelo emprego de mais de um milhão de pessoas, em
todo o País, e pela produção de 200 mil'barris de álcool por
dia- coloca em evidênci~a a instabilidad~ a que çstá sujeito
o Programa Nacional do Alcool - PRO.(I.LCOOL, e aponta
para a necessidade de o GovernO Federal providenCiar a implementação urgente de uma política confiável d~ comercialização para combustíveis, no País, que reconheça a importância
do álcool na matriz energética nacional.
Encerro, Sr. Presidente, dirigindo apelo ao Ministro Pratini de Morais e ao Presidente Benedito Moreira. da Petrobrás,
no sentido de uma rápida solução para o prohlema ora exposto.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!)- Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de terça-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA

-2PROJETO DE LEI DA Cfi,MARA N' 63, DE 1992 '
(Em regime de urgência, iios-1é.ürt6S do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 63, de 1992 (n' 2.965192, fia Casa de origem), de iniciativa·
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 24• Região da justiça do Trabalho
e dá outras providências, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Almir Gabriel.

-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 59, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução n<:>
59, de 1992 (apresentado pelo Senador Maurício Corrêa, como
conclusão de seu Parecer de Plenário), que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeir,.as do Tesouro
Municipal- LFf-Rio, vendvefs iió 2"' semestre de 1992.

-4PROJETO DE LEI DA CÃMARA N' 34, DE 1992
(Em regime de urgência, nos t~rmos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, Projeto de Lei da Câmara
n' 34, de 1992 (n' 2.475192, na Casa de j.:>rigem), de iniciativa
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da s~ Região,
e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-5PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 56, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 56, de 1992 (n' 2.529192, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação
de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores
- DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral.
(Dependendo de parecer.)

-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N' 72, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art. 353, parágrafo -único; do "Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n' 72, de 1992 (n' 136/92, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que o~ torga permissão à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, de âmbito local, na Cidade
de Mangueirinha, ,Estado do Pa(~ná. (Dependendo de pare··
cer.)

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 64, DE 1992
(Em regime de urgênCia, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Inteíno.)
Discussão, em turno único). do Projeto de Lei da Câmara
n' 64, de 1992 (n' 2.966192, na Casa de origem), de iniciatiVa
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 23• Região da Justiça do Trabalho,
e dá outras providências. (Dependendo de parecei.)
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-7PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1992
(Em regime de urgência 1 nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lej da Câmara
n' 74, de 1992 (n' 3.133/92, na Casa de origem), de iniciativa

nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado,
da matéria "A História que não fof cOntada~•, publicada no

do P~.esidente da República, que alte:ça o art. 29 da Lei n"'
8.352', de 28 de dezembro de 1991, que "dispõe sobre as
disponibilidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT e dá outras providências". (Dependendo de
parecer.)

O SR. PRESIDENTE (José Paulo Biso!) - Está encerrada a sessão.
(Levanta~se a sessão às 10 horas e, 20 minutos.).

-8REQUERIMENTO N• 64>1,DE 1992
Votaçao, em turno únicd, do Requerimento n"' 642, de
1992, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, solicitando,
Noticiário do Exército, do dia 27 de julho de 1992.

República Federativa do Brasil
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DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVll- N•l47

QUARTA-FEIRA, 9 DE SETEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 171' SESSÃO, EM 8 DE SETEMBRO
DE 1992
1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
N• 293 e 294, de 1992 (n~ 546 e 547/92, na origem),
restituindo autógrafos de projetes de lei sancionados.
N' 295/92 (n' 548/92, na origem), referente a escolha

do Senador Odacir Soares para exercer a função de Líder
do Goyerno.
Submetendo à deliberação do Sen_ado a escolha de
nome indicado para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescéncia:
_
- Ne 296/92(n' 567/92, na origem), referente a escolha
do nome do Sr. Ruy_ Antônio Neves Pinheir() d~ VaScon~
cellos, Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata, para, cumulativamente com o cargo de Embaixador
do Brasil junto à República Popular de Angola, exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto à República Democrática de São Tomé_e Príncipe.
1.2.2 Deputados

Ofício do Sr. J9 Secretário da Câmara dos

Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
_
seguintes projetes:
_ ______ _
-Projeto de Lei da Câmara n' 75/92 (n' 144/91, na
Casa de origem), que dá nova redaç_ão aos §§ 2~' e_-So do
art. 164 da Consolidação das Leis do Trabalho.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 77/92 (n' 161/91,
na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
sobre Cooperação nos campos da Ciência e Tecnologia,
celebrado entre a República Federativa do Brasil_ e o Governo da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto
de 1991.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 78/92 (n• 164/92,
na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da COnstituição e da Convenção da União Internacional de Teleco-

municações, adotados na Conferência de Plenipotenciá'rios, em Nice, em 1989.
-Projeto de Decreto Legislativo n'' 79/92 (n' 169/89,
na Câmara dos Deputados), que aprova o textO do AjUSte
Complementar ao Ac~rdo de Cooperação Econômica,
Científica e Técnica na Arca de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República Popular de Angola, firmado em Luanda,_ em 28 de Janeiro de 1989.
-Projeto de Decreto Legislativo n' 80/92 (n' 176/92,
n_a Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República Federativa do Brasil c o
Governo da República Popular da China destinado a evitar
a dupla tr.ibuta~ão_e -~evenir a evasão fiscal.' em matéria
do Imposto de Rerrna-;~elcbrado em Pequ1m, cm 5 de
agosto de 1991.
1.2.3- Comunicações
-Do Senador Raimundo Lira, que estará auSente
dos trabalhos da Casa no perfodo de 7 a 20 de setembro
do corrente ano.
-Do Senador Beni V eras, que esteve;:_ qusente dos
trabalhos da Casa no dia 3 do corrente mês.
1.2.4- Leitura de Projeto
Projeto de Lei do Senad~Ln\' 137/92 1 de autoria do
Senador Almir Gabriel, que fixa normas de formação de
recursos humanos na área de saúde, regulamentando o
inciso III do artigo 200 da Cqf!stituição Federal.
-1.2.5 - ComunicaÇÕeS da Présidência
-Prazo para apresentação de emend.as aos Projetas
de Decreto Legislativo noS 77 a 80/92, lidos anteriormente.
-RecebimentO- de manifestaçõ~s de solidariedade,
em _face da crise- política_e moral que se instalou no -País,
da Assembléia Legislativa do Estado <Je Minas Gerais;
Pensamento Nacional das Bases"i?-illpresariais; Assocfação
Brasileira de Imprensa; Central Unica dos Trabalhadores;
Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura;
Confederação das Mulheres do Brasil; Federação Nac~onal
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dos Policiais Federais; Associação dos Servidores do Geipot; Universidade de São Paulo; Conselho Regional de
Engenharia e Arquitetura; Frente Nacional de Prefeitos;
Associação Brasileira de Oficiais da Reserva do Exército;
Associação Brasiliense dos Militares do Exército; Associação Santamariense dos Militares das Forças Armadas;
e Associação Democrática dos Militares das Forças Arma~
das.
1.2.6 - Discursos do Expediente
SENADOR ALMIR GABRIEL- Considerações a
respeito dos dados apresentados pelo Relatório- Epidemológico do SUS referente aos anos_de~ l't8Q_a 1991.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Educação brasileira e o crédito educativo.
- SENADOR JOSÉ PAULO BISOL ~Err6_nea aplicabilidade de dispositivos da Lei n~ 1.079, de 1950, nos atos
pré-processórios do impedimento do Presidente da República, pela Câmara dos Deputados.
O SR- PRESIDENTE- Entendimentos com o Presidente da Câmara -dos Deputados, Deputados Ibsen Pinheiro, sobre o arrazoado do Sr. José. Paulo Biso! sobre rito
do impeachment.

1.2. 7 - Requerimento
N9 672/92, de autoria do Senador Espeiidião Amin,

solicitando a inclusão em Ordem do Dia da Mensagem
n' 280, de 1992.
1.2.8- Comunicações da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/31/92, da Prefeitura
Municipal de Barros Cassa!, Estado do Rio Grande do
Sul, solicitando autorização para contratar operação de
crédito no valor de vinte milhões de cruzeiros, -para os
fins que especifica.
-Recebimento de expediente do Presidente do Su~
premo Tribunal Federal. comunicando que aquela Corte,
ao julgar a Ação Dircta de Inconstitucionalidade n 9
771-8/600, e por vOtação unânime, deferiu medida cautelar
para suspender a eficácia do art. 39 da Lei n"' 8.432, de
11 de junho de 1992.

1.3 - ORDEM DO DIA

Tiragem 1.200 exemplares

Projeto de Decreto Legislativo n 9 72, de 1992 (n 9
136/92, na Cãmara dos Deputados), que aprova o ato que
putorga pen:nissão à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, de âmbito local, na Cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a Votação adiada por falta de
quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 63, de 1992 (n' 2.965/92;
na Casa de origem). de iniciativa do_ Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 24~ Regfão da Justiça do Trabalho e dá outras providências. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n 9 59, de 1992, que autóriza
a Prefeíturã. Municipal do Rio de Janeiro a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tesouro Municipal - LFT- Rio, vencíveis no 2 9 semestre de 1992. Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 34, de 1992 (n' 2.475/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, que dispõé sobre a reestruturação da Justiça
Federal de Primeiro Grau das~ Região, e dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer de Plenário,
ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Cãmara n' 56, de 1992 (n' 2.529/92,
na Casa de origem), de inicialivã--do Tribunal Superior
Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos do_GrupoDireção e Assessoramento Superiores- DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada
por falta de quorum.
Projeto de Lei da Cãmara n' 64, de 1992 (n' 2.966/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 23~ Região da Justiça do Trabalho, e dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n' 74, de 1992 (n' 3.133/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que altera o art. 2~ da Lei n"' 8.352, de 28 de dezembro
de 1991, que dispõe sobre aS disponibilidades financeiras
do Fundo de Amparo ao Trabalhador - FATe dá outras
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providências. Discussão encerrada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Requerimento n~ 642, de 1992, de autoria do Senador
Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos regimentais, a
transcrição, nos anais do Senado, da matéria "A História
que não foi contada", publicada no Noticiário do Exército,
do dia 27 de julho de 1992. Votação adiada por falta de
quorum.
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1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE
N' 311/92 (Republicação), 350 e 351192
3-ATADECOMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6 - COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANENTES

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
, - - SUMÁRIO DA ATA DA 165• SESSÃO,
SENADOR JOSÉ FOGAÇA- Aplausos à decisão
REALIZADA EM 2 DE SETEMBRO DE 1992
do Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara dos
RETIFICAÇÃO
Deputados, a respeito--do rito procedimenta~ do im)leacbment do Presidente Fernando Collor._
_ _ --.- .,._
No Item 1.3- ORDEM DO DIA, no resultado
SENADOR MAURO BENEVIDES- Manifestação
da apreciação do Projeto de Lei da Câmara n? 92/91
de pesar pelo falecimento dos s.rs·. Itamar EspíildOla e Dur:(n' 1.714/89, na Casa de origem),
val Aires.
---~Onde se Lê:
SENADOR NELSON WEDEKIN - Conclusões do
Votação adiada para o dia 19-10-92, nos termos
II Encontro de Trabalhadores Papeleiras e Quím.ic.os do
do Requerimento n9 658/92, tendo_ em vista a prejudiMercosul.
cialidade da matéria, após usarem da palavra ...
SENADOR ALBANO FRANCO - 5• Reunião de
Leia-se:
Presidentes de Organizações Empresariais lbero~ãmerlCa~
Votação adiada para o dia 19 -10-92, nos termos
nas e 2~ Reunião da Cúpula Ibero~americana Qe Chefes
do Requerimento n9 658/92, tendo em vista a rejeição
de Estado e de Governo
da prejudicialidade da matéria, após usarem da pala1.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesvra ...
são

-

Ata da 171 a Sessão, em 8 de setembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e
Francisco· Rollemberg

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

Albano Franco - Alexandre Costa - Coutinho Jorge
- Esperidiao Amin - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Joao França - J oao Rocha - J osê Paulo Biso! - Mansueto de Lavor - Marco Maciel - Mauro Benevides - Moi005 Abr!io - Nelson carneiro - Nelson Wedekin - bdacir
Soares - Raimundo Lira - Ronaldo Arag!io

O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 18 Srs. Senadore$.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob _a proteção de _Deus, iniCiamos rioss9s trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte:

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
MENSAGEM N• 295, DE 1992
(n' 548/92, na origem)

Senhor Presidente do Senado Federal,
Nos termos do artigo 66-A do Regimento Interno dessa
Casa do Congresso Nacional, indico o Senhor Senador ODAÇIR SO.ARES para exercer a fu.nção de Líder do Governo.
Brasilia, 3 de setembro de 1992. - F. CoUor.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
indicado para função cujo provimento depende de sua prévia
aquiescência:
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MENSAGEM N• 296, DE 1992
(o• 567/92, na origem)
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Chefe da Divisão de ProgramllS de Promoção Comercial,
1979/81.

Assessor do Departamento de Promoção Comercial,

Senhores Membros do_ Senado Federal,
.. 1983/84.
De conformidade com o- att. 52, inciso IV, da Constituição Assessor da Subsecretaria Geral de Assuntos Económicos
Federal, e de acordo com o disposto no art. 56, § -1•, do
e Comerciais, 1984/85.
Regulamento aprovado pelo Decreto n• 93.325, de 1• de outuChefe da Divisão de Programas Económicos e Comer-

bro de 1986, no art. 39, inciso II, alínea a, e riO art. 40 do
Anexo I ao Decreto n9 99.578, de 10 de outubro de 1990,
submeto à apreciação de Vossas Excelências a escolha, que
desejo fazer, do Senhor RUY ANTÓNIO NEVE~PINHE\
RO DE V ASCONCELLOS, Ministro de Segun~Classe,
da Carreira de Diplomata, para, cumul~tivamente com o._cargo
de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola, exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Democrática de São Tomé e Príncipe.

Os méritos do Embaixador RUY AN'tóNIO NEVES
PINHEIRO DE VASCONCELLOS, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função, constam
da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.

Brasília, 3 de setembro de 1992. - F.

Collor~

INFORMAÇÁO
Curriculum~ Vitae:

Ministro RUY ANTÓNIO NEVES PINHEIRO DE
VASCONCELLOS
Broadway/Reino Unido (brasileiro, Ue acordo_çom_o arti~
go 129, inciso ll, da Constituição de 1946), de 26 de outubro
de 1940.
Filho de Henrique Pinheiro de Vasco·ncellos e Leonor
Neves Pinheiro de Vasconcellos.
Bacharel em Direito, FD-UERJ.
Curso de Preparação à Carreira de Diplomata, IRBr.
Conselho de Navegação Exterior, 1966/67.
Comissão de Estudos Relativos à Navegação Aérea Inter~
nacional, 1967/69.
III Curso de Treinamento e Aperfeiçoaménto de Chefe
·
de Setores de Promoção -comercial, 1975.
Conselho Nacional de Turismo, 1976n9.
Professor de Promoção Comercial e Exportações,
1979/81, e de Modernização Administrativa, 1986787.
Diretor do Curso de Treinamento -de Especialistas em
Promoção Comercial, 1980/81.
Curso de Altos Estudos, 1983.
Comissão de Coordenação -dO Piano de Reforma Administrativa, 1985.
TerCeiro Secretário, 1"7 de fevereiro de 1966.
Segundo SecretáriO, 3rifígífidàde·; 10· de outUbr-o ~i~ 1968.
Primeiro Secretário; merecimento, i9 de abril de 1975.
Conselheiro, -merecimento, 21 de junho de 1979. ·
Ministro de Segunda Classe, merecimento, 19 de junho
de 1985.
Assistente do Chefe da Divisão de Transportes e Com uni~
cações, 1966/69.
.
..
.
Chefe, substituto, da Divisão de Transportes e Comunicações, 1969.
Encarregado da instalação da Divisão de Operações de
Promoção Comercial, 1976.
Assistente do Chefe da Divisão de Feiras e Turismo,
1976/79.

Chefe, substituto, da Divis-ão de Feiras e Turism·o,
1978n9.

ciais, 1985.
Chefe da Secretaria Especial de Modernização e InfOrmática, 1985/87.
Washington, Segundo Secretário, 1970n2.
Santiago, Cônsul-Adjunto, 1973n4... _
Santiago, Encarregado do Consulado-Geral, 1973.
Santiago, Segundo Secretário, 1974/76.
Genebra, Delegação Permanente, Conselheiro, 1981/83.
Paris, Cônsul-Geral, 1987/91.
Luanda, Embaixador, 1991/92.
III Reunião da Cecla, México (membro).
II Sessão Ordinária do Comitê de Transportes Marítimos,
Unctad, Genebra, 1967 (membro).
Reunião da Organização Consultiva Marítim~_ Internacional (lMCO), 1961 (membro).
·
·· ·
Conferência dos 77, Argel, 1967 (assessor).
II Unctad, Nova Delhi, 1968 (assessor).
Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil~ Argentina, 1968
(delegado).
Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil-Países Escandinavos, 1968 (delegado),
Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil~Estados Uni~
dos, 1969 (delegado).
Reunião de Consulta Aeronáutica Brasil~Argentina, 1969
(delegado).
Reunião de Peritos em Trarlsportes Marítimos, CIES,
Washington, 1970 (representante).
III Reunião do Grupo de Trabalho Intersessional do ln~
telsat, Washington, 1970 (delegado).
Conferência Plenipotenciária dos Acordos Definitivos do
Intelsat, Washington, 1971 (delegado).
.
Reunião da Comissão Internacional da Baleia, Washington, 1971 (observador).
III Reunião da Comissão Especial de Coordenação Chileno-Brasileira, Santiago, 1974 (delegado).
Missão Empresarial Brasileira ao Chile, Santiago, 1972
(membro da representação do Governo brasileiro).
- " Reunião dos Díretores de Promoção Comercial, Cipe,
Miami, 1978 (representante).
Reunião do- Centro Internacíonal do Comércio GA TI/
Unctad, Genebra, 1980 (representante).
.
- Reunião de Coordenação dos Chefes de Promoção CoInetcial na Europa e-·nos Estados Unidos, Roma, Paris, e
Nova Iorque, 1980 (coordenador).
M""ISsão _Especíal à América Central, Guatemala, Kíngs~
ton, Manágua, Nassau e São José, 1980 (delegado).
·
Grupo de Coordenação_ do Encontro Empresarial, durante a visita presidencial à Argentina, Buenos Aires. 1980.
Grupo de Coordenação do Encontro Empresarial, du~
rante a visita presidencial ao Paraguai, ASS':JnÇão, 1980.
XXXVII- e XXXVIII Sessões das Partes Contratantes
do-GÃiT, Genebra, 1981/82 (delegado).
··
·.
Comitês de Subsídios de "Antidumping", de Valoração
e de Balanço de
Pagamentos do GATT, Genebra, 1981/83 (representante).
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Comitê de Subsídios do GATI,Genebra, 1982/83 (vlcepresidente).
Reunião dos Países Doadores da Bacia do Niger? Concracri, 1982 (observador).
· • Reunião do Centro das Nações Unidas para os Direitos
do Homem, Genebra, 1983 (observador).
Conferência Internacional sobre a Questão da Palestina,
Genebra, 1983 (delegado).
·
Grupo de Coordenação do Encontro Empresarial, durante a visita presidencial à Argélia, Argel, 1983.
Grupo de Coordenação do Encontro Empresarial, durante a visita presidencial ao Japão, Tóquio, 1984.
Grupo de Coordenação do Encontro Empresarial, durante a visita presidencial à China, Pequim, 1984.
A disposição do Ministro das Relações Exteriores da República Popular da China, por ocasião de sua visita <;>ficial
ao Brasil, Brasília, 1984.
XIX Congresso Nacional de Informática, Rio de Janeiro,
1986 (representante).
·
Ordem do Rio Branco, Grande Oficial, Brasil.
Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil.
Ordem de Mayo ai Mérito, Comendador, Argentina.
O Ministro RUY ANTÓNIO NEVES PINHEIRO DE
VASCONCELLOS se encontra nesta data no exercício de
suas funções de Embaixador do Brasil junto à República Popular de Angola.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, em 3 de
setembro de 1992. -Gilda Maria Ramos Gubnarães- Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.
(À ComissãQ de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)

Art.
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Revogmn;.se as disposições em contrário.
. LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO,Ull N• 5.452, DE f• OE MAIO DJ;: 1943
Aprova a Coosolidação das Leis do Trabalho.

-----·-----·---.... --··-·-·-----:ríTül.o _ii .. ----·-··------· .. -____ ,.. _, __ _
Das Normas Gerais de Tutela do Trabalho

·······--·--·------·.. --.-·- ·-cÃri:rur:.c;·y.----·--·-····---·-·--·----·--·
Da Segnrança e da Medicina do Trabalho

-·····-··-·----__ .. -··---·-··-·--sEÇlo"iir-... ---·-... ·---·-···-----·-·Dos órliãos de Segurança e de
Medicina do Trabalho nas Empresas

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

-~·-·

.

.................... -...... , -· ...

·~·;-;-,

'"':"- --~--;:-;.:--~----

ArL 164. Cada Cipa será compoSta de- representantes
da empresa e dos empregados, de acordo com os_ critérios
que vierem a ser adotados na regulamentação de que trata
o parágrafo único, do artigo anterior.
• • • • • •• n

•••••• • • • • • • •• • u

• • •-• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • -,• • • • • • • o

~-~·

_• _• • • o•• • •, • • •

•·•~

Os rep-resentantes dos empregadoS,.titúlafes- e "SU~
plentes, serão eleitos em escrutínio seqreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente,
os empregados interessados.
§ 29

-·· ••••..••• ·····-· •••••••••••••• ' •••••••• ··-·· •••••• ·.~ ••• ~ •• •.•? • ..., .....

=-.---..-----

§ 59 O empregador -designará, anualmente, dentre Os
seus representantes, o presidente da Cipa e os empregados
elegerão, dentre eles, o vice-presidente.

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

OFÍCIO
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......_.,..----.._. .·-·. --........,.. ... ·-· ...
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~-~-

(À Comissão de Assuntos Sociais.)
Do Sr. 1! Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos Seguintes pi-ojetoS:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 75, DE 1992
(N• 144/91, na c.Sa de origem)
Dá nova redação aos §§ 2!' e 5• do art. 164 da
Consolidação das Leis do Trabalho.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• Os§§ 2• e 5• do art._164 da Consolidação das
Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto, Lei n• 5.452, de
}'?de maio de 1943, passam a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 164.
§ 29 As Comissões Internas--de Preve:riç-ão de
Acidentes - CIPA, serão compostas por representantes dos empregadores e dos empregados, estes indicados através de eleição direta realizada no respectivo
local de trabalho.
§ 59 O presidente e o vice-presidente da Cipa
serão eleitos por seus membros, com mandatos de 1
(um) ano."

Art.
cação.

2<:>

Esta lei entra em vigor na data

d~

_sua publi-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 77, DE 1992
(N• 161/91, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos
campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991.

O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 19 Fica aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação nos campos da Ciência e Tecnologia, celebra.do entre
o· Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991.
---Parágrafo único~ Ficam sujeitos ã aprovação do Cóngtesso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
ou modificaÇão do presente Acordo, bem_ como quaisquer
ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso
I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2 9 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N• 572, DE 1991
Exceléntíssimos Senhores Membros do Congresso Nacional,
De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da Constituição Federal, tenho a honra de submeter ã eleva-
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da consideração de Vossas Excelências~ acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, o texto do Acordo sobre Coope'ração nos
Campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991.
Brasilia, 23 de outubro de 1991. - F. CollorEXPOSIÇÁO bE MOTIVOS N' DECTEC/DAI"DAOC-II!
491/ETEC-LOO N' 5, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991,
DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES.
.
.
A Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor
Presidente da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o apenso Acordo entre o Governo d"a República
Federativa do Brasil e o Governo d~ República da Coréia

sobre Cooperação nos Campos da Ciência e Tecnologia, assí~
nalado por mim e pelo Chanceler coreano, em Seul, no último
dia 8 de agosto.
2. Constitui o- ·referido instrumento sinal conCreto do
interesse dos dois países em explorar as amplas possibilidades
que a cooperação mútua lhes abre em campo cujo desenvolvimento se afigura cada vez ma~ essencial para a inserção
competitiva das suas economias na nova ordem económica
global.
.
.. . .
3. Sabe bem Vossa Excelência da celeridade do avanço
tecnológico registra-do na República da Coréia e do impacto
que o mesmo teve não só para a projeÇão económiCa desse
país no mundo como, também, para a organização de seu
setor produtivo, com benefícios para empresas e empregados
na forma de maior lucratividade e de elevagão continuada
de salários reais.
4. No momento em que o Governo de Vossa Excelência
implementa política industrial comprOmetida com a modemi~
dade, este Acordo firmado com o Governo da República da
Coréia posSibilita uma parceria cujas potêilêlãlidade caberá
aos setores científico-tecnológiCO e· empresarial brasileiros ma~
pear em toda sua extensão.
5. Submeto, portanto, à alta consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de Mensagem ao Congresso Nacional
encaminhando à apreciação do Poder Legislativo o -Acordo
em pauta.
Aproveito a oporturiidade para renovar a Vossa Exce~
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundO
respeito.
'--

Setembro de 1992

Acordam o seguinte:
Artigo I

1. As Partes Contratantes promoverão, Com- base na
igualdade e benefício mútuo, a cooperação nos cam,POS da
ciência e tecnologia.
2. Tal cooperação será empreendida entre os dois Go~
vemos nas áreas mutuamente acordadas.

Artigo II
No âmbito do presente Acoido, a cooperação cientifica
e tecnológica incluirá:
a) intercâmbio de infonnações científiCas e tecnolOgicas;
b) organização de seminários, worksbops e simpósios
conjuntos sobre assuntos científicos e tecnológicos de interesse
mútuo;
c) intercâmbio de cientistas, peritos técnicos e pessoal
técnico;
d) implementação de projetas, conjuntos ou coordena~
dos, de pesquisa cieiitíficá e desenvolvimento tecnológico;
e) o-utras formas de cooperação científica e tecnológica
sobre as quais concordam as Partes Contratantes.
Artigo III
1. Ajustes específicos, doravante denominado "Ajustes
Complementares", poderão ser concluídos entre as Partes
Contratantes ou entre agências dos dois Governos, conforme
o caso, visando à execução de programas, projetas e atividades
especificados nó Plano de Cooperação Científica e Tecnológica a que faz menção o parágrafo 2 do Artigo IV do presente
Acordo. Os referidos Ajustes Complementares serão negociados por via diplomática.
2. Para execução dos programas, projetas e atividades,
os métodos de execução, a organização e o princípio da repartição de custos deverão ser determinados pelos referidos Ajustes Complementares.
3. As_ Partes Contratantes poderão promóvera participação de instituições -e empresas de peSquisa científica e tecnológica de seus respectivos países na formulação do_ referido
Plano e na conclusão e execução de Aju_stes Complemen"tares.
Artigo IV

1. As Partes Contratantes concordam em estabelecer
uma Comissão Mista Brasil - Coréia sobre Ciê~cia e Tecnologia, de modo a facilitar a implementação do presente Acordo_
~- As funções da C~mrissão Mista são as seguintes:
a) formular, rever e aprovar o Plano de Cooperação
Científica e Tecnológica;
b) identificar, selecionar e determinar as prioridades nos
campos da cooperação, programas, projetas e atividades;
c) avaliare coordenar os programas, projetas e atividades
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
executado
no âmbito do presente AcOrdo, do Plano de CoopeFEDERATlVA DO BRASIL E 0 GOVERNO
DA REPÚBLICA DA CORÉIA SOBRE COOPERAÇÁÕ ração Científica e Tecnológica e dos Ajustes Co:ffiplementares.
3. A Comissão Mista deverá reunir-se a cada dois anos,
NOS TERMOS DA CI~NCIA E TECNOLOGIA
alternadamente em cada um dos dois pafses.
O Governo da República Federativa do Brasil
4. A Comissão Mista poderá estabelecer grupos de traO Governo da República da Coréia ·balho para promover a cooperação científica é tectiológica
4
(doravante denominados ' Partes Contratantesn).
em áreas específicas sobre as quais concordam as Partes ConReconh:cendo a crescente importância, nos últimos anos,
tratantes.
da cooperaçao nos campos da ciência e tecnologia entre os
Artigo V
dois países;
Acreditan?o que t~l cooperação contribuirá para o pro1. O conhecimento adquirido no decorrer da implemengresso econômtco e social de seus respectivos países;
tação do presente Acordo e seus Ajustes Complementares
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deverá ser considerado propriedade conjunta dos_ dois paí~es
e deverá ser protegido por ambas as Partes Contratantes de
acordo com as leis sobre propriedade intelectual em vigor
em cada país.
2. Cada Parte Contratante se compromete a não transw
mitir a terceiros países-informações sobre'"os resultados çla
cooperação no âmbito do presente Acordo e seus A;justes
Complementares~ sem anuência prévia da outra Parte Contratante ..
Artigo VI

1.
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SEÇÁO II

Das Atribuições do Congresso Nacional

Ait. 49. É de competência exclusiva do Congresso Nacional:
I - resolver definitiVaiiieilte sobre tratados,. acordos ou
atos internacionais que aCarretem encargos ou compromissos
gravosos ao património riaCiOnal.

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

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA COORDENAÇÃO
DAS COMISSÕES PERMANENTES
CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
1988
TÍTULO IV
Da Organiza_ção dos Poderes
CAPITULO I
Do Poder Legislativo

·-~---~··. -~_.,

-

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Na~
cional.)
·

As Partes Contratantes, em conformidade com as

Suas respectivas legislações nacionais e levandO em consideração a reciprocidade necessária, deverão facilitar a entrada
e saída de seus territórios de cientistas e técnicos visitantes
e de suas famílias imediatas.
2. Os bens pessoais de tais cientistas e téciliCO"s· visitantes, assim como de suas famílias imediatas, e Os equipamentos
e materiais importados e/ou exportados para utilização nos
projetos no âmbito do presente Acordo ou de seus Ajustes
Complementares deverão ser isentos de pagamento de direitos
de importação e/ou exportação, de acordo com as respectivas
legislações nacionais e levando em consideração a reciprocidade necessária.
·
3. A Parte que recebe deverá conceder aos cientistas
e técnicos visitantes as facilidadeS necessárias para a execução
dos programas, projetas e atividades aprovados no âmbito
do presente Acordo e de seus Ajustes Complementares.
Artigo VII
1. Cada Parte Contratante deverá notificar a outra do
cumprimento das formalidades Constitucionais respeCtiv~s para a aprovação, do presente Acordo, o qual entrará em vigor
na data do recebimento da últi1_11a notificação.
2. Este Acordo permanecerá em vigor por um período
de cinco _(5) anos e sua validade ~erá automaticamente prorrogada por sucessivos períodos de 5 anos, a menos que sej~
denunciado mediante notificaÇão escrita por qualquer uma
das Partes Contratantes, por via diplomática. Neste caso, a
denúncia surtirá efeito· seis meses após a data da referida
notificação.
3. A denúncia do presente Acordo não afet~r:~ á execução de qualquer programa, projeto ou atividade em implementação no âmbito deste Acordo e de seus Ajustes COmplementares ainda não concluídos n_a época da denúnCia.
Feito em Seul aos oito dias <Jo _mês de agosto de 1991,
em dois exemplares o_riginais, nas línguas portUguesa, COreana
e inglesa, sendo amb_ps os teJÇtO_~_ igualmente autênticos. E:ril
caso de divergência de interpretação, prevalecerá a versão
inglesa.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
Pelo Governo da República da Coréia.
-

·:··~·· ··~--~~···· -~··

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 78, DE 1992
(N• 164/92, na_ Câmara dos Deputados)

Aprova os textos da Constituição e da Convenção
da União Internacional de Telecomunicações, adotados
na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989.
O Congresso Nacional clecreta:
Art. 1~ Ficam aprovados os textos da_ Constituição_ e
da Convenção da União Internacionar de Telecomunicações,
ádotados na Coiiferéricia de PlenipotenciáriOs;- em Nice, em
1989.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do COngresso Nacional quaisquer atosque possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisqUer ·ajustes complementares que, nos termos do art.49, inciSO I, da Constit':lição
Federal, acarretem encargos ou compromissos ·gravosos ao
património nacional.
-Art. 2~ Este decreto legishitívo entra _ em Vigo< na d<ita
de sua publicação.
- -MENSAGEM N• 538, DE 1991

Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio·
De conformidade com o disposto no artigo 49, inciso
I, da ConStituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada consideração de VoSsãs -Ei_Cel~.ncí.à,s, aComJ?anhado"s de
Exposição de Motivos dO Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores, os textos da .Constituição __ ~_ d_<-!_Convenção
aa-_UU.iãõTntertiacion_al de Telecomunic_ações (UIT)~ adotados
na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989·. ~
2. Os referidos atos substituem a Convenção Internacional de Tel~comunicaçóes, firmada em Nairobi, em 1982,
da qual o Brasil é Parte Contratante.
Brasília, 8 de outubro de 1991.-----:-:- f. Collor.
EXPOSIÇÁO DE MOTIVOS DTC/DAJ/SRC/475/ETEUUIT, DE 03 DE OUTUBRO DE 1991 DO SENHOR
MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES
nal.

A Sua Exelência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Presidente de República.
Senhor Presidente.
Tenho a honra de subméter à aHa considefãçãó-de VosSa
Excelência os anexos textos da Constituição e da Convenção
<ia U~ião Internacional de Telecomunicações (UIT), concluí-dos na COnfàêncla de PlenipotenciáriOs em-Nite, em1989.
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2. Os_ referidos atas sÜbstituem a COnvenção Interna~
clonai de Telecomunicações, firmada crn Nairobi, em 1982,
da qual o Brasil é Parte Contratante. Dada a rápida evolução
tecnológica do setor, a UIT costumava promover periódica~
mente atualizações estatutárias, que substituíam, na íntegra,
o instrum!!nto fundamental da Organização. Essa orientação
foi mudada por ocasião de última Conferência- ae Plenipotenciários (Nice, 1989), ficando estabelecido que a UIT iegerse-ia por uma ConstítUiç-ão, uma Convenção e dois Regulamentos Administrativos, atos esses que poderão ser objeto
de emendas, no futuro, e não mais substituídos integralmente.
3. A Constituição da União caberá desempenhar o pa·
pel de documento básico permanente do organismo, compondo-se de dispositivos sobre seus aspectos fundamentais, tais
como:
a) objetivos, composição e estrutura da União;
b) definições básicas;
c) finanÇas;
d) sede e capacidade j urfdica da União;
e) Regimento Interno das ConferênCias e chitras reuniões;
O disposições geiais relativas às telecomunicações e às
-- - ________ _
radiocomunicações;
g) relações com a Organização das Nações Unidas, outras
organizações internacionais especializadas e Estados não
Membros.
4. a Convenção complementa as dispoSiçõeS-da Constituição, em seu caráter operativo. Ademais, a ConstitUição
é c_omplementada por dois Regulamentos Administrativos (o
Regulamento das Telecomunicações Internacionais e o Regulamento de Radiocomunicações), que disciplinam o uso das
telecomunicações em escala mundial e dos quais o Brasil é
parte.
5. O Brasil tem procurado, por intermédio de sua atuação na UIT, marcar com destaque o papel vital que o se to r
de telecomunicações representa hoje em dia no contexto nacional, assim como preservar os interesses nacionais naquele
foro, de excepcional relevância para a harmonia e a compatibilidade operacional das telecomunicações.
~
6. Em aviso que me dirigiu em 12 de junho de 1991,
o Senhor Ministro da Infra-Estrutura considerou que ambos
os textos acima mencionados atendem aos interesses nacion-ais
no setor, tendo solicitado providências para sua _ ratificação
pelo Governo brasileiro. Salientou que, conforme especificado
no artigo 47 da ConstítU:íÇão>da UIT, que prevê sua entrada
em vigor trinta dias após o depósito da 55~ ratificãçãõ, o Brasil,
caso ainda não haja ratificado os referidos atos na época,
perderá o direito de voto em todas as_ conferências e reuniões
daquele organismo.
7. Nessas condições, submeto à elevada consideração
de Vossa Excelência o anexo projet(i de Mensagem ao Conw
gresso Nacional para o encaminhamento dos textos à apreciaw
ção do Poder Legislativo.
- Aproveito a oportunidade para renovar a VosSa Excelência, Senhor Presidente, a garantia de meu mais profundo
respeito.
CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÓES
NICE -1989
Preãmbulo
Reconhecemos em toda sua plenitude o direito soberano
de cada Estado para regulamentar suas telecomunicações_ e
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tendo em conta a importância cresCente das telecomunicações
para a preservação da paz e o desenvolvimento social e económico de todos os Estados, os Estados·Partes a esta Constituição, como o instrumento fundamental da União Internacional de Telecomunicações, e_a Convenção da União Internacional de Telecomunicações (dorav_a_nte refe_rida apenas como
Convenção) que a complementa, com objetivo de facilitar
as relações pacíficas, cooperação internacional e o desenvolvimento econômico e social entre os povos por meio do bom
funcionamento das telecomunicações, acordaram como segue:
CAPÍTULO I
Disposições Básicas

ARTIGO 1
Objetivos da União
1. Os objetivos da União são:
a) manter e ampliar a cooperação internacional entre
todos os Membros da União, para o aperfeiçoamento e o
uso racional de todos os tipos de telecomuniCações, bem_como
prOmover e OfereCer assistência téCnica· aos- paíseS em desen·
volvimento no campo das telecomunicações;
b) promover o desenvolvimento dos meios técnicos e sua
operação mais eficiente, com vistas a aumentar o rendimento
dOS- ServiçOs de telecomunicações, incrementar seu uso e generalizar tanto quanto possível sua utilização pelo público;
-- c} promover a-utilização dos serviços de telecomunicações com o objetivo de facilitar as relações pacíficas;
d) harmonizar os esforços dos Membros na consecução
destes fins.
2. Com esta finalidade, em particular, a União deverá:
a) efetuar a atribuição de freqüência do espectro radioelétrico, a distribuição de freqüências radioelétricas e registras
das consignações de freqüências e as posições orbitais "aSSOCia~
das na órbita dos satélites geoestacionários, a fim de evitar
toda interferência prejudicial entre as estações de radiocomufiitaÇão dos diferentes pãíses;b) coordenar os esforços para eliminar as interferências
prejudiciais entre as estações de radiocomunicações dos direrentes países e de aperfeiçoar a utilização do espectro de
freqüências radioelétricas e da órbita dos satélites geoestacionários para os serviços de radiocomunicação;
-c) facilitar a normalização mundial de telecomunicações,
com uma qualidade de serviços satisfatória~
d) incentivar a-COoperação internaciorial através do fornecimento de assistência técnica aos palses -em desenvolvimento bem corno a criação e o desenvolvimento de redes
e equipamentos de telecomunicações, por todos os meios de
que disponha e, em particular, por meio de_sua participação
nos programas pertinentes das Nações Unidas, e empregando
seus próprios recursos, quando cabíveis;
e) coordenar esforços para harmonizar o desenvolvimento dos meios de telecomunicações, especialmente aqueles que
utilizam técnicas espaciais, com vista a aproveitar ao máximo
suas possibilidades;
O fomentar a colaboração entre os Membros com vistas
ao estabelecimento de tarifas em um nível mínimo compatível
com um serviço eficiente e tomando em conta a necessidade
de manter uma administração fína·nceíra das telecomunicações
sólida e independente;
g) promover a adoção de medidas destinadas a garantir
a segurança da vida pela cooperação dos serviços de telecomunicações;
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b) realizar estudos, estabelecer regulamentos. adotar resoluções, formular recomendações e opiniões, e reunir e publicar informaç-ão sobre as telecomunicações;
i) promover, com organizações fihanceiras ihterhadónais, o estabelecimento de linhas de créditos preferenciais
e favoráveis a serem usadas para o desenvolvimento de projetas sociais objetivando estender os seMços de telecomuni·
cações às áreas mais isoladas dos países.
·
ARTIG02
Composição da União

Levando_ em_ conta o princípio da universalidade, que
torna desejável a participaç-ão universal na União, a União
Internacional de Telecomunicações será constituída por:
a) todo Estado que seja Membro da União por ter sido
Paite em uma Convenção Internacional de Telecomunicações
antes da entrada em vigor desta Constituição e- CoQvertÇão;
b) qualquer outro Estado, Membro das Nações Unidas,
que adira a esta ·constituição e Convenção conforme o artigo
42 desta Contituição;
c) qualquer outro Estado que, não sendo Membro das
Nações Unidas, solicite sUa admissão como Membro da União
e que, ·após ter assegurado 3:provaç-ão de tal solicitação por
dois terçoS dos Membros da União, adira a esta Cdnstittiição
e Convenção conforme o artigo 42 desta ConstituiÇão. Se
tal solicitação for feita nó ·petioâo en:tre duas conferênCias
de Plenipotenciários, -o secrefário-Geral deverá consultar os
Membros da Urlião, será considerado como abstenção o fato
de um Membro não responder no prazo de quatro irteS:es,
a partir da data em que tenha sido consultado.
ARTIG0.3
Direitos e Obrigações dos Membros

1.

Os Membros da União -terão os direitos e estarão

suj~ítos- às ·abtigações previstas nestã ConstitUição_ e Cohven-

ção..
.
.
2. Os direitos dos Membros no que se: retere a sua participação nas conferências, reun;iões e consultas da Uniã:o- são:
a) todos os ·Membros_ terão direito ·de participar nas cOnferências da União, ser elegível para·o Conseiho de Administração, e terão direito a apresehta:rcandidatos para os cargos
eletivos dos órgão permanentes da Uniao;
b) cada Membro, considerando--se as ressalvas previstas
nos números 148 e 189 desta Constituição, terá -direito à um
voto em todas 3:s Conferências· de Pl~n~potenciários, ênft~Oas
as conferências administrativas mundiais, em todas as reuniões
dos Comitês Consultivos Internacionais e, se este for um.Membro do Conselho d~ Administiação, em todas as sessões deste
Conselho. Nas conferências administrativàs r'egiuhàfs, sôiüérite.,._t~;rão direito de votO os Membros da região;
.
c:) cada Membro, considerando as cláusulas previStas nos
nUmeres 148 e 189 desta Constituição, terão igualmente direito
a um voto nas consultas efetuadas por correspondência. No
caso de consultas referentes a conferências ãdminístrativas
regionais somente terão direito-de voto os Mer.Phros da região
interessada.
ARTIG04
Instrumentos da União
1. Os instnirileritos da "União são:
- a presente C<Jilstituição ·da União Internacional de Telecomunicações,

- a cOnvenção da União Internacional de Telecomu~
nicações e
-os Regulamentos Administrativos.
2. A presente Constituição, cú.Jâs-disposíções -são COmplementadas pelas da Convenção, é o inStrwhento fündamental da União.
3. As disposições da presente Constitu~ção ~da .C.o,n:veJJ.ção sãO, ademais, complementadas por aquelas com Regulamentos Administrativos a seguir enumeradas, que regulam
o uso das telecomunicações e obrigam todos os Membros:
-'O Regulamento das TelecomuniCações Internacionais,
-'-O Regulamento de RadiocomunicàçõêS.
'
4. Em caso de divergência entre urila disposiçãb da pre.; '
sente COnstituição e uma disPosiç-ão da Conven'ção ·ou dQs
Regulamentos Administrativos, préV:ilé.Ce"rá ·a- CohStituiç-ãO. ·
Em caso de divergência eritie Uma -disposíçiio da Conv'eOção
e uma disposição dos Regul3.meht0s AdministrativOs, preva·
·
lecerá a Convenção.
ARTIGOS
Definições
Desde que o contexto não imponha um outro significado:.
os termos ·usados nest:;l Constit~iç<\o. ~ _Qe;finidos e;m
·seu Anexo, o qual faz parte integrante desta_ Constituição,
te ião o ·significado a eles atribuído nesse_ Anexo;
'b) os tennos- que não São aqueles definidos no Anexo
à presente Constituição- utilizados na Convenção c.:: definidos
em seu Anexo, o qual forma parte integrante da mesma,
terão o significado a eles atribuído nesse An~xo;
c) outros termos definidos nos Regulamentos Admiriis·trativos terão o significado a eles atribuído nos mesmos.
a)

ARTIG06
Execução dos Instrumentos da UniãO- '

1. Os Membros estão_obrigados a aceitar as dispo-sições
desta Constituição, da Convertçao·e-dosRe-gUlamentOS Adiriinistrativos em todos os postos e estações de telecomunicações
estabelecidas ou operadas por eles, e que prestem serviços
internacionais ou que possam causar interferências ·prejUdiciais aos-serviços de radiocomunicações· de outtds 'p-aíseS,. e·xce-·
to no ·que se refere aos serviço·s isentOS 'deStas 'Obrig'a.Çôés
·em virtude das disposições db'Artigo 37 desta COnStltuíç3o. ·
2. Os Membros são obiigádos também a adotar as medi·das ne·cessárias para impor a observância das disposiÇ~õ;es
desta Constituição, da Convenção·e dos Regulamentos Adml- ·
nistrativos às empresas privadas ·de operação autotiZádas por
elas a estabelecer e operar telecomunicações, e que prestem
serviços internaciOnais ou que operem estações que possam
causar interferênCias prejudidàis aos serviços.de radiocomuhic'aÇões de outros países.
·
ARTIGO?
Estrutura da União
A União coinpreenderá os seguintes órgãos~
1. A Conferência de Plenipotenciários, órgão supremo
da União;
2. as conferências administrativas;
3. o Conselho de Adminístração;
4. os órgãOs permanentes da Uniào·, que São:
a) a Secretaria Gerai;
b) a Junta Internacional de Registro de Freqüência
(JFRB);
c) o Comitê Internaiconal de Radiocomunicações
(CCJR);
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d) o Comitê Consultivo Internacional de Telegrafia e Telefonia (CCITI');
·
e) o Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações (BDT).
· ·
ARTIGOS
Conferência de Plenipotenciários

1. \'\ Conferéncia de Plenipotenciários será constituída
por delegações que representam os Membros. Ela será convocada normalmente a cada cinco anos e, de qualquer modo,
o in,tervalo entre duas Conferências de Plenipotenciários sucessivas não deverá exceder seis anos,
2. A Conferéncia de Plenlpotenciãriôs:
a) determinará os princípios gerais que a União deverá
seguir na consecução dos objetivos enunciãâos_ no Artigo 1
da. presente COiistítUição;
··
b) examinará" o-Relatório do Conselho de AdminiStração
sobre as atividades de todos os órgãos da União desde _a última
Conferência de Plenipotenciários;
. c) estabelecerá as bases do orçamento da União e o teto
de suas despesas para o período até a próxima Conferência
ele Plenipotenciáríos.--ai)6s o" ex3ine de todos os aspectos_ pertinentes das atividades da UniãO nesse período, irlclusive_ o
programa das conferências e reuniões e qualquer outro-plano
de médio prázo apresentado pelo Conselho de Admiilistrã.ção;
d) dará as instruções gerais relativas ao efetivo da União
e ftxará, Se necessáriO, os sàlários básicos, a.s escalas salariais
e o sistema de indenizações e pensões .de todos os funcionário~
da União;
e) examinará as contas da União e, se for o cii.So, as
·
·
aprovará;
I) elegerá os membros da União que constituírãil o. Con·
SfflhO de.AdminiStraçãO;
' ''
:
g) elegerá o Secretário. Geral e o Viée--Secretárío Getal
e fixará a data em que tomarão posse;
h) elegerá os membros da Junta Internacional de Registro de Freqüências e fixará a data em que tomarão posse;
I) elegerá os diretores dos Comités Consultivos Internacionais e fixará a data em que tomarão posse;
i) examinará e, se for o caso. adotará as propostas de
emenda à presente ConstitUição e Con-vCnÇão, confor,me, respectivamente, os dispositivos do Artigo 44 da presente Constituição e ·do Artigo 35 da CorivellÇão;
·
j) elegerá o diretor do departamento de desenvolvimento
das telecomunicações e ftxará_ a data em que tomará posse;
k) examinará e. se-- for o caso, -adotará as propostas de
emenda à presente Constituíçâo e ConveDÇ~d. confõrine, respectiVamente, os dispositivos do Artigo 44 d~ presente Constituição e do Artigo 35 da Convenção;
_: . I) concluirá e· revisará·,- se necessário-, -acordOS entre ·a
União e outros-OrgariiSnioS in'temacionais, eXaminará os acor-dos provisórios celebrados pelo Conselho de Administraç_ão,
em nome da União, com esses organismos~_e tomará a:s medidas apropriadas em cada caso;
m) tratará de qualquer outro assunto de teleco_munica~
ções que julgue necessário.
·ARTIG09
=

1.
derão:

'

Conferências Administrativas
As conferências administrativas da União compreen-

-a) as conferências administrativas mun.diaís;

b) as conferências administrativas regionais.
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2. As conferências adininistrafivas serão normalmente
convocadaS para considerar questões específicas de telecomunicações. Apenas· itens incluídO$ em sua agenda podem ser
discutidos em tais conferências. As decisões dessas conferências terãu que estar, eni t~os os ca~os, em conformidade
com as disposições desta Coostituição e da Convenção. Ao
adotar .resoluções e re_comendaçóes, as conferências administrativas devem levar em conta suas repercussões financeiras
previsíveis- e buscarão evitar a adoção daqUelas ql!e_ possam
significar gastos acima dos limites de crédito fixados pela Cónferéncia de Plenipotenciários.
-- ".. 3 __ (1) A agenda de_ uma conferência_administratiya
mundial poderá incluir:
·
·
a) a revisão parcial dos Regulamentos Administrativos;
b) excepcionalmente, a revisão_completa de um ou vários
·deSs-es reiulamentos; ·
_
_ "_:_- -- - · __ · _ -·- _
c) qualquer outra questão de caráter mundial que s_eja
d:a _competêl!_~a ela co~erência.
· · · _· ·
(2) A agenda de uma conferência administrativa r<~giónal
somente poderá conter pontos relath~os a questões específicas
de telecomunicações de caráter tegional, incluindo inst_ruçóes
à Junta Internacional de Registro de Freqüência no queres. peite a suas atividades relativas à-região _considerada, desde
que essas ins~çõeS nãó co~flitem_Cóm dsoi.Q_ter~es de outras
regiões. Além disso, as decisões de -till conferência terâu' que
estar, em qualquer caso, em conformidade com as dispOsiÇões
dos Regulamentos Administrativos.
ARTIGQ10
Conselho de Administração
1. (1) O Conselho de Administração.o;erá constituído
JX>r· quarenta e três Membros d~ União eJe:itQs pela _G,?n,fe- . rência de· Plenipotenciários 1ev-ando em conta a peceSSid~de
de uma distribuição equitativa dos assentos no Conselho entre
todas_ as regiões do mundo. Exc-e.tQ n.o~ c.asos de vacânci_a
ocorridos nas condições __especificadas na Convençã(), tais
Membros desempenharão seus mandatos at.é.a eleição ,d,~.wn
novo Conselho de Administração. Os. Membros do Cop~ll;lo
serão reelegíveis.
_·
,
(2) cada um dos Membros do Conselho designará uma
pesso·a:para atuar no mesmo, a qual poderá ser assitid!l por
tini ou ·mais assessores.
. _
, ', .
2. ·o ·conselho de Administração estabelecerá seq pró·
__ .
prio Regimento InternO.
3. No intervalo entre Conferências de Plenipotenci~
rios o Conselho de Administração atuará como mandatário
da Conferência de Plenipotenciários ·dentro- dos limites de
poderes por esta delegados.
_
_
·.
· _4, · (1) O Corisetlio de AdministraÇão ado tará as medi~S neceSsárias para ~acilitar a aplicação~ JZC:l~s-~embros, das
· disposiçõeS· desta Constituição; da Conven_ção~ dos Regul~
men_tos Administrativos, das decisões da Conferência de Piem- ·
potenciários e, conforme o caso, das decisões de outras conferências e reuniões da União. Realizará, ademais, as tarefas
que a Couíeréncia de Plenipotenciários lhe atribua.
-- _(2) D_eterminará a cada ano a política de assistência_ técni.,,.
ca, de conformidade com os o_bjetivos da União.
(3) Fará a coordenação eficaz das atividades da União
e exercerá um controle_ financeirO efetivq ;sobre seus. ó~g~os
permanentes.
_
.
···
(4) Promoverá a cooperação internacional com vista~ a
assegurar por todos os meios. à sua disposição, inclusive através
da participação nos programas apropriados das Nações. Uni-
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nadas no momento de sua eleição e permanecerão em suas
funções até a data determinada pela Conferência de Plenipotenciátlos· ·seguinte e serão elegíveis" para reeleição somente
uma vez. ·
•
3. S~ no intervalo entre duas Conferências de PlenipoSecretaria Gend
tenciários que elejam membros da Junta, um membro el~ito
1. ( 1) A Secretaria Geral será dirigida por um Secretáda Junta renunciar ou abandonar suas funções ou morrer,
rio-Geral assistido por um vice-Secretário. Geral.
o Presidente da Junta pedirá ao Secretário Geral que solicite
(2) · O Secretário Geral atuará como representante legal
aos Membros da União da região considerada que proponham
da União.
candidatos para a eleição de um substituto na próxinia reUnião
(3) O Secretário Geral e o Vice,Se.cretário Geraltomarão
anual do Conselho de Administração. Entretanto, se a vacânposse de seus ~gos nas datas determinadas no momento
cia ocorrer mais de 9(fdias antes da reunião anual do Conselho
de sua eleição. Permilnecerão normalmente em suas funções
de AdministraçãO ou dep.ois da reunião anual do Conselho
até a data determinada pela Conferência de Plenipotenciários
de AQministração que Pre~!l~ a próxima Conferência de Pleseguinte, e só serão reelegívei.S uma vez-..
nipotenciários, o Membro da União interesSado design-ará,
(4) O Secretário Geral tomará todas as mediqas necestanto quanto possível e dentro de 90 dias, outro de sua nacionasárias para garanti! a uitlização económica dos recursos da
lidade como substituto, o _qual permanecerá em suas funções
União e será responsável perante o Conselho de Adminis- . a!é a, posse do novo membro deito pelo Conselho. de Administtaç;io por todos os aspectos administrativos e financeiros das
tração ou, se for o caso, até à posse dos novos membros
atividades da União. O Vice-Presidente Geral s_erá ~spon
da Junta eleitos pela próxima Conferência de_ Plenipotenciásável perante o Secretário Geral.
rios; em ambos os casos-, os gastos de viagenS do me~bro
2. (1) Se ficar vago o cargo de Secretário Geral, sucedê·substituto correrá a cargo de ·sua administração. O substituto
lo-á no cargo o Vice-Secretário, até a data determinada pela
será elegível pelo Coriselho de Administração ou pela ConfeConfe_rência de Plen.ipotenciários segriinté, põdemo ser eleito
-rênciá de PlenipotenciáriOs.
para este cargo, a reserva do disposto no nú_mero 80 ~sta
4. Os Membros da Junta Intemacioilal de Registro de
Constituição. Quando nestas condições o Vice-Presid~nt~ _GeFn~qüências atuarão, não com:o·represenantes de seus ·respecral suceder ao Secretário Geral em suas funções, o cargo
tivos Estados Membros nem de uma regíão: Mas como deposide Vice-Presidente considerar~se-á vago na mesma data e aplitários da fé. pública internacional.
car-se-ão as dispoisções do número 83 da presente Consti5. As funções essenciais da .Junta Internacional de Re· ··
tuição.
·
·· gistro de FreqU.encia são:
(2) Se ficat vagó o cargo· de Vice-Secretário Geral mais
a) efetuar a inscrição e_ o_ registro_ metódicos das ConSigde 180 dias antes da data fixada para a próxima Conferência
nações de freqüência feitas pelos diferentes ·Membios de a.corde Plenipotenciários, o Conselho de Administração nOmeará
do com o procedimento estabelecido no ReguJamento de Raum sucessor para o restante do mandato.
diOcomunicações e de aco~do~ c_o_~ gl:J.alquer decisão que possa
(3) Se os ·cargos de Secretário Geral e Vice-Secretário
ser tomada por conferências competenteS da União; com' a
Geral tomarem-se vagos simultaneamente, o funcionário de
finalidade de assegurar reconhecimento internacional oficial
caígo eletivo que estiver há :nais tempo no· cargo assumirá
dos mesmos;
âs fuitções de Secrétário Geral durante um período que não
b) efetuar, nas mesmas condições e com o mesmo objeexceda a 90 dias. O Conselho de Administração nomeará
tivo, a inscrição metódica das freqüências e posições oi"biláis
um Secretário- Geral e, se os cargos tomarem:.se vago_s mais
a~soda~as consignadas pelos Membros aos satélites geoestade '180 dias antes da data fixada para a próxima Conferência
cionários;
- de Plenipotenciários, um Vice-Secretário Geral. Os_ funcioc) assessorar oS-MembroS"na" operação do mai~r-~úm~~o
nários assim nomeados pelo Conselho de Administração perpossível de canai_s .radioelétricos n~ partes_ do espectro de
manecerão no cargo durante o restante do mandato de seus
freqüências onde possam produzir interferênciaS ·prejuâiciais
predecessores. Tais funcionários poderão apresentar sua cane na utilização equitativa, eficaz e económica da órbita dos
didatura nas eleições para os cargos de Secretário Geral e/ou
satélites geoestacionários, tendo em conta as necessidades dos
Vice-Secretário Geral na Conferência de Plepipotenciários
Membros que r~equeiram assistência, as necessidades especícitada.
ficas- dos países em desenvolvimento, assim como a situaçã:o
... 3. O Vice-Se.cretário Geral auxiliará o Secretário G.eral
geográfica especial de determinados países;
no çlesempenho d!! suas funções e assumirá as tarefas especifid) executar quaisquer futições_ adicionai~ relacipnad~s
can;tente a ele confiadas pelo Secretário Geral. Desempenhará
com
a consignaç_ão e utilização c;le freqüências e com.a_qtiUzaas funções do Secretário Geral ria ausência de_ste_. . ..
ção equitativa da órbita dos satélit~s_ geoes~acionários, conforARTIGO 12
me os procedimentos previstos no Regulamento de RadíocoJunta Internacional de Registro de Freqüências
municaçóes, prescritas por uma conferência competente da
1. A Junta Internacional de RegiStro- de Freqüência
União ou pelo Conselho de Administração com o consenti(IFRB) estará composta por cinco Membros independentes
mento da maioria dos Membros da União, para a preparação
de conferêl).cia_s ou -em cumprimento das decisões das m~smas;
eleitos pela Conferência de Plenipotenciários. Estes Membros
sei-ão eleitos entre os ·candidatos propostos pelos Membros
e) prestar assistência técnica na preparação das conferências de radiocomunicações cons_u]t_a_ndo-se, caso procedenda União de maneira a assegurar uma distribuição equitatiVa
entre as regiões do mundo. Cada Membro s6 poderá propor te, outros órgãos permanentes da União, considerando as
diretrizes do Conselho de Administração para realizar essas
Uiii candidato que será de sua nacionalidade.
, 2. Os Membros da Junta Internacional de Registro de
preparações; a Junta prestará também assistência aos países
em desenvolvimento na preparação dessas conferências;
Freqüências tomarão posse de seus cargos nas datas determi-

conforme p objetiVo da União de favorecer, por todos os
meios' possíveis, o desenvolvimento das telecomunicações.
ARTIGO H'.
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f) manter os registras indispensáveis relacionados com
o desempenho de suas funções;
· · g) intercambiar, conforme o ·caso, ·com os Membros da
União os dados da IFRB em forma legível por computador
e outras formas.
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6. As Comissões Regionais do Plano poderão associar
estreitamente a seus tr~os- as organizações regionais que
assim o desejare111. _
7. Os métodos de trabalho dos Comitês Consultivos Internacibnais serão definidos na Convenção.

ARTIGO 13
ARTIGq 14
Comitê Consultivo Interucional
_Departamento de Deseovolviineoto das TelecomUI).i_cações
1 (1) O Comitê Consultivo IntemacionaJ de Radioco- 1. As funções d~- Departamento de Desenvolvimento
municações (CCIR) estudará as questões técnicas e operadas Telecomunicações- (DDT) se constituirão em cumprir os
.clonais relativas especificamente àS- radiocomunicações, sem
limitação quanto à g3ma de freqUências e formulará recomen~. objetivos da União consu.bstanciados no Artigo 1 desta Constituição e desempenhar, dentro de sua esfera de competência
daÇões com vista à normalização das teleComunicações em
específica, a dupla responsabilido~.de da União como organismo
escala mundial; em geral, estes estudos não versarão sobre
especializado das Nações Unidãs e como organismo executor
questões econôm1cas, mas, Onde se envolvam comparações
para a implementação de projetas de desenvolvimento do
de alternativas técnicas-, fatores económiCos podem ser tomaM
sistema da Nações Unidas ou de outras iniciativas-de fmru;tciados em consideração.
mento com o objetiVo de facilitar e intensificar o desenvoh~ol
(2) O Comitê Consultivo Internacional Telegráfico e Tevimento das telecomunicações oferecendo, organizando e
lefónico (CCITT) estudará as questões técnicas, de operação
coordenando atividades de cooperação e assistência técnica.
e de tarifação relacionadas com as telecomunicações e formu2. Dentro da estxv.tura anteriór_, o Departamento de
lará recomendaçóe~ a respeito para a normalização das telecoDesenvolvimento das Telecomunicações terá as seguiilteS funmunicações a esCala-mundial" salvo as questões técniCas e de
ções específicas:
operação· que se refiram espeCifiCamente às- i'adiocomuníca·a) criar uma maiór conSciência: ácerda do iniportante paçóes que, COnfbi'IÍlé O númerO 98, competem ao CCIR: . pel das telecomunicações nos programas nadOn-ais- de deSen· (3)' No ciimprimeiito de suas tarefas, cada Comitê Convolvimento sócio-económico nos responsáveis pefas declSõés~
sultivo Iritein"aCiOD.31 prestará :a devida atenção ao estudo de
e faCilitar inforniaçãO e aSsessora-mente sobre possíveis Opções
questões e à elaboração das reComendações diretamente relapolítieas;
cionadas ao estabelecimento, ao desenvolvimento e ~ao aperb) promover o desenvolvimento, a _exparl.são e a Opetação
feiçoamento das telecomunicações nos países em desenvolvimento, nos campos regiOnal-e internaciOnal. Cada_ COinitê" das redes e serviços de telecoml,lnicações, particulannente nos
países em desenvolvimento, tendo em conta as atividades de
Consultivo Intema:cicinal conduzirá seus trabalhos com devida
outros órgãoS pertirierltes, e·refOrÇãndo a capacidade de desenconsideração aos trabalhos dos órgãos naCiOnais e internavolvimento de recursos humanos, planificação, administração,
ci6D.ais de norm.atização e te~do presente a necessidade, ·para
mobilização de recursos, e einvestigação e desenvolvimento;
~ UIT, de manter sua posição proeminent~ no campO da nor· ·
matização mundial das telecomunicações.
~c) -iilten:Sificár o crescimento das telecomunicaçcies rile-2. Os Membros dos Coinitês ConsultiVos InternaciOnais
dian'te a cooperação com orgariizfições tegioriais de telecomuserão:
.. '
nicação e com instituições financeiras rniúndiã.ís e 'regioil'aís;
a) de direito, as administrações de todos os Membro-s
_d} incentivar a participação da indUstrià no deseD.Volvida União;
·
- mento-das telecOmuilicações'nos pafses em desenvolvimerito
b) qualquer empresa privada de operação reconh,ecida
e oferecer assessoramento ria escolha e transferência da têênoe 'organiia:çãó científica -ou~ in'dustrial que, com a aprovação
logia apropriada;
do Membro correspondente, expresse um desejo de participar
e) oferecer asseSsOramentO, ·realizai- oU patrocinar os esnos trabalhos destes ComitêS.' ·
·
··
tudos necessários sobre questões téci:liCãS, eCo-nôlriiCas, fináõ3. Cada Comitê ConSultivo InternaciOnal cumpiiiá s-uas
ceirás~, ·administrativas; regulamentares e políticas, incluindo
tarefas mediante:
os estudoS -de projetas espeéÍficos no Campo- das telecomunicaçõeS;
- - a) a Assembléia Plenária;
b) as comissões de estudo por ela constituída;
O colaborar com os Comitês ConsUltiv-oS lntemadOD.3iS
c) um Diretor eleito pela Conferência ·de Plenipotenciá- e outros órgãos in~eressados no desenvqlvimento d~ um_ Plano
rios- ·para o período entre duas ConferênéíaS de Plenipotenger~l ~e. r~~~ in_t«?maçioi13.i_s _e- regionaiS de telecomuniçaçãp,
ciáriOs, o qual será reeleg{vel uma única vez:
de ID';lneifa ;;t f~cil~ta~ ~ co9~c!enação de seu desenvolvimento
4. Se o cargo de diretor tornar-se vagó por causas impre- com ·vista a ~oferecer serviços de telecoffiiriticação;
·r ·
vistas, o Conselho de AdnúD.istração, erit -sua reuniãO- 3ilu3J
g) proporcionar apoio para a preparação e organi?:ãç~O
seguinte, designará uõ:fllovo Diietor de acordo com o disposto
de coriferências de desenvolvimento.
.
~ono Artigo 3 da Converição; - ~ - 3. b DeJ>an:ariü:nto de Desenvolvimento d3s TelecOftlu5. Haverá uma Ç~:niiisSãO Mundial dO ~P_fano, ã~í~-Coriio . nicações cumprirá suas tarefas mediante:
as Comissões Regiona.IS do Plano que as Assembléias Plenárias
a) cõnferências mundiais de desenVolvimento e confedos Comitês Consultivos Internacionais cóífjuntamenú:-dCci~
rências regionaiS de desenvolvimento; o projeto da agepda
dam criar. Estas ComiSSões desenvolverão-- um Plano Geral
para a rede internacional de telecomunicàÇões para facilitar
dás ·conferências de desenvolvimento será elaborado. pelo
o desenvolvimento coordenado dos serviçbs-iilternadonais de -BDT para aprovação posterior pelo Conselho de Adrríinistração;
_
·
telecomunicações. Elas confiarão aos Couúfés ConSUltivos Internacionais o estudO- aas·-questões que Se}arn de P3rticular
b) um diretor, eleito pela Conferência de Plenipotenciários para o período compreendidO entre-dUas COnferências
interesse para os países em desenvolviménto e que estejam
na esfera de competência destas Comitês. '
de Plenipotenciários, será reelegível somente uma vez.
j

•

-- - -
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dire~or

ficar vago por causas impre-

vistas, o Conselho de Administração, em sua próxima reUnião
anual, designará um novo diretor confonne as disposições
pertinentes ao Artigo 3 da Convert~o.' · 1 ' '

ARTIGO 15
Comitê de Coordenação
1. O Comitê de~ Coordenação !•rá constituído pelo Secretário Geral, o Vice-Secretário Geral, os :Di retOre-s dos Comitês Consultivos Internacionais, o Diretor do Departamento
de Desenvolvimento das Telecomunicações e do Presidente
e Vire-Presidente da Junta Internacional de Registro de Freqüências. Será presidido pelo Secretário Geral e, em sUa ausência, pelo Vice-Secretário Geral.
2. o- Comitê de Coordenação assessorará o Secretário
Gêral prestando-lhe auxílio prático em todos os_as_suntos administrativos, financeiros e de cooperação técnica que afetam
mais de um órgão pertinente, assim como no que diz respeito
às relações exteriores e de informação pública. Em suas deliberações, O- Comitê COnsiderará as disposições desta Constituição, da Convenção, as decisões do Conselho de Administração
e os interesses globais da União.
~. O Comitê de Coordenação examinará igualmente as
demais questões que lhe são confiadas segundo a Con'\:'enção,_
e todas .as questões que lhe são submetidas pelo Conselho_
de- AdministraÇão. Após examiná-las, o Comitê subJPeterá_
um relatório ao Conselho de Administração por intermédio
do ,S.cretário~G~eral.
ARTIG016
Funcionários Eleitos e Pessoal da União
1. · (1) No desempenho de suas funções os funcionários
eleitos e o pessoal da União não devem solicitar ne~ aceitar
instruções de governo algum, nem de nenhuma autoridade
ex~ma da União. Abster-se_-ão de qualquer ato incompatível
com. sua condição _de funcionários internacionais.
,(2) Cada Membro respeitará o caráter exclusivamente
internacional das funções dos (up.cion~rios eleitos e d9 pessoal
da União, e não tentará iriflue_nciá-los na execução õ.e suas
tarefas.
. (3) Fora de suasJ\Inções, os funcionários eleitos ou pessoal da União, não terão participação ou interesses fiilance~ros
de espécie alguma, em qualquer empresa de telecomunicações. A expressão ''interesses financeiros", no entanto, não
inclui a continuação de pagamentos destinados a pensão de
aposentadoria derjv_açla 4e um emprego ou serviços anteriores.
, ( 4) A fim de assegurar o funcionamento efiCiente da
União, todo Membro, de quení um riadon3i tenha sido eleito
SeCretário Gerál, Vice-Secretário Geral, _meJllbrq od_a lunta
lriterriacional de Registro de freql:iências, Direto{ de Ufrf Comi~ê Consultivo IIJ.te:rnacional _ou Diretor do Departamento
de Desenvolvimento das TelecomunicaÇões se ·abSterá, na medida do possível, de chamá-lo de volta entre duas Coitferências
de PlenipotenCiários:
2. O SecretáriO Geral, o V ice-Secretário Geral, os Diretores dos Comitês_ Consultivos internacionais, o Diretor do
Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações assim como ·os membros da Junta Internacional de Registro
de Freqüências deverão ser todos nacionai$ de Membros diferentes. Na sua eleição, deverão ser levados em consideração
os princípios expoStos no número 133 desta Constituição e
uma distribuçião geográfica equitativa entre as regiões do
, mundo.
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3. A consideração predominante para a contratçãó de
pessoal e na determinação das condições de serviços será a
necessidade de garantir à União os serviços de pessoas da
maior eficiência, competência e integridade. Dar-se~á a devida
importância à contratação de pessoal em uma base geográfi~
a mais ampla possível.
ARTIGO 17
Finanças da União
1. Os gastos da União compreenderão os custos ocasionados por:
- a) Conselho de Administração e os órgãos permanentes
da União;
b) Conferências de Plenipotenciãrios e as c<mf~r.ênci.as
administrativas mundiais;
c) cooperação e assiStência técnica prestadas aos países
em desenvolvimento.
2. Os gastos da União serão cobertos pelas contribuições de seus Membros, ca~a Membro pagando uma soma
proportconal ao número de unjdad~s da C~asse Qe contribuição
que ~e.n_h~ esçolhido da escala.do Artigo 26 da Convenção.".
. 3, {1) Os Membros serãolivrespara escolhefsua classe
de contribuiçãO para o pagamentO dos gaStos da Uniãc;>.
(2) Esta escolha s~rã feita dentro. de. seis. mes~s a partir
do térm_ino da Conferência d~ Plet;~ipotenciários de. acordo_
com a escala das classes de cOntribuição contida no Artigo
26 d<! Convenção.
(3) Se a Conférência de Plenipotenciários adotar uma
emenda à escala de classes de contribujção t:ta _Convenç~o,
o Secretário Geral_ informar~~ ~aAa Membro a datade.en~r.ada
em vigor da emenda. Cada Mem.bt:o notificará ao Secretário,
. dentrp. de: seis meses a partir da data desta. comuniCaçãO;
a cJãsse de contribuição que tenha escolhido de acorçio -cpni
3 nOVa escala.
(4) A classe de contribuição escolhida por cada Membro,
de acordo com os números 140 ou 141 desta Constituição,
~erá aplicável a partir de 19 de janeiro seguinte a u~ anO
após o término do prazo de seis meses referido nos ~úmeros
140 ou 141 desta Constituição.
.
- 4. Os Membros que não tenham dãdO conheciMento
de sua decisão no prazo especificaQo respectivamente nos números 140 e 141 desta Constituição conservarão a classe de
contribuição escolhida previamente.
5.- A classe de contribuição escolhida por um Membro
somente poderá reduzir-se de acordo com Os núnieros 140,
141 e 142 desta Çonstituição. En.tretanto, em circunstâncias
exéepcionais, tais comoô catáStrofes naturais n·ecessit3ndo de
ajuda de programas internacionais, o Conselho de Admini_s7
traçáo poderá autorizar a redução n_o número .de ~nidade~
contribu~rivas quando requerido por um Membro que -tenha
estabelecido que ele não pode mais manter sua cont_(ibuição
na classe original..-nente escolhic;la. ~
6. Igualmente, os Membros poderão, com aprovação
do Conselho de Administração, reduzir o nível da unidade
coDtnõutiva escolhido conforme o número 140 desta Constituição, se suas posições relativas de contribuição, a pártir
da data fixada nO número 142 c;lesta Constituição para um
novo período de:contribuição, são ..substancialmente piores
que suas posiçõeS_ anteriores.
7. As despesas ocasionadas pelas confefências administrativas regionais-a_-que se refer-o número 63 Qesta Constituição
se:tão suportadas j>elos Membros da região em questão, de
acordo com sua classe cpntributiva e, conforme o caso, na
c

c
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mesma base pelos Membros de outras regiões que tenham
participado em tais conferências.

.

-

-- .

. _

8. Os Membros pagarã-o adiantado sua contnbutçao
anual calculada com base no orçamento aprovado pelo Conselho de Administração.
9. Os Membros que estejam em atraso nos_ seus pagamentos à União perderão o direito de voto, como definido
nos números 24 e 25 desta Constituição, quando a quantia
de seus atrasos for igual ou superior ao de suas contribuições
correspondentes aos dois anos precedentes.
10. As disposições que se aplicam às contribuições financeiras das empresas privadas de operação reconhecidas,
às organizações científicas ou industriãis e às _orgãrii~ações
internaciOnais eStão na COnvenção.
ARTIGO 18
Idiomas
1. ( 1) Os idiomas oficiais e de trabalho da União serão
o árabe, o chinês, o inglês, o francés, o russo e os espanhol.
(2) Estes idiomas serão usados, de acordo com as cieci~
sões pertinentes da Conferência de PlenipotendáriOs, ·para
redação e publicação dos d_ocumentos e textos da União, em
versões equivalentes em sua forma e conteúdo, bem como
para interpretação recíproca durante as conferências, AssemM
bléias Plenárias e reuniõeS -da União.
(3) Em caso de divergêricüi:-oti controvérsia, p-revalecerá
o texto em francês.
2. Quando todos os participantes em uma- coriferência

ou reunião assim concordarem, poderá utilizar-se nos debates
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pública. Os serviços, as tarifas e ·as garantias serãO oS mesmOs,
para todos os usuários_, em cada categoria de correspondência,
sem qualquer prioridade ou preferência.

ARTIG023.
Interrupção das Telecomunicações
. 1. Os Membros se reservam o direito de interromper
a transmissão de qualquer telegrama privado que possa parecer perigoso -à segura·nça do Estado ou contrário às suas leis,
à ordem pública ou aos bons costumes, devendo notificar
imediatamente ao posto_de origem a interrupção do telegrama
ou parte do mesmo, exceto quando tal notific3Çâo possa pare'
.cer perigosa para a seguran·ça do Estado.
2~
OS Membros se reservam ·o direito de interromper
quaisquer outras telecomunicações privadas que possam parecer perigosas para a segurança do Estado ou contrárias às
suas leis, à ordem pública ou aos bons costumes~-

ARTIG024
. Suspensão do Serviço

Cáda Membro se reserva o direito de suspender o serviço
internacional de telecomunicaÇões,· em sua totalidade ou somente para certas relações e/ou para determinados tipos de
correspondência saiote, entrante ou em trânsito, devendo conlunicaf iri1ediatarDente tal ação a cada urit dos demais Membros, por intermédio do Secretário-Geral.
ARTIG025
Responsabilidade

um número _de idiomas menor que o mencio-nado acima.
ARTIGO 19
Sede da União
A sede da União será em Genebra.
ARTIG020
Capacidade Jurídica da União

Os Membros não aceitam reSponsabilidade alguma com
relação aos usuários dos s~rviços internaiconais de telecomunicações, particularmente no que se refere a reclamações por
da~o~ e pr~jufzos.

A União gozará, em terriróriO de cada um de seus Membros, da capacidade jurídica necessária ao exercício de suas
funções e à r~lização d~ seus objetivos.
ARTIGO 21
Regimento Interno das Conferências e Outras ReuniõeS

1. Os Membros comprometem-se a adotar todas_as medidas possíveis, compatíveis com o sistema de telecomunicações empregado, para assegurar o sigilo da correspondência
internacionaL
2.---Não obstante, reservam-se o direito de comunicar
tal correspondência às autoridades competentes, a fim de garantir a aplicação de sua legislação interna ou a execução
t;las convenções internacionais das quais são parte.

1. Para a organização de seus trabalhos e a .condução
de seus debates, as conferências e as Assembléias Plenárias
e reuniões dos Comitês Consultivos Internacionais aplícarão
as regras de procedimento da ConvençãO.
2. As conferências, o Conselho de Administração, as
Assembléias Plenárias e as reuniões dos Comitês. Consultivos
Internacionais poderão adotar as regras ·que considerarem indispensáveis em complementação àquelas do Regulamento
Interno. Entretanto, estas regras complementares devem ser
compatíveis com as disposições desta Constituição e Convenção, aquelas adotadas pelas AssembléiaS Plenárias e comissões
de estudo, serão publicadas sob a forma de resolução nos
documentos das Assembléias Plenárias ..

CAPÍTULO II
Disposições Gerais Relativas-àS TeíeCOmuniCã.ç"Oes

ARTIG022
O Direito do Público de Utilizar o Serviço
Internacional de Telecomunicações

Os Membros reconhecem ao público' o direito de comUnicar-se por meio do serviço iilternac'ioD.al de correspondência

ART!G026.
Sigilo das Telecomunicações

ARTIG027
Estabelecimento, Operação e Proteção dos Canais
e Instalações de Telecomunicações
1. Os Membros _adotarão as medidas procedentes para
o estabelecimento, sob as melhores condições téncicas, dos
canais e instalações necessários a assegurar o intercfimbio rápido e ininterrupto das telecomunicações iriternacio-nais.
- 2. Na medida do possível, estes canais e instalações deverão ser operados de acordo com os métodos e procedimentOs
que a experiência prática de operação reVelou como melhores,
e mantidos em bom estado ___ de funcionamento à altura dos
progressos científicos_e técnicos.
3. Os Membros garantirão a proteção desses _canais e
instalações dentro de suas respectivas jurisdições.
4. Salvo acordos particulares que fixem outras condições, cada Membro adotará as medidas necessárias à manutenção" das seções dos circuitos intern<\cionais de telecomunicações dentro dos limites de seu controle.
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recursos naturais limitados e que devem ser utilizados de forma
eficaz e -econômica, conforme as disposições do Regulamento
A fim de facilitar a aplicação das disposições do Artigo · de Radiocomunicações, para permitir o acesso eqüitativo a
6 desta Constituição, os Membros se comprometem a infor~ essa órbita e a essas freqüências aos diferentes países ou grupos
mar-se mutuamente das infrações às disposições desta Consti- de países, tendo em conta as necessid3:de~ espeCiais dos países
em desenvolvimento e a situação geográfica de determinados
tuição, da Convenção e dos Regulamentos Administrativos.
· paísés.
ARTIG029.
Prioridade das Telecomunicações
ARTIG034
Relativas à Segurauça da Vida
Interferências Prejudlcinis
Os serviços internacionais· de telecomunicações deverão .
1. Todas as estações, qualquer que seja o seu objetivo,
dar prioridade absoluta a todas a_! telecomunic;açõeS relativas
deverão ser instaladas e operadas de tal maneira que não
à segurança da vida no mar, na terra, Do ·ar Ou no espaÇo
poSsain Causar interferências prejudiciais aos serviços de radioexterior, bem como às telecomunicações epidemo_l~gi~s de
comunicações ou comunicações de outros Membros, das emurgência excepcional da Organização _Mundial de Saúde. pfeSaS priVadas de operação reconhecidas ou de outras devidamente autorizadas para realizar um serviço de radiocomuARTIG030
nicação, e que funcionem de acordo com as disposições do
Prioridade das Telecomunicações de Estado
Regulamento de Radiocomunicações.
Sujeito às disposições dos Artigos 29 e 35 desta Consti- :-- ___ 2. _. Cada Membro se compromete a exigir das empresas
tuição, as telecomunicações de estado (ver Anexo a esta Consprivadas de operação pOr ele reconhecida e de outras empresas
tituição, n' 1.015) gozarão de prioridade sobre as demais teledevi9-amente autorizadas para esse fim, a observaçãO de que
comunicações na medida do possível e por solicitação expressa
detennina O número 176 desta Constituição.
do interessado.
- 3.-. Alé.ID disso, os Membros__reconheCem_ a necessidade
de ãdot3r as medidas possíVeis para impedir que O funciOnaARTIG031
-menta de aparelhos e instalações elétricas de todos os tipos
Acordos Especiais
cause interferências prejudiciais aos serivços de. _r~diocomu
Os Membros reservam a si mesmos, para as empresas
niçações ou à~ comunicações mencionados no núm~ro 176
privadas de operação reconhecidas poi" eles -e pãra outras em~
desta Constituição.
presas devidamente autori~das, o direito_ de fazer acordos
especiais sobre questões relativas a tele_comu!J.iCações que não
ARTIG035
interessam aos Memb.J,"os _em geral. Entretanto, tais acordos
Chamadas e Mensag~ns de Socorro
não poderão estar em contradição CO!ll~ as_ disposições desta
As estações de radiocomunicações serão obrigadas a aceiConstituição, ~Convenção ou dos RegulamentOs Admjnisw
trativos no que se refere às in~erf~r~cias preftJdidaiS que tar, com prioridade absoluta, as chamadas e mensagens de
sua operação possa causar aos serviços__d~ _r~~gçomp.l)j~ções _socorr.Q, qualquer que seja sua origem, e a responder da mesde outros Membros, e, em geral, no que se refere a :Prejuízo -m-a fonri.a :r esS'âs :riiéhSagens, adotando iroediã.tamente as metécnicô que sua operação possa causar à opei'açâo de outros _dida!_ J!~~ssárías.
serviços de telecomu_niç_ações.
ARTIG036
ARTIG032
S~ de Socorro, Urgência, Segurança
Conferências, Acordos e Orga~zações RegiOiiâis
ou Identificação Falsos ou Eng&Dosos
Os Membros se .reserva_m o c;lireito de;_-realizar confe~ __ _ Os Membros se comprometem a adotar as medidas necesrênciaS regionais, de concluir acotdos Iegionais·e ·de -ê.ri~r ~Sáiiã.s paia impedir a transmissãO ou circulação de sinais de
organizações regionais com o objetivo de resolv~r questões
s9coiro, emergência, ~egurança ou identificação falsos ou enrelativas às telecomuni~ções que são susce~Jveis de.- serem . ganoso_s, e a colabora_r na localização e identificação das esta~
tratadas em um plano regiOnal. Os acordos regionaiS não deVeçóes sob _sua jurisdição que estiyere~ -transmitindo tais sinais.
rão entrar em contradição corri. a. presente C.o_nstitulção ·ou
a Convenção.
ARTIG037
_
Instalações de Serviços de Defesa NaciOnal
CAPÍTULO III
=- --1. Os -Membros conservarão sua total liberdade com
Disposições Especiais Relativas
relação às instalações radioelétricas militares.
às Radiocomunicações
2. Entretanto, estas instalações devem, tanto quanto
ARTIGO 33
.. . .. ·-· , -··
·-possível, observar as disposições estatutárias relativas à assisUtilização do Espectro de Freqüências Radioelétricas
tência em caso de socorro e às medidas a serem tomadas
e da Órbita dos Satélites Geoestacionários
para evitar interferência prejudicial, e as disposições dos Regu- ·
1. Os Membros deverão esforçar-se para limitar o núlamentos Administrativos referentes aos tipos de emissão e
mero de freqüências e o espectro utilizado ao mínimo indispen- freqüências a serem usados, de acordo com a natureza do
sável para assegurar, de maneira satisfatória, o funcionamento
serViço realizado por tais instalações.
dos serviços necessárioS. Para este fim, tentarão ãplicar, no
3. Além disso, quando tais instalações tomarem parte
menor prazo possível, os mais recentes avanços técnicos.
nõs serviços de correspondência pública ou outros serviços
2~ Na utilização das faixas de freqüência para s-erviços _go-vernadOs pelos Regulamentos Administrativos, elas devem,
de radiocomunicações, os Membros deverão considerar que
em- geral, conformar~se com as disposições regulamentares
as freqüências e a órbita dos satélites geoestacionári?-S __ são
pa_ra tais serviços.

ARTIG028

Notificações da Infrações

'

~.
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CAPfrUL() IV ,
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Relações com as Nações Unldu, u Orlallbações
Internacionais e os Estjadoo aio Melllb""' · ~
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~~r6 ~~eito ir partir da data de seu depósito junto ao Secretário
~
~
Gerai.
· · , · ~ • ·· , · ·
....

ARTÍG038
.
.
Relações com us Nações Unldu

~,

~·';'>'.r~·

j.

...

As relações ~ntre as Nações Unidás_e a.Oniá'Q)Í\~
cional de Telecomunicações estão definidas no AC()rdo con,
clufdo entre essas duas organizações. . .
·· ·
:.r
ARUGO 39.
. . .. ·'" .,.
Relações com Orgaqizações In~aclouals
', .
A fim de contribuir para uma completa coorde1111ç4!> in·
temaéiohál em n:íàtéria de telecómunica:ções, a União coOperará coiri as organizaçõeS iàtêinàcionWs qUe ténbairfj~ieSses'
e atividades afins·. ·
· ' '~
·'
~ ··
--- • '·r ' ,-.~
. --. ·~:,

ARTIG040
Relações com os Estados não Membros
Cada Membro reserva para si mesmo e para às empresas
privadas de operação reconhecidas a faculdade de fixar as
condições nas quais admitem as teleco~unicaçóc;s trocadas
com up1 Estado que Dão é Membro da Unjâo. Se lllll~ le,l~co·,
muni<Oação originada ,n() t~IJitôiio de tal E~~ado é.a"Pita por
um Membro~ deverá ser. tp~.nsfnitid~ e, .na ~ediclt". em gué
utilizar as vias de comunlçaÇõ~s pe 11m Membro, as .disposições
desta Constituição-; desta Coi:lvênÇãO e- dos ttegulamentos _Ad~·
miníStrativos, bem como as tarifas_ no~a1~, ser-I~C~iq -~pu..
cadas.
·
' .
- -..

·t. · Qualquer· Membro que não seja signatário da preSCirte Cónstituição, qualquer Estado referido nesse Artigo,
pode aderir à presente Constituição é Convenção a qualquer
tempó, Tal ad~SâO'será formalizada simultaneamente em um
iíriicQ ~nstlun;tento cobrindo tanto a presente Constituição comO a Convenção.
2. O instrumentO áe·adeSão será depositado junto ao
Seqetãrio-Geral,que notificará os Membros sobre cada depó$itQ_ç.cr.ç:ni~(~rá ~cada u~ ~pia autenticada do mesmo.
-.:~.·..-:~~. Após,·entrada.em vigor da presente Constituição e
O;>ítv<mção de acordo com o Artigo 47 da presente Consti'
tuiçio um instrumento de adesão terá efeito a partir da data
~~.se li .depósjto )!ln lo ao Secretário-Geral, salvo disposição
em contrá~o nQ. me;smo. ..
.
.- . , ..

..

._ _,

~

·~:

"-·'

·' _\·"

'•"1_._

ARTIG043
Administrativos
·, ' · 1.· Os RegulameD.tos AdministrâtivoS, como especifica® ltd Artigo 4 desta Constitúiçfo, são instiumentos íriteinaciOnais Obrigatórios_ e estarão' sujeitos--às disposições desta
ConstitUição e da Convençâo.
·
_____ 2. __ AJatific~ção, acei~çáo ou aprovação desta Constitui~o--, e 'ConYeriÇáó~- ou adesão às niesínaS, de aco~do com
MA,rtigos41 e'42 desta Con~tituição implicarã também no
CAPÍTULO V . ''
éô'nse.lt1nli:àtci em obrigár-se pelos Regulamentos AdminisDisposições Flllllis .· ' ·.
iraíi\tos ádotai:los pôr eonferências administrativas mundiais
ARTiGO 41 .
·~
competentes antes dà data da assinatura (30 de junho de 1989)
Ratificaçio, AceltiaÇlo ou Apr./vaÇio ·
d!lsta·Cônsiítuição cfda Convenção. Tal consentimento estará
L Esta Constiiuição. é· a CônveiiÇiid seião ratificadas,
Sujeito~ • tÓçfa: re~rva feita nh momento -da assinatUra dos
aceitas ou aprovadas, simultaneamente,
um únicO -institi·
~(:'gulit~e.ntos ~dminjstri:ttivoSOti revi.S'õ~s--destas, na medida
é'm: ·que ·a ·reserva' é- mailtida no momento do depósito do
mento, por cada Membro sigriatário, d{\!qnfonnldaile
instrum~nto de fafificáção~ âceitá.ÇãO, ·aprovação ou adesão.
suas normas_ c'?nstitucion~i~;~ Este .inst~~ç~to ~rf 4Cposi~
tad_o, no_ D_lai~ .b~~':e -~sp~~1ie1 te.mi>'! ~s.~~l, junt~:ao. Secre:· <,,. .~·_3:~-:·- ·ÃS'rtiivísOéS·do$ ttegUJainentos Administrativos, partário-Geral. O Secteiáno'G'eral notificar.á os Memoro} Sóbre
dA~- ou'.tdtiís·, ado~adOs dêpOis ·da data" acima menci9nàda,
o depósito de cada instrumento.
_
_ _ ~ .'
- •-•.-"' ' . Se' áplical-áo plcivisoriainênte,. na médida permitida por sua
2. (1) Durante um·perfodo de doi~Aanos ,;·Çont'ar da
leglslai;ãô ítàéiônal, eoin respeito a todos os Membros que
data de entrada·e'n:í vigor ·da presente Ctinsíituiçãô e' da' CÔnte~~tn .assit:~ado tais revisões. Esta aplicaçãb provisória ~erá
venção, todo Membro signátii'rio, ainda'<i,y'e não baja·deposi·
Cfetiva a partir 'da data ou datas especificadas nas mesmas,
tado um instrumento_ de ratificaçã.ó, acei~o ou aprbvaçáo,
~-_eSiáiá Sujeità às r~ervas que possam ter sido feitas Ílo moconforme o número 187 desta ConStituiçãO, ~Ozará dos dire;~to.s. ~ep~o.· .d~. as~ül~~.l.lra de tais revisões.
·
c'4·.- Esta áplicaÇão provisória continuará até:
conferidos aos Membros da únião nos nülíier'os 22. à .zs:da
presente ConstituiÇão. ·
-~ · ..... ~~- -:.lo._~
~ _~- ~. •:_ á) ·que'(): MenibiO- notifique aO_ Secretãrio;.Geral seu _con~JÍtiin~_nto ·em-obpgài-Se
tal reviSãó indique, se apro(2) Ao fim de um perfodo.de dois anos il contar d~'d~ta
.l*iaàéi; ithíedida' em que· mantém qUalquer reserva feita a
de entrada em vigor da pre;/e\tte Constituiç\l<:i e da CdnvenÇio,
·
um Membro ~ignatário
Dão haja ~é'J>\'íSitado ~UÍÓ iDS!"'!- 'tãl tevlsã.o 'no 'mottfento- dà àSsinatura da mesma; ou
mento de ratificação, aceitação ou aprovação, d~ ~Jl.fornu~
. · 't.); ~~.rità dfàsdepois do rece~imento, pelo Secretá~o
.Geral, da notificação do Membro Informando de que nao
dade com o número 187 da presente Côn&íituição, não. terá
direito de voto em nenhu~a ~n~e~ênc.~ ~ l:JDi'ato,. enl_rienh~.: cdilsenté ein obrigar-se por tal revisão.·
· · 5.. ·sê. -eril vírtud~:-de a·ou b do n11inero 197, o Secretário
ma sessão do Conselho de Admimstraçãó'/eQJ nel!huma reunião de qualquer órgão permanente da únià:o oÚ êl:tt coôSJi,I~s
Ger•l náo tiver recebido nenhuma notificação de qualquer
por correspondência feitas confOrme, as disposições dá pre~
Membro'_quê tenha assinado esta revisão, antes do término
sente Constituição e da CoOv,enção, e issQ:. até que ·o .::e.ferido
~e. . ~~;Pe~odo d.e:, trintá e· Seis meses COntados a partir da
instrumento haja sido 9epositado. Salv,<>.!l-9- direi_tp d~ _voto,
dat:il OU_ datas ,especifiCadas na mesma para o começo da aplicação prOvisória, se corislderará que- o ~e'mbro consent~u em
nenhum dos demais direitos do Membro,:~rãO ~etados.
ser obrigado por esta revisão, sujeito ·a-qualquer reserva que
3. ~ Após a entrada em vigor da 'pr,eseitte Constituição
e Convenção de acordo com o Artigo 47 ·cfa ·presen!~ Constiele· poSsa· ter feito _com :r:elação a esta revisão no mÔIÍlento
tuição, o instrume-nto de ratificação~ aeefiáção ou apróv~o . da aSsinatura da mesma.
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6. Qualquer Membn;> da União _que não tenha assinado
qualquer revisão dos Regulamentos Administrativos, parcial
ou total, adotada depois da data estipulada no número l9S,
esforçar-se-á em notificar ao Se_cretário·Geral seu consentimento em obrigar-se pela mesma. Se tal notlfitaçáo de um
Membro não tiver sido recebida pelo Secretário•Geral antes
do término do período estipulado no número 198, se considerará que esse membro consentiu em obrigar~ por t_al revisão:
7. O Secretário-Geral informará; pr_ontamen~e; aos
Membros, de toda notificação recebida em. .Yirtuile ~deste.Ar'
tigo.
·
~-.,-.:
·
.•.• . ! .

ARTIGO 44
_, · .. .
Disposições para Emendas a esra Constltulçio ·

Quarta-feira 9 7187

da Carta das Nações Unidas. O número 219 desta Constituição·
!IC aplica~á, tamMm a todo instrumento de emenda.

-ARTIG045
Solnçio de Cootrovérslas
1. , Os Membros podem solucionar suas controvérsias
sobre questões ~lativas à interpretação ou aplieação desta
ConstituiçãO, da Convenção ou 'dos Regulamentos Administrativos por'negociação, por via diplomática, ou pelos procediJllentos estabelecidos nos tratados bilaterais ou multilaterais
coqcl~ídos ~ntre eles para a solução de controvérsias interna·
clonais ou por qulilquer outro método que decidam de comum
aÇOrd(). . . · .
.
.. •,· ,- c . . .
. • .
..
· · ;.2... se nenhum <)esses métodos for aqqtado, todo Membro parte de uma controv~rsiapo.d<:~á sub!lle.tê-lq a m;bitragem
de acordo com o procedimento definido na Convenção.
3 •. -0 Protocolo Facultativo desta Constituição e da Coovenção sobre a Solução Obrigatória de Controvérsias será
apfictvel entre os -Membros partes a esse Protocolo.

1. Todo Membro da Unill9podeproponj_úaisqúé:r
emenda a esta ConStituição: COm ·vistas à SU:a ~ns~issão
oportuna aos Membros da União e suá consideração· JlCloS
mesmos, as proposas de emenda deverão chegar às má<1ri do
Secretário-Geral não mais do que oito meses ·.ntes 'da datá
fixada para a abertura da Conferência de Plenipoteriêiári<>S:
· · :- • .
.
ARTIGO 46
O Secretário-Geral deverá enviar, tanto quanto possível, não
·.·• l .... •.. ·DeJid.nda da Coostltuiçio e da Convenção
mais do que seis meses antes desta d~ta, qualquer prpposta
~ : _ '·~.1;:-'_-:Çilda ~~m.~iO q~e·_~nlja:t~tificado, aCeito, aprovado
de emenda a todos os Membros da UniãO. ,.. ·
·
'!u·Jid~Jill\' .a est~rl:;Qnstituiçãb" e ConvenÇão" te'rá o Hiréiló
2. Toda proposta de m<;>dipçaÇão. qualquer emenda de denllnéiá-las. Em ial caso, esta'CPristiniiÇâo e à Convenção
proposta de acorP,o co~ o nún;lero 201 pOderá, eiitretantQ, :kirAo1 'deriuttciadaS: ~Sinlultaneaírl'énte em' fonl:ia de' Uin' únicO
ser submetida em qualquer momerito pOr uin. _Meinbro. da_ instfwtiento inedíãri.ie notificáção -endereçada ao· Secretário:
União ou suas delegações na Conferência de Plenij>Otenciá- Geral.)lecébida tal notificação, o Secretário-Geral informará
· _ --'-"- .--t\QS'ôutr'cis"MerD.bfOS:. ·
·
· . ·
·
rios.
3. O quorum 'exigido à "íQ(Ll SesSãO Plenái'í.a da. C<i_nf!;2. Tal denúncia surtirá efeito ao fmal de um período
rência de Plenipotenciários para consideração _<le .l!>dl\ j>r~: de um ano a partir da data do ,recebimento da notificàÇáo
posta para emenda desta ÇOJ1s(\tui~ç .1\u, !las !D.~·fi!'"-~~ pelo Secretário-Geral..
· . ;. ~-.
das mesmas, consistirá d~ .mais ~a me!adç,Ld~L<\~ egaçH'is
, .
. . ARTI. ". · ~.
4'7
acredi~adas à Conf~rênqa, de: plep}po,te_nciáriqs,__ . ~ -~-· _.· ... ,,
n ..
4. Par~ ser a.dotada, toda 11\0djficação eroposfa .a·.úm~
Entrad!' .em Vigor .e.
tos Conexos
emenda, assim como a proposta, como um todo, modifi~~dá
_. 1. . (1) Es!;l Çoostituição e.~ Convenção entrarão em
ou não, deverá ser aprovada em Sessáo Plenária por pelo vigor ·entre ·as pliJ(es no 3• di~ depois do depósito do 55•
menos dois terços das delegações acr~ditàd.~ ~- Cqnf~.~~nl'i~ instrúmento 'de r~ti(icação, de aceitação, de aprovação ou
de Plenipotenciários que tél)i)a'lldireit.ode. votp-, .• : . ; .. , , . de. aqesiÍo por um. 'Membro da Uni~o.
.
5.. As disposições gerais rélativas às coqfertl)CÍ;IS, e· àó
.; ..)~L9 Secret#ío-Ge~ noti~c""á a t<_>.dc;s os Membros
Regulamento In~emo ~a~-~onf~f~ncias.e.à~ ..-ou,~~-r~.~~.~~~ da (láta de entrada em vtgor desta Constltwção e. da Concontidas na Convenção serão apj~da~, à m~~\)s l'l'!:'i 9~ pará; ií.Oiição:" '
· ' · ··
... , ..
.· .
grafo~ precedentes.d~ presente ArtigÇJ~_que pt;e'Y'~\~~p.. P49
~t 1 _,Na data d~.~ntrada em vigor especificada no númúo
1 -,..
disponham em contrário
• . ·.
· '..
:i~~ ~til!!~. esta Corij;tiiuição e à C9nvenção reviJ;&arãoe substi·
,6 .. Todas as éJP.eJ.lcbts' desta· Çonstit~i~;l~-~d~(~d~~~ t1;1:1r~_, e:n~e as ~~~s, a Conve!l~O Internacional de TelecoCooferências de Plenipotenciários entrarão i:m Yígói; i:m.súa murucaÇóes (NairÓpi, 1982).
.
totalidade e na forma de um s6 in.strumenlo de. emenda, nQ
., 3.. De aç:or<!_à ~;om as disposições do Artigo 102 da Carta
30•diadepoisdodepósitojuntoà 0 $ecr~t(po:Ge!a!dp5ij)sifii: das Nàçôes Unida~,, o Secretário-Geral da União registrará
me~to~.de ratificfl,çã?, aceitaç:ãp_ou :,.ptpY!lÇáO ou dQ _ipstruConStituição 'e a Convenção na Secretaria das Nações
menta de adesão pelas,três quartas partes dosMembrps, 0~- Unidps.
poiS disso, tais emendas obrigarão a t.ódó os _Méinliéos_ ·.;~a
· _: -4. ~
ori'gúlfJfdesta ConstitUiÇão e da C,onv~nção em
União. Estão excluídas a ratif!caçã~~ ~ ~~~~aÇ~E., .â.PfO~çãó M,âlie.: yctü'nês, e5p_3:4l;iol, francês', jn_glês e nisso ficará deposiou adesão a uma úni~ parte deste in~trum~nto,4e. qm~J?da.
t~~~- #9S.-~r.quivo~t~':U~~;ião .. <? -~~tário-Geral enviará, nos
7.. O Secretário:Geral notificatà todos os M~mbr9s de idiomas "\'1Icitad0$r~ma cópia certificada a cada um dos Merodepósito de cada instrumento de ratifi.qação, aceitaÇão, ápro- bros Signatários. ; ·t ,
. . __ ,
vaçãq ou adesão e da data de entrada ein vigor de todo instru- · . 5- Em caso c!~, divergência entre as várias versões desta
mento de emenda. .
·
._
_, _
' - _·
Consti:tu.içãÔ e dâ.c,ôovenção, prevalecerá o texto- francês.
8. Depois da entrada em vigor de todo insírumelJ(o.dç · ,.
· ·
· -:~
ARTIGO
48
emenda, a ratificaç_ão, aceitaçãO, a~fovaçiO -ou 'à<iesãó_; ~
DisposiçõeS Especiais para a Conferência de
acordp.com os Artjgos 41 e 42 desta Constituição, 'se. aplic~o
. Ple~potefteiárlos Seguinte à Conferência
à Constituição modificada.
.
. •. . · • · . •. : .; . · • ..
...
. de Plenlpoten<lárlos (Nice 1989)
,9.. DepOis da _entrada em Vl;SOr de todo !Dstrumento;> !i•
, . ..
., ,_., .
. . . . '.
_
emenda, o Secretário,Geral Q registrará na Se_cr~a das Na·. .
1. A Confer(n_cia de PlerupoteoCiános segumte à Confeçóes Unidas, de acordo. com as. ~-llp ~ ~.J;~ár)os (Nice, 1989) estudará os resultados
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DelegadÕ: Uma pessoa enviada pelo governo de um
Membro da União a uma Conferência de Plenipotenciários,
01,1 uma pessoa representando o governo ou uma administração
de um Membro da União em uma Conferência Administrativa
postas submetidas a e_~a ConJ:e_rência pelos membros da União
ou em uma reunião de um Comitê Consultivo Internacional.
com relação a este informe.
Empresa Privada de Operação: Todo indivíduo ou com2. Efetuado tal estudo, a Conferê1,1ei~ de '!>Jellipotenciários poderá adotar proposta de emenda aos ArtigOs desta panhia ou corporação que, sem ser instituição ou agência
ConstitUição e da Convenção relativas a estrutura e funcioria- governamental, opera uma es_tação de telecomunicações destimento da União, que julgue necessáriaS ou aprópri:i.das·, e nadas a prestar um serviço de telecomunicação i:otemacional
ou que p.ossa causar interferências prejudiciais a um tal serviço. poderá adotar as medidas conseqüentes ~ ta_!s emendas.
Empresa Privada de Operação Reconhecida: Toda em3. Toda proposta de emenda submetida de acordo com
o número 221 será adotada de conformidade com o regula- presa privada de operação que corresponda à definição precedente e que opere um serviço de correspondência pública
mento interno das conferências e reuniões con~id_o n'!_ Artigo
. 25 da Convenção (ver em particular os números 312 a 315) . ou de radiodifusão, e à qual as obrigações previstas no Artigo
6 desta Çonstituição são impostas pelo Membro em cujo terrie não em aplicação das disposições pertinentes dos Artigos
44 desta Constituição (número 204) e 35 da Convenção (núme- tório esteja ióStalada a-Sede social deste operadora, ou pelo
ro 420), as outras disposições destes dois Artigos permane- Membro que a tenha autorizado a estabelecer e operar um
cerão aplicáveis.
·
serviço de telecomunicações em seu território.
()rganiiaÇão Cie-ntífica pU Industrial:_ Toda orga11:iz<~:ção,
4. Se a Conferência de PlenipotenciãriõS- referida no
número 221 acima ocorrer antes de uma normalmente convo- distinta de u_m organismo ou entidade governamental, que
cada de acordo com o número 46 desta Constituçião, sua se dedique ao esi~Qo dos problemas das telecomunicações
oú-de projeto ou fabricação de equipamentos destinados aos
ordem do dia será limitada, em virtude de uma derrogação
-·
excepcional aos números 48 e 60 do Ar;igo 8 desta Consti- serviçOs de telecomunicações.
RadiocomunicaÇãO: Telecomunicação transÍnldda por
tuição e para esta única ocasião, às questões referidas nos
meios de ondas radioelétricaS~
números 221 e 222 desta Constituição. Ademais,__-elegerá o
Nota 1: As ondas radioelétricas são ondas detromagDiretor do BDT e poderá realizar as outras eleições que sejam
néticas cuja freqüênCía_ç:~·por convenção, inferior ã-30000Hz
necessárias cofuo corisecfüência das medidas adotadas em virprOpagando-se no espaço sem guia artificial.
tude do número 222.
Nota 2: Para efeito do número 98 desta Constituição,
Em testemunho do qual os plenipotenciáfiOS r~spectí'vós
o termo radiocomunicação compreende também as telecomufirmam o original desta COnStituiÇão da União Internacional
niCações _realizadas por meio ·ae cridas eletromagnéticas cuja
de Telecomunicações e o-origirial da Convenção da União
freqüência seja superior a 3000GHz propagando-se no espaço
Internacional de Teleeomunicações.
selii guia artificial. Feito em Nice, em 30 de junho de 1989.
_----~e_rviço de Radiod_ifusão: Serviço de radiocomunicações
ANEXO
cujaS transmisSdéS deStinam-se à recepÇão direta pelo público
em geral. Este serviço pode compreender emissões sonoras,
Dennição de Certos Termos Usados nesta Constituição,
de televisão ou o1,1tro_s gêneros de transmissão.
na Convenção e nos Regulamentos Administrativos
_
Serviço Internacional de Telecomunicações: Oferecimen_-_
da União Internacional de Telecomunicações
Para os fins dos instrumentos da União acima:; oS termos to de uma telecomunicaçãO entre postos ou estações de telecomunicação de qualquer natureza, situadas em diferentes pafses
seguintes terão o significado definido abaixo:
_ __ ____
__Administração: Todo departamento ou serviço ·governa- ou pertencentes a países diferentes.
Telecomunieã.Ção: Toda transmissão,_ emissão ou- t~ce:P
mental responsável pelo cumprimento das obrigações assumidas na Constituição da União Internacional de Telecomu- ção de símbolos. sinais. textos, imagens. sons ou informaÇões
nicações, na Convenção da União Internacional de Telecomu- de qualquer natureza, por fio, radioeletrícidade,_óticp ou· ou.:tros si~temas eletromagnéticos.
. ____ ., _ __
_ _
nicações e nos Regulamentos AdministratiVos. ·
·
Telegrama: Texto destinado a ser transmitido por tetegraInterferência Prejudicial: Interferência que corrl.proffiete
fiã pata sua entrega ao destinatário. Este termo compreende
o funcionamento de um serviço de radionavegação ou de outros serviços de segurança, ou que degrada seriamente, inter- tambéJ.ll o radiotelegrama, salvo especificaÇãO contrária:_Telecomunícações de Estado~ Telecomunicações pi"ócerompa ou impede o funcionamento de um serviço de- radiocodep.tes de:
municação utilizado conforme o Regulamento de Radioco--'Chefe de Estado;
. .
municações.
--::;:_Chefe de governo ou membros de um governo;
Correspondência Pública: Toda telecomunicação que os
-Comandante em chefe das forças militares, terrestres,
postos e estações, por estarem à disposição do público, devem
navais ou aéreas;
aceitar para fins de transmissão.
~ Agerites diplomátiCos-ou consulares;
Delegação: Conjunto de delegados e, eventualmente, de
-SecretáriO-Geral
das Nações Unidas; Chefes dos ói"gãOS
representantes, conselheiros, adidos ou intérpretes-enVfãdos
principais das Nações Unidas;
por um mesmo Membro.
:::..___ Cóhe Internacional de Justiça, ou respostas às telecomuCa:<:fa Membro terá a liberdade de constituir ~uª_ delegação
nicações de Estado mencionada~_aç:ima.
conforme sua conveniência. Em particular, podefálncluir na
sua delegação, na qualidade de delegados, conselheiros ou
Telegramas Privados: ':felegramas outros que não os teleadidos, pessoas pertencentes a empresas privadas de operação gramas de Estado ou de se:rv.iço.
Telegrafia: Forma de telecomunicação em que as inforpor ele reconhecidas ou pessoas pertencentes a outras empremações transmitidas estão destinadas a serem registradas na
sas privadas li~adas às telecomunicações.
da revisão da estrutura e funcionamen:tó 'da União contidos
no informe final do Comitê de alto nível est3.belecido pelo
Conselho de AdministraçãQ. Tal est~do se baseará nas pro~
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chegada em forma de documento gráfico estas .iQ{Qrmações
podem representar-se em certos casos de outra forma ou registradas para uso posterior.
Nota: Um documen_to gráfico registra 'unia informação
sob forma permanente e pode ser arquiVado e consultado,
pode ter a forma de matéria escrita ou impressa, ou de imagem
fixa.
Telefonia: Forma de Telecomunicação destinada principalmente ao intercâmbio de informação por meio de- pãlavra.
Convenção
Da União
Internacional de Telec~mu~iCaçt?ei
CAPÍTULO!
Funcionamento da União
ARTIGO 1
Conferência de Plenipotenciários
1. (1) A Conferência de Plenipotenciários se reunirá
de acordo com as disposições pertinentes ao artigo 8 da Çon~ti
tuição da União Internacional de Telecomunicações, (dora~
vante denominada "Constituição").
(2) Se possível, o lugar e a da(a da Conferência serão
fixados pela Conferência de Plenipotenciários, pfeceâenie;
caso contrário, serão determinados pelo Conselho "de Admínistração com a aprovação da maioria dos Membros da União.
2. (1) O lugar e a data da próxima Conferência de PlenipotenciárioS, ou apenas um deles, poderão ser modificados:
a) por solicitação de pelo menos um quarto dos Membros
da União, dirigida individualmente ao-Secretário-Geral;
b) por proposição do Conselho de Administração.
(2) Nos dois casos, para fixar o novo lugar e a nova
data da COnferência será necessária a aprovação da Maioria
dos Membros da União.
ARTIG02
Confeljncias Administrativas
1. (1)0 Conselho de Admi?istraçã~, com a aprOvaç~o
da maioria dos Membros da Umão, fixarâ a ordem do d1a
de uma conferência administrativa ·quando se· tràtat de uma
conferência administrativa mõridial, ou com aprovação-damaioria dos Membros da região considerada, quando se tratar
de uma conferência administrativa regional, sujeitO às disposições do número 29 da: presente Convenção.
__ _
(2)Na ordem do dia figurará questão Cuja inclusão tenha
sido decidida por uma Conferência de Plenivotenciários.
(3)Toda conferência administrativa mundial que trata de
radiocomunicação poderá incluir também em sua ordem do
dia um ponto relativo à -instruções à- Junta Internacional de
Registras de Freqüência no que diz respeito às suas ati~_idad~s
e ao exame destas últimas. Nas suas decisões_ poderá mclmr,
instruções ou solicitaçõe-s~ conforme o caso~ aos órgãos permanentes.
2. (1) Uma conferência administrativa mundial será
convocada:
a) por decisão de uma ConferenCia de Plenipotenciários,
..
que poderá fixar a data e o lugar dessa reuniãp:
b) por recomendação de uma conferência administrativa
mundial precedente, sujeito à aprovação do Conselho de Administração;
c) por solic_itação de pelo menos um quarto dos_ Membros
da União encaminhada individualmente ao Secretário-Ge_ral;
r
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d) por proposição do Conselho de Administração.
(2) Nos casos a que se referem- os n»" 12, 13 e 14 e,
eventualmente, o n9 11 da presente Convenção, a data _e o
lugar da reunião serão_fixa_dos pelo Conselhq de Administração com a aprovação da maioria dos Membros da União,
sujeito às disposições do n~ 29 da presente Convenção.
3~ (1) Uma conferência administrativa regional será
convocada:·
a) por decisão de uma Conferência de Plenipotenciários;
b) por recomendação de uma conferência administrativa
mundial ou regional precedente, sujeito à aprovação do Conselho de Administração;
c) por solicitação de pelo menos, um quarto dos Me_mbro_s
, da União pertencentes a região interessada, encaminhada individualmente ao Secretário-Geral;
d) por proposição do Conselho de Administração.
(2) Nos casos a que se referem os n95 18, 19 e 20 e, eventualmente, o n 9 17 da presente Convenção, a data e o lugar da
reunião serão fixados pelo Conselho de AdmjnistraçãC? com
a aprovação da maioria dos Membros da União pertencentes
à r_egião interessada, sujeito às dispOsições do n9 29 da presente
Conyell,_ção.
".4. . (1) A ordem do dia, a data e o lugar de uma conferência administrativa poderão ser _modificadoS:
a) por solicitação de pelo_ menos um quarto dos Membros
da União no caso de uma conferência administrativa mundial,
ou d_e pelo menos um quarto dos Membros da União Perten·centes à região interessada no caso de uma conferência administrativa regional. As solicitações deverão ser encaminhadaS
individualmente ao SecretáriO-Geral, o qual as reiDéterá ao
Conaelbo de Ad~inistraçã~ para sua ·aprovação.
b) por proposta do Conselho .de Administração.
(2) Nos casos a que se referem os n~ 23.e. 24 da presente
Con_yenção, as mo_dificações propostas apenas serão definitivamente adotadas com a aprovação da maioria dos _Membros
da União, caso se. trate de__ uma_ conferência administrativa
mundial, ou da maioria dos Menlbros- da União pertencentésà região interessada quando se tratarde_uma confetêllcia administrativa regional, sujeito às disposições do n9 29tJa pfesente
Convenção.
.
S. (1) Uma Conferência de Plenipotenciários ou.o Conselho de Administração podem julgar conveniente qu_e a ses-__
são principal de uma conferência administrativa-seja precedida
de uma sessão preparatória que estabeleça e apresente um
relatório sobre as bases técnicas dos trabalhos da Conferência.
(2) A convocação desta sessão preparatória e sua o-rderD
do dia deverão ser aprovadas pela maioria dos Membros da
União, caso se trate de uma conferência administrativa mundial, ou pela maioria dos Membros da União pe-rtencentes
à região interessada, caso se trate de uma confenSn_cia administrativa regional, sujeíto às disposições do n9 29 da pres.ente
Convenção.
(3) A menos que a sessão preparatória de uma conferência
administrativa decida em sessão plenária, o contrário, os textos
por ela finalmente aprovados serão reunidos na forma de
um relatório que será aprovado pela sessão plenária e assinado
por seu presidente.
6. Nas consultas previstas nos n»" 7, 15, 21, 25 e 27
da presente Convenção, se considerará que _os Membros da
União que não houverem respondido dentro do prazo fixado
pelo Co~lho de A~.rninislração não participaram destas consult~s e, em conseqüência, não serão levados em consideração
no cômpUto da maioria. Se o número de respostas recebidas
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6. O Secretário~Geral exercerá as funções de Secretário
do Conselho de Administração.
7. O Conselh-o-de Administração tomará decisões somente quando em reunião. Excepcionalmente, o Conselho
pode decidir em uma de suas sessões que uma determinada
questão seja resolvida por correspondência.
8. O representante de cada um dos Membros do Conselho de Administração tem o direito de assistir, como obserAdministração conceda créditos orçamentários necessários.
vador, a todas as reuniões dos órgãos pennaneotes da União
O Comitê Consultivo Internacional em questão poderá convocitados no artigo ?·da Constituição.
car uma reunião preparatória à conferência administrativa.
9. Correrão por conta da União apenas as despesas de
O relatório dessa reunião preparatória da conferência será viagem, de estadia e de seguros contraídas pelo represçntantes
apresentado pelo Diretor dO Comitê Consultivo Internacional
de cada um dos Membros do Conselho de Administração,
para o exercício de suas funções nas sessões do Conselho:
em questão, através do Secretário-Gerai, como documento
da referida conferência administrativa.
10. Para o cumprimento das atribuições previstas na
Constituição o Conselho de Administração em particular:
ARTIG03
a) no intervalo que separa as Cónferênci3S-de PlenipotenConselho de Administração
ciários, efetuará a coordenação com todas as organizações
1. (!) O Conselho de Administr.ição-será constituído
internacionais a que se referem os artigos 38 e 39 da Constipor Membros da U o ião eleitos pela Conferê~cia de Plenipotuição e, para tanto, concluirá um nome da União acordos
tenciários.
provisórios entre as ·organizações internacionais citadas no
(2) Se entre duas Conferências de PleDipotenci~os um
artigO 29 da Constituição, e com as Nações U oidas na aplicação
lugar tomar-se vago no Conselho de Administração, este será
do acordo entre esta última e a União Internacional de Telecoocupado por direito, pelo Membro da União que no último
municações: esses acordos provisóriOs serão submetidos à
escrutínio tenha obtido o maior número de votos entre os
Conferência de Plenipotenciários seguirite, de conformidad_e
Membros pertencentes à mesma região e que nãO foi eleito.
com as disposições do artigo s· da Constituição.
(3) Um lugar no Conselho de Administração será conside- _
_ b) decidirá sobre a aplicação das decisões de conferências
administrativas ou Assembléias Plenárias dos Comitês Consulrado vago:
a) quando um Membro do Conselho não se faça repretivos Internacionais, relativas às futuras conferências ou reusentar em duas sessões anuais consecutivas;
niões e que tenham repercussões financeira. Para tanto~ o
b) quando um Membro da União demitir-se de suas funCOnselho de Administração levará em conta o disposto no
ções de Membro do Conselho.
artigo 27 da presente Convenção:
2. Na medida do possível, a pessoa desipada por um
c) decidirá sobre as propostas de mudanças na organiMembro do Conselho de Administração pãra atu3)" _oeste,
zação dos órgãos permanentes da União, qtre lhes sejam subserá um funcionário de sua própria administração de telecomumetidas pelo Secretário-Geral;
nicação ou será diretamente responsável perante essa adminisd) examinará e aprovará os planos plurianuais relativos
tração, ou em seu nonié, e deverá estar qualificada__ por sua
aos postos e do quadro de pessoal da UniãO;
experiência em serviços de telecomunicações.
e) determinará o quadro e a classificação do pessoal da
3_ Ao início de cada reunião anual, o Conselho de AdSecretaria-Geral e das Secretarias especializadas dos órgãos
ministraÇão elegerá o presidente e o vice-presidente entre
permanentes da União e, considerando as diretrizes gerais
os representantes de seus Membros, para isto levará em conta
estabelecidas pela Conferência de Plenipotenciários, aprOvão princípio de rotatividade entre as regiões. Os eleitos-desemrá, levando em consideração o disposto no artigo 16 da Constipenharão suas funções até a_ próxima reunião anual e não
tuição, urna lista de postos das categorias profissionais e supeserão reelegíveis. O vice-presidente substituirá o presidente
rior que, tendo em vista os constantes progressos alcançados
nas técnicas e na operação das telecomunicações, serão-preenna sua ausência.
4. (1) O Conselho de Administração se reunirá em seschidos por titulares de contratos de duração determinada,
são anual na sede da União.
com possibilidade de prorrogação, COIJ?. a finalidade de admitir
(2) Durante essa sessão poderá decidir realizar, excepcioos especialistas mais competentes cujas candidaturas sejam
apresentadas por intermédio dos Membros da União; incumnalmente, uma sessão extraordinária.
(3) No intervalo entre duas sessões extraordinárias, o
birá ao Secretário-Geral, em consulta com o Comitê de CoorConselho, mediante solicitação da maioria de seus Membros,
denação propor esta lista e mantê-la regularmente atualizada:
poderá ser convocado, em princípio na sede da União, por
I) estabelecerá todos os regulamentos necessários à~ atiseu presidente por iniciativa deste nas condições previstas
vidades administrativas e financeiras da União, bem como
no n~" 67 da presente Convenção.
_
os regulamentos administrativos pertinentes de acordo com
5. a Secretário-Geral e o Vice-Secretário-Geral, o Pre- a prática seguida pelas Organizações das Nações Unidas e
sidente e Vice-Presidente da Junta Internacional de Registro dos organismos especializados que aplicam o sistema comum
de Freqüências, os Diretores dos Comités Consultivos Internade pagamentos, indenizações e pensões.
_
cionais e o Diretor do Departamento de Desenvolvimento
g) controlará o funcionamento administrativo da União
das Telecomunicações participarão, de pleno direito, das deli- e determínará as medidas adequadas para a sua racionalização
berações do Conselho de Administração, mas não tomarão eficaz;
·
parte nas votaçõ.es. Não obstante, o Conselho poderá realizar
h) examinará e aprovàrá o orçamento anual da União
sessões limitadas exclusivamente aos representantes. de seus e o orçamento provisório para o ano seguinte, levando em
Membros.
· consideração os limites fixados pela Conferência de Pleniponão exceder a metade do número de Membros consultados,
será realizada outra consulta, cujo resultado será decisivo independentemente do número de votos emitidos.
7. Se uma Conferência de Plenipotenciários ou Ci Conselho de Administração ou uma conferência administrativa precedente convidar um Comitê Consultivo Internacional a estabelecer e apresentar as bases técnicas para uma conferência
administrativa ultrior sob a condição de que o Conselho de
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tenciários, realizando a maior economia possível, porém tendo
presente a obrigação da União de obter resultados satisfatórios
o mais breve possível, poÍ' meio das conferências e dos programas de trabalho dos órgãos permanentes; assim precedendo,
o Conselho levará e~ conta as opiniões do Comitê de Coordenação, comunicadas pelo Secretário-Geral, no que diz respeito
ao plano de trabalho mencionado no n~ 102 da presente Convenção e os resultados de todas as análises de custos mencionadas nos n9' 101 e 104 da presente Convenção;
i) tomará todas a providências neçessárias para a auditoria anual das contas da União apresentadas pelo Secretário-Geral e as aprovará, se for o caso, para submetê-las à
Conferência de Plenipotenciários seguinte;
j) reajustará, se necessário:
1. as escalas de salário-base do pessoal das categorias
profissional e superior, com excessão dos salários de postos
preenchidos através de eleição, a fim de adaptá-las às escalas
de salário base adotadas pelas Nações Unidas para as categorias correspondentes do sistema comum;
2. as escalas de salário-base do pessoal ligado_ à categoria
de serviços gerais, a fim de adaptá-las, na sede da União,
ãs escalas de salário adotadas pelas Nações Unidas e pelos
organismos especializados;
3. .os .ajustes por lugar de destino c_orrespondentes às
categorias profissional e superior, inclusive os postos preechk
dos através de e_leição, conforme as decisões das Nações Uni-_
das aplicáveis à sede da União;
4. as indenizações destinadas a todo o pessoal da União,
de acordo com 35 mudanças adotadas no siste~a comum das
Nações Unidas;
5. as contribuições, pagas pela União e por seu pessoal
à Caixa Comum dç Pensõe:s do pessoal das Nações Unipas
de acordo com ;iS decisões dO-Comitê misto_ çies_sa_ Ç~ixa;
6. as inQenizações, devi~ru:; ao aumento de cuSto, de vida,
pagas aos pensionistas da Caixa de Seguros do pessoal da
União segundo a prática adotada pelas Nações Unidas;
k) adotará as medidas necessár:ias para convocar as Conferências de Plenipotenciários- e -administrativas da UniãO, -de
acordo com__ os artigos 1 e 2 da presente Convenção;
. . I) enviará à_ Conferência de Plenipotenciários- as recomendações que considere pertinentes;
m) examinará e coordenará os programas de trabalho
e sua execução, bem como as disposições relativ~ aos trabalhos dos órgãos permanentes da União, inclusive o calendário
de suas reuniões e adotará, em particular, as medidas qu'~
considere adequadas para reduzir o número e a duração da'i
conf~rências e_ reuniões, e diminuir os gaStos conseguintes;
n) proporcionará, com a aprovação da maioria dos Mefl]bros da U o ião, quando se tratar de uma_ conferência administrativa mundial, ou da maioria dos Membrps da Ullião pertencentes à região interessada, quando s_~ tratar de uma C.onferéncia administrativa regional, as diretrizes adequadas aos
órgãos permanentes da União referentes à sua assistÇncia técnica e outras para a preparação e organização das conferências
administrativas;
o) nas situações previstas no artigo 11 da Constituição
e conforme o disposto no artigo 16 da mesma, designará um
titular ao cargo, que tenha se tornado vago, de SecretárioGeral ou de Vice-Secretário-Geral durante uma reunião ordináiia, se a vacância ocorrer no P.eríodo de noventa dias que
precede a reunião ou durante uma reunião convocada por
seu presidente dentro dos períodos especificados nestas disposições da Constituição;
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p) designará um títular ao cargo que se tenha tornado
vago do Diretor de qualquer dos Comitês Consultivos Internacionais, na primeira reunião ordinária realizada após a- data
em que ocorreu a vacância. O novo Diretor permanecetpà-em suas funções, como especificado no art. 13_da Constituição,
até a data prevista para a Conferência de plenip-otenCiários
seguinte, n·a qual poderá ser eleito para o dito cargo;
g) procederá ao preenchimento de vagas que se produzam entre os membros da Junta Inte_macional de Registro
de Freqüências, confoeme o procedimento previsto no art.
17 da Constituição:
r) desempenhará as demais funções previstas na ConstituiÇãõ- crna presente Convenção, bem como as funções que,
dentro dos limites da ConstituiçãO, da presente Conve_nção
e dos Regulamentos_ Administrativos, se- Considerem necessárias para a boa administração da União ou de cada um
de seus órgãos permanentes;
s) apís a aprovação da maioria dos Membros da União,
adotará as medidas necessárias para resolver, a título provisório, os casos não previstos na ConstitUição, na presente Convenção, nos Regulamentos Administrativos e seu_s: anexos,
para a solução dos quais não seja possível aguardar até a
próxima conferência competente;
t) remeterá à_ Conferência_ de Plenipotenciários Um relatório sobre a atividades de todos os órgãos da_ tJ!liãO desde
a última ConferêD_cia de PlenipotenciáriOs; -· · ·u) apóS cada reunião enviará, o _mais breve possível;
aos Membros da União, relató.rios _suscintos_ suscintos sobre
suas atividades, bem como _o:.u:lo.cu:rile"ntos -que_ jll_lg-~r co_~ve:nientes;
_ ___
__
v) tomará as decisões nec.~~sárfas ·pata cOnseguir-uma
distribuição geográfica equítati~á ~? pessoai ·da "tJ iifãO e -físCãlizará seu cumprimento.
ARTIG04
Secretária Geral
1. O Secre.tário Geral:
a) coordenará as atividades dos dl:fáentes ói-gâ.Os perinanentes da União, levando em_consid~ração_a opinião do Co-::mitê de Coordenação conforme. as disposiçõ_es do artigo 15
da ConstituiÇão, a fim de utilizar com a máxima eficácia e
economia o pessoal, os fundos. ~_os demais recursos d~ Uniã_o_~
b) organizará o trabalho da Secretaria Oeral e nomeará
o pessoal desta, conforme às normas fixadas pela Conferência
de Plenipotenciários e os regulamentos estabelecidos pelo
Conselho da Administração;
c) adotará as medidas adminiStiã.tivas relativas à córi.stituição das secretarias especializadas dos órgãos permanentes
e nOmeará o pessoal dessas seCretarias, com base na seleção
prévia e riaS propostas do chefe de cada órgãos permanente~
ficando a decisãó final sobre a nçuneação ou dispensa do pessoal a cargo do Secretário-Ge:i"al;
,
d) informará ao COnselho de Administração todas as decisões tomadas pelas Nações Unidas e pelos organismos espe~
cializados, que afetem as condições de serviço, indenizações
e pensões do sistema comum;
e) garantir-ii aplicação dos regulamentos administrativos
e frnanceiros aprovadós pelo Conselho de AdministraÇão;
f) proporcionará assessor'amento jurídico aos órgãos da
União; ·
g) terá a seu--cargo a supervisâo administrativa do pessoal
da sede da União. a fim de lograr a utilização ótima do
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pessoal e a aplicação- das condições de emprego dos sistema
comum ao pessoal da União. O pessoal nomeado para colabo~
rar diretamente com os DiretOres dos Comitês Constiltivosintemacionais, com o Diretor do Departamento de Desenvolvimento das telecomunicações e com a Junta Internacional
de Registro de FreqüénCia. trabalhará sob as ordens diretas
dos altos funcionários interessados, porem de f~:COrdo corn
as diretrizes administrativas gerais do Conselho de Administração e do Secretário Geral;
h) no interesse geral da União e em consulta com o Presidente da Junta Internacional de: Registro de Freqüências, o
Direlor do Comité ConSUltivo Internacional interessado ou
o Diretor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações poderá transferir temporariamente, se necesSário,
os funcionários dos cargos para os- quais haviam sido nomeados, em razão das flutuações do trabalho na sede. O Secretário-Geral informará ao Conselho de Administração sobre essas transferência temporárias de funções ·e suas conseqUências
financeiras;
- ·
proporcionará os serviços de secretaria que pr«ede e que
sucede às conferências da União;
j) preparará recomendações para a primeira reunião dos
chefes de delegados mencionada no número da presente Convenção, levando em consideração os resultados de qualquer
consulta regional;
_
k) proporcionará, se adequado, em cooperação com o
governo anfitrião, -SeCretaria das conferências da União e,
em colaboração com o chefe do órgão permanente, interessado, proverá os serviços necessários para as teuniõe-s do órgão
permanente de que se trata, recorrendo ao pessoal da União
sempre que necessári-o, de acordo com o ·numero_ 83 da presente Convenção. Poderá também, mediante solicitação e por
contrário, proporcionar a secretaria de outras reuniões relativas às telecomunicações;
I) atualizará as listas oficiais, exceto os registres básicos
e demais documentos indispensáveis que tenham relação com
as funções da Junta Internacional de B,.~gistro d~ __freqüên~ia,
utilizando os dados enviados para tal fim peloS -órgãos permanentes da União ou pelas administiações;
m) publicará os principais relatórios dos órgãos permanentes da União, as recomendações e as instruç<?es de operação decorrentes de tais recomen~ações, para uso dos serviços
internacionais de telecomunicações;
n) publicará os acordOs illtefnacionais e fegionais relati~
vos às telecomunicações lhe tenham comunicado~ pelas partes
interessadas e atualizará a documentação relativa aos mesmos;
o) publicará as normas técnicas da Junta Internacional
de Registro de Freqüência:·s, bem como quaisquei-outros dados
relativos à consignação e UtilizaÇãO das freqüênci~ e das posições orbitais dos satélites geoestacionários, preparadas pela
Junta no exercício de suas funções;
p) preparará, publicará e atualizará, com a colaboração,
se for o caso, dos demais órgãos permanentes da União;
1. a documentação relat!_\l'a à composiçãO da União, na
qual se incluirá a situação dos Membros com relação ao depósito do instrumento de ratificação, aceitação,_ aprovação ou
adesão à Constituição e a Convenção e suas "e:nlendas, bem
como as revisões que se efetuem dos Regu1ameD.tos Administrativos;
2. as estatísticas gerais e os documentoS oficiais de serviços da União prescritos nos Regulamentos Administrativos;
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3. qualquer documento cuja creação for prescrita pelas
conferências e pelo Conselho de Administração;
g) reunirá e publicará, sob forma adequada, as infonnações nacionais e intefnacionais referêntes às telecomunicações
no mundo inteiro;
r) reurtltá e publicará, em colaboração com os demais
órgãos permanentes da União, as informaç(),es de carater técnico ou administrativo que possam ser particularmente úteis
aos pafses em desenvolvimento, a fim de ajudá-los a aperfeiçoar suas redes de telecomunicações, chamará a atenção destes
países para as possibilidades oferecidas pelos programas internacionais patrocinados pelas Nações Unidas;
s) reunirá e publicará -todas as informações relativas à,
apliCação de meios técnicos que possam· ser úteis aos Membros
para alcançar o máximo rendimento-dos serviços de telecomunicações e, em especial, o emprego mais conveniente das freqüêndas radioelétricas viSando diminuir as interferências·;
t) publicará periodicamente com o au-xílio de informações
coletadas ou cOlocadas a sua disposição, inclusive aquelas obtidas junto a outras organizações internacionais, uma revista
de informações e de documentação geral, concernentes às
_telecom:unicaÇões;
u) determinará, em consulta com o Diretor do Comitê
Consultivo Internacional interessado, com o Diretor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicaç6es ou,
conforme o caso, com o Presidente da Junta- Internacional
de Registro de Freqüências, a forma e a Opresentação de
todaS as publicações da União, levando em conta a sua natureza e conteúdo,. bem como os meios de publicação maiS apropriados e económicos;
v) adotará as medidas necessárias para que os documen- tos publicados sejam distribuídos em tempo hábil;
w) após consulta ao Comitê de Coordenação e após reali. zat todas as economias possíveis, preparará e submeterá ao
Conselho de Administra um projeto de orçamento anual e
um orçamento provisória para o ano seguinte-, abrangendo
as despesas da União dentro dos limites fixados pela Conferência de -Plenipoienciários e compreendendo duas versões.
Uma versão correspondendo a um crescimento nulo para a
unidade de contribuição e a outra a um crescil!lento _inferior
ou igual a qualquer limite fixado pela Conferência de Plenipotenciários, após eventual extração da conta de provisão. Uma
vez aprovado pelo Conselho o projeto de orçamento e seu
aneXo contendo uma ãnálise de custos, serão enviados a todos
os Membros da União a título de informações;
x) após consulta ao Comitê de Coordenação e considerando seu parecer, preparará e submeterá ao Conselho de
Administração planos de trabalhos para o ·futuro relativos
as principais atividades da sede da união~ seguindo as diretrizes
do Conselho de Administração;
y) preparará e submeterá ao Conselho de AdministraçãO
planos plurianuais de reclassificação de cargos, de contraçãoe de supressão de empregos;
z) consederando as opiniões do Comitê de Coordenaçãõ;preparará e apresentará ao Conselho de Administração as
análises de custos das principais atividades da sede da União
durante o ano interior à sessão~ levando em conta sobretudo
os efeitos obtidos com a racionalização;
aa) com o auxílio do Comitê de Coordenação, preparará
anualmente um relatório de questão financeira que submeterá
ao Conselho de administração, e um levantamento recapitulativo das contas antes de cada Conferência de Plenipoten-
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ciários; estes relatórios, após-verificação e aproVação do Conselho de Administração, serão encaminhados aos· membros
e submetidos a Conferência de Plenipotenciários seguinte-para
fins de exame e aprovação definitiva;·
·
ab) com o auXI1io do Co_mitê de Coordenação, preparará
um relatório anual sobre as a,tividades da União que, após
ser aprovado pelo Conselho de AdmiÓistração, será -enviado
a todos os Membros;
ac) realizará as demais funções de s-ecretaria da União;-ad) cumprirá as fuiiÇões qtu:nhes sejam confiadas pelo
Conselho de Administração.
2. u Secretário-Geral ou o Vice-SecretárÍá Geral assistirão, em caráter consultivo as Conferências ~e ~~~yipOten- ·
ciários e as conferência!! administrativas da União, bem coinO
as Assembléias Plenárias dos CoiDJtêS Consultivos Internacionais; assistirão igualmente com ó mesmõ-cafátÚ ·aso-ÇOnfe- ·
rên~ias de desenvolvimento, sua participa-ção nas-Sessões do
Conselho de Administração será regida pelas disposições dos
números 41 e 42 da presente Convenção. a·secretárin-G~ral
ou seu representante poderão participar, dh caráter- consultivo; de todas as demais reuniões da União:

ARTIGOS
Junta Internacional de Registro de Freqüênchls1. (1) Os Membros da Junta Internacional de Registro·
de Freqüências deverão estarpleliameilfe-capacitados pór sua
competência técnica em radiocomunicaçõe~ e possuir experiência prática etn matéria de consignação e utilização de freqüências.
_
_
__ _
(2) Ainda assim, para permitir uma-melhor compreensão dos problemas que a Junta terá que tratar em virtude
das disposições pertinentes do art. 12 da Constitu~ção, _cada__
membro deverá conhecer as condições geográficas, econômicas e demográficas de uma determinada região do ~lobo.
2. A Conferência de Plenipotenciários estab~lecerá o
procedimento de eleição nas condiç-ões especificadas no art.
12 da Constituição.
3. (1) Os métodos de trabalho da Junta são defiilidos
no Regimento de Radiocomunicações~
_ _ __. ~-- _ _ · · ·
(2) Os membros da Junta elegerão dentre eles um Presidente e um Vice-Presidente, que permanecerãO ilo_:exertício.
de suas funções durante um ano. _Em seguida, o Vice-Presidente sucederá ao Presidente e uni i:lovó Vice-Presideiité
será eleito.
(3) A Junta deverá dispor de uma secretaria especializada.
4. Nenhum membro da Junta poderá~ no- exercício de
suas funções, solicitar ou receber instruções de qualquer gov,erno, de qualquer funcionáriO de um gõverno, de qualquer organização ou pessoa pública ou privada. Além disso cada Membro_ deverá respeitar o caráter internacional da Junta e das
funções de seus membros e não deverá sob qu~lquer hipótese
procurar influenciar um desses membros no que díz re~peito
ao exercício de suas funções.

ARTIG06
Comitês Consultivos Internacionais
L Cada Çomitê Cons~ltivo Internacional cumprirá suas
tarefas mediante:
a) a Assembléia Plenária que se reunirá dl5 preferência
a cada outro anos. Quanqo uma C!)nfer~n~ia administrativa
mundial correspondente for convocada, a reunião da Assem-
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bléia Plenária ~será realizada, se possível, peJo menos oito'
meses antes desta Conferência;
b) as Comissões_ de Estud_os estabelecidas pela Assembléia Plenária para tratar das questões a serem exaniinadas;
c) um Diretor assessorado por uma secretaria especializada.
2 (1) C3.da COmhê ConsultiVO Internacional estudprá
e formulará recomendações sobre as questões que lhe SOlicitem a Conferência de Plenipotenciários, umã cõilletência administrativa, o Conselho de Administração, outro Comitê
ConSõlUVo Internacional Ol]._a Junta Internacional de Registro
de Freqü~~cia~. além daquelas cujo estudo haja sido decidido
pelã Asseffibléia Plenária do próprio Comitê Consultivo Internacional ou silicitado ou aprovado por corresponência no inte~~lo de suas Assembléias- Plenári:a~ por pelo menos vinte
Membros _da UniãO.
(2) Mediante solicitação dos Membros interessados, Os
Comitês Consultivos Internacionais poderão igualmente realizar estudos e prestar assessoria sobre questões r~latívas às
suas__ telecomunicações_nacio.nais. O estud9. de tais _questões
devei:"á ser efetuado de acordo _com as çiisposiçóes do número
12ld~ presente Convenção e, quando estes estudos implicarem na comparação de variantes técnicas. os fatores económicos poderão ser levados em copsideração.
ARTIGO 7
Comitê de Coorden_ação
1. (1) O Comité de Coordenação assessorará e assistirá
ao-SecretáriO Geral em todas as questões mencionadas no
artigo 15 da Constituição, e àssistirá ao Secretário Geral no
cumprimento das tarefas a este designadas em virtude dos
números 76; 98, 101, 102, 105 e 106 da presente Convenção.
(2) O Comitê será responsãvel pela coordenação com
todâ.s as organizações internacionais mencionadas nos artigos
38 e 39 da CQn~~ituição no que se refer~ à representação
dos órgãos permamentes da União nas CQnferêm::ias dessas
organizações.
(3) O Comitê examinará o progresso dos trabalhos da
União em matéria de cooperação técniÇa. e, pOr ·intermédiodo Secretário Geral, apresentará recomendações ao Conselho
de AdministraçãO:
2. O Comitê procurará a_dotar suas conclusões por una-nimidade. Caso_ não seja apoiado pela maioria do Comitê~
o presidente. em circunstâncias excepcionais, poderá tomar
decisões sob sua própria responsabilidade se julgar que a solução das questões tratadas for urgente e não puder aguardar
a sessão seguinte do Conselho de AdministraÇão. Neste_ circunstâncias informará prontamente e por escrito aos Membros
do Conselho de Administraç~o. indicando os motivos que
o levaram a tomar tais decisões e comunicando qualquer parecer apresentado por escrito por outros membros do Coroi.tê.
Se-- ero taiS CaSos as questões não foram urgentes mas, por
-oülro· lado, forem importantes, deverão ser submetidas ao
exaJ!le do Conselho de Administração em sua sessão seguinte.
3. O Cáinltê será convocado por seu presidente, pelo
menos uma vez por mês; se necessário, poderá também ser
CÇ>_nvc;>cado por solicitação de dois de seus membros.
4. Um relatório sobre os trabalhos do Comitê de Coordenação será elaborado e transmitido, mediante solicitação,
aos Membros do ConselhO de Administração.
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CAPÍTULO II
Disposições Gerais referentes às conferências

3.
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Serão admitidos iías cónferências administrativaS:

a) as delegações;

b) os observadores das Nações Unidas;
ARTIGOS
c) os observadores das organizações regionais de telecoConvite e admissão às Conferência de PlenipotenCiáriOs
municações mencionadas no Artigo 32 da Constituição;
quando houver um governo anfitrião
d) os observadores dos organismos especializados e da
1. O governo anfitrião, de acOrdo com o Conselho de
Agência Jntemacional de Energia Atómica, conforme o númeAdministração, faixará a data definitiva e o local exato da
ro 133 da presente Convenção.
.
·
conferência.
e) os observadores das organizações internacionais que
2. (1) Um ano antes desta data) _9 _governo anfitrião
tenham sido admitidos, conforme as disposições dos números
enviará um convite ao goVerno de cada Membro da União.
144 a 146 da presente Convenção;
(2) (?) convites poderá ser enviados diretamente. ou por '
O os representantes das empresas privadas de operação
intermédio do Secretário Geral, ou ainda por intermédio de
reconhecidas, devidamente autorizadas pelos Membros aos
um outro governo.
quais pertençam;
3. O Secretário-Geral convidará as Nações Unidas, cong) os órgãos permanentes da União, com caráter consulvidadará as Nações Unidas, conforme ds disposições do art.
tivo, quando a conferência tratar de assuntos ligados à sua
38 da Constituição, bem como as organizações regionais de
competência. Em caso de necessidade, a conferência poderá
telecomunicações mencionadas no art. 32 da Constituição,
convidar um órgão permanente que não tenha julgado necesquando estas e solicitem.
sário fazer-se representar.
_ h) os observadores dos Membros da União que partici4. O governo anfitrião. de acordo com o Conselho de
pem, sem direito a voto, na conferência administratiVa regioAdministração~ ou proposta deste, poderá convidar os organal de uma região que não seja aquela à qual pertençam
nísmos especializados das Nações Unidas e a Agência Intemaos referidos Membros.
c~onai de Energia Atómica a enviarem observadores para participar da conferência em caráter consultivo, com- base na
reciplocidade.
ARTIGO 10
Procedimento para a convocação de conferências
5. (1) As respostas dos Membros da União deverão
admlnlstratlvas mundiais por solicitação de
chegar ao governo anfitrião pelo menos um mês antes da
Membros da União ou mediante proposta
data da abertura da Conferência e, na medida do possível,
do Conselho de Administração
conter todas as indicações sobre a composição da delegação.
(2) Estas respostas poderão ser enviadas ao governo anfi1. Os Membros da União que desejarem que uma confetrião diretamente, ou por intermédio do Secretário-Geral, rência administrativa mundial seja convocada deverão inforou ainda através de outro governo.
_
mar ao Secretário-Geral de sua intenção,lndicando a ordem
6. Todos os órgãos permanentes da União estarão_ re- do dia, o local e a data propostas para a conferência.
presentados na Conferência em caráter consultivo.
2. O Secretário-Geral, ao receber solicitações seme7. Serão admitidos nas Conferências de Plenipotenciá- lhantes_ de pelo menos um quarto dos Membros da União,
rios:
informará todos .os Membros a esse respeito através dos meios
a) as delegações;
de telecomunicações mais adequados, solicitando-lhes que inb) os observadores das Nações Unidas;
diquem, no prazo de seis semanas, se aceitam ou não a propoc) ·os observadores das organizações regiOnais de teleco- sição fonnulada.
municações, conforme o número 132 da presente Convenção;
3. Se a maioria dos Membros, determinada segundo
d) os observadores dos organismos especializados e da
as disposições do número 29 da presente Convenção, pronunAgência Internacional de Energia Atómica, conforme o núme- ciar-se em favor da proposta como um todo, ou seja, aceitar,
ro 133 da presente Convenção.
ao mesmo tempo, a ordem do dia, a data e o local da reunião
propostos, o Secretário-Geral informará a todos os Membros
ARTIG09
da União através dos meios de telecomunicações maiS adeConvite e admisão às conferências administrativas
quados.
.
quando houver um governo anfitrião
4. (1) Se a proposta aceita referir-se à reunião da confe~
1. (1) As disposições dos números 129 a 135 da presente
rênQa fora da sede da União, o Secretário-Geral perguntará
ConvençãO serão aplicáveis às conferências administrativas.
ao governo do Membro interessado se aceita tomar-se o gover(2) Os Membros da União poderão comunicar o convite - no anfitrião.
(2) Em caso afirmativO, o Secretário.:ueral, de acordo
que lhes foi endereçado às empresas privadas reconhecidas
com esse governo, adotará as· medidas necessárias para a reupor eles.
nião da conferência.
2. (1) O governo anfitrião de acordo eç>m o Conselho
(3) Em caso negativo, o Secretário Geral convidará os
de Administi3ção- ou segundo proposta deste último! poderá
Membros que solicitaram a convocação da conferência para
enviar uma notificação às organizações internacionais interesformularem novas propostas quanto ao local da reunião.
sadas em enviar seus observadores para participar da confe5. Quando a proposta aceita consistir em reunião da
rência em caráter consultivo.
conferência na sede da União, serão aplicadas as disposições
(2) As organizaçõe-s internacionais intereSSadas encami- do Artigo 12 da presente Convenção.
nharão ao governo anfitrião um pedido de admissão no prazo
6. (1) Se a totalidade da proposta (ordem do dia, local
de dois meses a partir da data de notificação.
e data) não for aceita pela maioria dos Membros determinada
(3) O governo attfitrião reunirá os pedidOs e a decisão segundo as disposições do número 29 da presente Conv_enção~
- o Secretário-Geral comunicará as respostas recebidas aos
de admissão será tomada pela própria conferência.
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Membros da União, convidando-os a se pronunciarem de forma definitiva, no prazO de seis semanas, sobre o ou os pontos
de controvérsia.
(2) Estes pontos serão conSide-r3dos adotados quando
forem aproVados pela maioria- i:los Membros determinada segundo as disposições do número 29 da presente CortV'eilÇãó.
7. O procedimento acima descrito aplica-se igualmente
quando a proposta de convocação de uma conferência administrativa mundial for apresentada pelo Conselho de Administração.

ARTIGO 11
Procedimento para a convocação de
conferências administrativas regionais
por solicitação de Membros da União ou
mediante proposta do Conselho de Administração
Em caso de conferências administrativas regióiiàis,_ o procedimento descrito no ArtigO 10 da presente Convenção aplica-se apenas aos Membros da região interessada. Se a convocação for feita por iniciativa doS Membros da região, bastará
que o Secretário Getal receba solicitação semelhantes provenientes de um quarto dos Membros dessa região.
ARTIGO 12
Disposições relativas a conferências que se
reúnem sem um governo anfitrião
Quando uma conferência deva ser realizada sem um go-·
vemo anfitrião, serão aplicados as disposições dos Artigos
8 e 9 da presente Convenção. O Secretário Geral, após entendimento com o GoVerno da Confederação Suiça, adotará as
medidas necessáriaS para convocar e- órganizat a conferência
na sede da União.
ARTIGO 13
Disposições comuos a todas as conferências
Mudança de data ou local de uma conferência
1. As disposições dos Artigos. 10 e 11 da presente Cóli·
venção aplicam-se, por analogia, quando houver uoià proposta
de Membros da União ou do Conselho de Administração
no sentido de modificar a data ou o· local de reuniãO de uma
conferéncia. Entretanto, tais-Iilu.danças somente poderão ser
realizadas se a maioria dos Membros interessados, deterttii.:.
nada segundo as disposições do número 29 da presente convenção, pronunciar-se favoravelmente. 2. Todo Membro que proponha a mudança de dàta ou
local de uma conferência deverá obter o apoio do número·
exigido de outros Membros.
3. Surgido o caso, o Secretário .Geral iildicará, pela comunicação citada no número 157 da presente Convenção,
as prováveis conseqüências financeiras resultantes, da mudança de local ou de data, por exemplo, quando já se tenham
efetuadas despesas na preparação da reunião da conferência
no local anteriormente previsto.
ARTIGO 14
Prazos e modalidades de apresentação de propostas
e relatórios às conferências
1. Imediatamente após o envio dos çanvites,_o Secretário-Geral solicitará aOs Membros que lhe remetam, em um
prazo de quatro meses, suas propostas para os trabalhos da
conferência.
2. Todas as propostas cuja adoção envolva emenda do
texto da Constituição ou Cl~ Convenção ou de reVi~ãO dos
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Regulamentos Administrativos devem conter referênCias aos.
números das partes do texto que requerem emenda ou revisão.
OS motivos da proposta devem ser indicados em cada caso,
da fonna mais concisa possível.
3. O Secretário-Geral inçlicará j1:1nto a ·cada proposta
recebida de um
Membro da União a origem da mesma mediante o símbolo
de Membro da OIT. No caso da proposta ser patrocinada
por mais de um Membro, irá acompanhada, na medida do
possível, do ~ímbolo correspondente a cada Membro partroçinador.
4. O Secretário.:.Geral transmitirá as propostas a todos
os Membros, à medida em que as receber.
5. O Secretário-Geral reunh:á e coordenará as propostas
recebidas das administrações, das Assembléias Plenárias dos
Comitês ConsultiVos Internacionais e das reuniões preparatórias das conferências e as encamiriha"rá aos Merribros à medida em que as receber, pelo menos quatro ineSes antes da
data de abertura da conferência em qualquer caso . .Os_funêlOnários eleitos e demais funcionários da UniãO e os· observadores e representantes que puderem assistir- ãs--Confer'êndà.S ·
administrativas segUndo as disposições dos número.s.149 :;~..
155 não estarão habilitados a apresentar propostas.
6. O Secretário-Geral reunirá, também, os relatórios
recebidos dos Membros, do ConseJho de Administr:açãq, dos
Comitês-Consultivos internacionais, do DepartaMento _de Desenvolvimento das Telecomunieaçõe~ e da IFRB os enviará
aos Membros pelo menos quatro meses antes da data de aber;- :
tura da conferéncia.
7~ O Secretário-Geral eQ.~iará. a· todos oS Membros, o
mais breve possível, as propostas recebidas depois do _prazo
especificado no número 171.
8. As disposições do presente aiiigo se aplicarão sem.
prejuíZo daquelas que, em relação junto às emendas, se encon·ttam no Artigo 44 da Constituição e no Artigo 35 da presente
ConVenção.
ARTIG015
Credenciais das delegações para as conferências
1. As delegações enviadas pelos Membros da União
às conferências deverão estar devidamente creden'Ciadas; seguntib as disposições dos números 180 a 186 da presente Con~
venção.
2, (1) As credenciais das delegações enviadas às Conferências de Plenipotenciários estãrãõ -credenciadas por instrumentos· assinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Go,
vemo·ou ainda pelo Ministro das Relações Exteriote:s: · ·
(2) As credenciais das delegações enviadas às cohferên-'
cias administrativas estarão credenciadas por inStriui:tentos assinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Governo, pelo
Ministro das Relações Exteriores Ou ainda pelo Ministro competente para as questões tratadas durante a conferência.
(3) Dependendo de confirmação por parte de uma das
autoridades mencionadas nos números 180 ou 181 da presente
Convenção, e recebida antes da assinatura das Atas Finais,
as delegações podetão ser provisoriamente acreditada,s. pelo
Chefe da missão diplomática do Membro interessado. junto
ao governo do país onde se- i'eaJ,iza a conferência. Caso a
co:n:ferência seja re~lizada na Confederação Suíça, as delegações poderão, também, ser provisoriamente acreditadas pelo
Chefe da Delega~o Pennanente do Membro interessado junto ao Escritório da~ Nações Unidas em Genebra.
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a9 organismo com_ fins científiCos oq industriais a deçisão qué
tenha -sido tomdada com relação a sua solicitação. ~. (2) Toda empresa privada de operação reconhecida poderá atuar em nome do Membro que a tenha reconhecido,
sempre que esse Membro comunique em cada caso ªo Comitê
Consultivo Internacional in~~r~sado ter_ con._c~dido tal autori-zaÇão~. ~·
~
~
~
~
~
restrições;
--conceder à delegação ou a alguns de seus memb~os
3 . . (1)_As_organizaçõC?s internacionais e as organizações
o direito de assinar as Atas Finais.
regio~s de telecomunicações mencionadas no Artigo 32 da
4. (I) As delegações cujas credenciais forem Conside- Constituição, que tenham atividades afins e coordenem seus
radas em ordem pela sessão plenária -estaião h3.bilitadas a
trabalhos com os da União, poderão ser admitidas para particiexercer o direito de voto do Membro interessado~ a reserva parem, em caráte~ consultivo, 1,i6s trabalhos d_os ÇQmitês_Condo disposto nos números 148 e 189 da ConstitUi~c;>. e i-assinar Sultfvos Internacioi:Iais.
as Atas Finais.
-~
(2) A primeil-a solicitação de participação nos trabalhos
(2) As delegações cujas credenciais rião foá~m, conside- de um Coqtitê Consultivo Internacional, proveniente de uma
radas em ordem pela sessão plenária- não estarãO hãbilítadas organização internacional ou de ~~ organização _regional
a exercer- o direito de voto, nem- ·a assinar as Af~s Finais _de telecomunicações mencionadas no Artigo 32 da Constiaté que que a sUa situação_ seja regularizada.
_
tuição, de'!:erá ser encaminhada ao Secretário-Geral, que a
5. As credenciais deverão ser depositadas, amais breve
transmitirá através dos meiOs de telecomunicações mais adepossível, junto -a s-ecretaria da conferência. A comissão prequados a todos os Membros, e os convidará a pronunciar-se
vista no -número 265 da presente Convenção verificiuá 3.s cre- sobre a aceitação desse pedido. A solicitação será considerada
denciais de cada delegação e apresentará suas conclusões em aceita quando a maioriã das respostas dos Membros recebid~s
sessão- plenária no prazo -fixado pela mesma. "Toda delegação -no prazo de um mês for favorável. O Secrefárío-Gerallevará
o resultado dessa consulta a todos _os Membros e aos· membros
terá direito a participar nos trabalhos e a exercer o direito
de voto, enquanto a. sessão plenária da conferência não se do Comitê de Coordenaçã<;>.
4.- Toda empresa privada de operação reconhecida, toda
pronunciar sobre a validade de suas credenciais.
_
6. Em regra geral, osMembrosda União deverão procu- _organização internacional ou regional de telecomunicações
rar enviar às conferências da União suas próprias delegações.
e todo organismo com finS científiCoS-Ou industriais admitido
Entretanto, se por motivos excepcionais Um Membro não Pu- a participai- nos trab31hos de um Comité Consultivo Internader enviar sUa própria· delegação; poderá conceder à delegação __çiçma~._terá o direitq de denunciar essa participação através
de um outro Membro da União o poder de votar e de assinar
9e notificação enviada ao Secretário-Gerar: Esta dentíricia
terá efeito trnascorrido um ano contado a partir do" dia do
em seu nome. Estas transferências de poderes deverão _ser
objeto de um instrumentO assinado por uma das autoridades recebimento da QOtificaçãO pelo Secretário-Genll.
mencionadas nos números 180 ou 181 da presente ConvenÇão.
ARTIG017
7. Uma delegação, com direito de voto poderá outorgar
Atribuições da Assembléia Plenária
mandato a uma outra delegação com o mesmo direi~ pal'ã
exercer seu direito de voto durante uma ou mais sessões às
A Assembléia Plenária:
quais não puder estar presente. Neste caso, deverá- iriformãr
a) examinará os Relatóriores das Comissões de Estudos
o presidente da conferência em tempo hábil e por escrito.
e aprovará, modificará ou rejeitará Os ProjetOs de recomen8. Uma delegação não pode exercer mais de um voto
dações, constantes dos mesmos; e tomarã nota das recomenpor procuração.
~
_
__
_ _
- dações novas ou modificadas que tenham sido aprovadas opor9. As credenciaiS e-procurações exlviadas por_t~legram~
tunamente pelos procedimentos acordados pela Assembléia
não serão aceitas. Entietãnto, serão acCit3s as· respóstas telePlenária para a aprovação de recomendações novas-e_ reVisadas
gráficas às sol_icitaç9e~ de esdareciment<i do presidente ou
entre Assembléias Pte.n.árii!s;
'·
da secretaria de conferência relativas a ciedenciais.
b) _exaJ?inará as questões existe'nies, a fim d_e' définir a
continuação ou não de seus estudos, e estabelecerá uma lista
CAPÍTULO III
de novas questões a serem estudadas conforme as disposições
Disposições gerais relativas aos
do número 121 da presente Convenção. Durante -a redação
Comitês Consultivos Interna-ciooais
do texto de novas questões, é conveniente seja 'assêp.arado
ARTIG016
·que, ein princípio, seu est-udo· déVerá ser concluído- dentro
CondiÇões de participa~~o
de um período_ equivalente ao dobro do intervalo eiitfe duas
Assembléias Plenárias;
1. Os membros dos Comitês CortSultiVos Intiriiãcionais
mencionados nas disposições pertinentes aO Artigo 13_ da
. _c) aPrOvará o programa de- ti"á.ba~ho decorrente das dispoConstituiçãq poderão participar de todas as atividades do Co- Sições do número"202 da presente Convenção e deterininará
mitê Consuttivo Internacional interessado._
- =-- _
a ordem das questões a serem estudadas segundo sua importância, prioridade e urgência, considerando a necessidade de
2. (!) Toda solicitação de participação~nos trabalhos
de um Co:lnitê Consultivo Internacional proveniente de uma manter em bases mínimas as exigénci3s quanto aos recursos
..
empresa privada de .operação reconhecipa, ou de um orga- da União;
d) decidirá, levando em consideração o programa de tranismo com fins científicos ou industriais-deverá ser aprovada
pelo Membro que a reconhece. O pedido será encaminhado
bal_h_o apr?vado_ em conformidade com o número ~3 da pr~
por esse Membro ao Secretário..:Geral que o If:vàrá ao conbe_ci- sente Convenção, se as Comissões de Estudos existentes demento de todos_os Membros e do Diretor des_se Comitê.- Este vem ser mantidas ou dissolvidas se novas comissões. de estudos
comunicará à empresa privada de Operação reconhecida ou devem. ser criadas;
3.

As credenciais serão aceitas se estivei-em assinadas

por uma das autoridades mencionadas nos números 180 a
182 da presente CoDVerição e se correSp-Onderem a um dos
seguintes critérios:
-=--=-=--o...--- conferir plenos poderes à delegação;
- autorizar a delegação a representar seu governo _sem

o
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e) atribuirá às diversas com.i~sõç~ as questões. a serem
estudadas;
f) examinará e aprovará o Relatório do Diretor sobre
os trabalhos do Comitê a partir da última reunião na Assembléia Plenária;
g) aprovará, se for o Caso, pata ser submetido ao COnSe-lho de Administração. a estimativa apresentada pelo Diretor
nos termos das disposições do n_úm_ero 234 da presente Convenção, das necessidades financeiras do Comitê alta proxima
Assembléia Plenária;
b) deveria levar em consideração, ao adotar Resoluções
ou Decisões, suas repercussões financeiras prêVíSíveis e-evitar
a adoção daquelas que possam ocasionar despesas a~cima dos
limites máximos dos créditos fixados pela Confe_rênçia· d_e Plenipotenciários; ·
' · ·····
i) considerará os Relatórios da Comissão Mundial do Plano e todas as demais questões julgadas necess-ária~;- de acofdo
com as diSposições do art. 13 da Constituição e dO presente
capítulo.
·

ARTIGQ18
Reuniões da Assembléia Plenária _
1. A Assembléia Plenária reunir-se-á normalmente em
data e local fixados pela Assembléia -Plenária precedente~ .
2. A data e local de uma reunião da Assembléia Plenária
poderão ser modificados com a a:Pro.vação da maioria dos
Membros da União que tenham respondido a uma consulta
do Secretário-Geral.
3_ Cada reunião da Assembléia Plenária será presidida
pelo Chefe da delegação do Membro em cujo território se
celebre-a reunião ou, quando esta reunião_se_realü;ãr na Sede
da União, por uma pessoa eleita_ pela Assembléia. O Presidente será.assistido por Vite-Presidentes_eleitos pela Assembléia Plenária.
4. Corresponderá ao Seci'étário-Geral adotar, _de acordo com o Diretor do· Coinitê Consultivo Internacional interessado, as disposições administrativas e financeira~ necessárias
à realização das reuniões da Assembléia Plenária e das Comissões_ de, E$tJ..1dos.
- ·
ARTIG019
Diteito'de voto nas-Sessões das Assembléias Plenárias
1.,·- Ós Membros au_t6r_iiados a:vo~~r.:qa.s_.sç~gpçs da_s A.ssembléiM Plenárias- ·aoS COmitês C6n:;;qltivós- lnternacióriais
são os mencionados na, Qi!)posiçãO·-pertinente dO Aitigõ- 3 da
Cons'tí~t,ti~~o. Entretanto, quando mil-Me~bro da União n!.\o
se fizer rçpresentar pb'r ·sua administração, _os _rçpresentantes
das empresas privadas de Operação reconhecidas pelo Membro
em questão terão d.ireito, en, conjunto e qualquer que seja
seu ni1hiero, a um único voto, nas condições do Dúrheto 196
da pré~eflte Convenção.. .
· -~ .
..
2. As disposições dos números 190 e !93 da presente
Cúnveuç-ão relativas a delegação de poderes, serão aplicáveis
às Assembléias PlenáriaS.
·
ARTIG020
Comissões de Estudos
1. A Assembléia Plenária criará e manterá, segundo
as necessidades, Comissões de Estudos dedicadas às questões
que forem colocadas pata exame coro vistas à preparação
de Relatórios e Recomendações. As administrações,_ as em~
presas ·priVadas de operação reconhecidas, as organizações
com finS -científicos ou industriais, as organizações internacionais e as organizações regionais de telecomunicações, adnii-
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~id:;ts de acordo com as_ disposições dos n~meros 197 e 198

da presente Convenção, que desejarem participãr dos trabalhos das Comissões·de Estudos, indicarão seus nomes durante
Assembléia Plenáriã ou, posteriortneOte, ab Dírétor do Comitê Consultivo Internacional_ correspondente.
- 2. A Assembléia Plenária nomeará normalmente um
presidente e um vice-presidente para cada CõiniSsão de Estudos. Se o volume de trabalho de uma ConiisSão de Estudos
assim exigir, a Assembléia Plenária norileaiá~-paTa essa comis-são~ tanto"s vice-pi"esidentes quantos forem necessários. Para
a nomeação de presidentes e de .vice-presidentes, deverão
ser levados em conta, particularmente, os critérios de com~
tência pessoal e a exigência de um_a 4istribuição geográfiCa
.eqüitãtiva, bem como a necessidade de incentívar a partici. pação mais eficãz dós-países effi desevolvíme-ritó~- Se nO Tntervalo __entre_ duas Assembléias Plenárias o presidente de uma
COnlissão de" Estudos vier a ser "iinpeâido de exercer suas
funções, e se a sua Comissão de Estudos possuir apenas um
vice-presidente, este tomará o seU lugar. Quando se tratar
de uma Comissão de Estudos para a qual a Assembléia Plenáriã tiver indicado vários vice-presidentes, essa Comissão durante sua primeira reunião, elegerá dentre eles o seu novo
presidente e, se necessário, um novo vice:.presidente entre
-seus- membros. Essa Comissão de Estudos elegerá também
um novo vice-presidente se durante o período entre duas reuniões da Assembléia Plenária um deles ficar impossibilitado
de exercer suas funções.

·a

ARTIG021
,:=:ondução dos Trabalhos das Comissões de Estudos
As questões confiadas às Comissões de Estudos serão,
na medida do possível, tratadas por correspondência.· · ·-·
2. (!) a Assembléia Plenária, entretanto, poderá dar
direttizes sobre ãs' reunões das COmis_Sões de EstUdo$. qUe
parecerem necessárias na condição de importantes grupOs de
questões.
(2) Em regra ·geral, no intervalo entre duas Asseriibléias
Plenárias, as Comissões de Estudos Dão realizarão mais de
duas reuniões, inCluindo a reunião final do período de estudos.
(3) Além disso; se o presidente de -uma Comissão j'ulgar,
após a Assembléia Plenária, que uma ou mais teuniões de
sua CO~issão 'de. Estudos não previstas pela Assembléia Plenária serão necessárias para discutir- verbalmente ·questões que
não puderam ser tratadas por correspondência, o mesmo poderá, com a autorização de sua administração e após consultar
o Diretor do Coni.itê interessado e os membros de sua Comissão de Estudos, propor-uma reunião em local conveniente,
levando em conta a necessidade de reduzir as despesas ao
núniino possível.
3. As Cotru;~sqes de Estudqs poderão tomar medidas
para· obter dos Membros a aprovação das Recomendações
concluídas entre Assembleías Plenárias. Para oter tal aprovação serão aplicados os procedimentos aprovados pela As, sembléia Plenária correspondente. As Recomendações assim
aprovadas terão a me-sma categoria "qUe as aptovadas pela
Assembléia Plenária.
4. A Assembléia Plenária, em caso de necessidade, poderá constituir grupos de trabalho mistos para o estudo de
·questões que requéiram a participãção ·de especialistas de várias Comissões de Estudos.
- 5. Após consUlta ao Secretário-Geral, o Diretor de um
Conlitê Consultivo Internacional, de acordo com os presi·dentes das Comissões de Estudos ~nteressadas, estabelece~á
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o plano geral das reuniões de um grupo de Comissões de
Estudos que deverão reunir-se no mesmo local durante o mesmo período.
6. O DiretOr enviará OS Relatórios finais das Comissões
de Estudos incluindo uma lista das Recomendações aprovãdas
desde a Ultima Assembléia Plenária, às administrações partiCipantes, às empresas privadas de operação reconhecidas_ e às
organizações com fms científicos ou industriais de seu Comitê
Consultivo Internacional e, eventualmente, às organizações
internacionais e regionais de telecomu~icãÇões, que tenham
participado. Esses Relatórios serão enviados tãO. logo seja
possível e, de qualquer forma, a tempo de serem recebidos
pelo menos um mês antes da data da próxima_ -Assembléia
Plenária, a menos que se realize reuriiôes de Comissões de
Estudos imediatamente antes da reunião da Assembléia Plenária. As questões que não se constituírem objeto de um Relatório fornecido nessas condições não_ serão inscritas -na -ordem
do dia da Assembléia Plenária.
ARTIG022
Funções do Diretor, secretaria especializada
1. (1) O Diretor de cada Comitê Consultivo Iuternacional coordenará os trabalho da Assembléia Plenária e das
Comissões de Estudos e será responsável pela organização
dos trabalhos do Comitê.
···
· ·
(2) O Diretor será responsável pelós documentos do Comitê e organizará_, de acordo com o Secretário-Geral, sua
publicação nos idiomaS de trabalho da União.
(3) O Diretor seiá aSsiStido por uma Secretaria constituída
por pessoal especializado que trabalhará sob sua autoridade
·
direta na organização dos trabalhos do_ Comitê.
(4) O-pessoal das secretarias especialiZadas dOS Coniitês
Consultivos InternacioD.áis estará sob a autoridade do Secietário-Geral, no que diz respeito ao aspecto administrativo, de
acordo com as disposições do númei082~ da presente Convenção~

2. O Diretor selecionará o pessoal técnico e administrativo de sua secretaria dentro da estrutura do orçamento
aprovado pela Conferência de Plenipotenciários ou pelo Conselho de Administração. A nomeação---desse pessoal técnico
e administrativo será efetuada pelo Secretário;.Geral, de acordo com o Diretor. A decisão definitiva sobre a nomeação
ou destituição pertence ao Secretário Geral.
3. __ O- Diretor participará de pleno dífeito, em caráter
consultivo, das deliberações da Assembléia Plenária e das
Comissões de Estudos e, sujeito as disposições do número
213 da presente Convenção-, adotará as medidas necessárias
para a preparação das reuniões da Assembléia Plenária e das
Comissões de Estudos.
4. O Diretor prestará contaS, em Um relatório àpresentado à Assembléia Plenária, das atividades do Comitê Consultivo Internacional a partir da última reunião da Asseml:Jléia
Plenária. Este Relatório, uma vez aprovadO, será enviado
ao Conselho de Administração através do.Secretário:Geral.
5. O Diretor apresentará ao Conselho de Administração, em sua reunião anual, um relatório sobre as atividades
do Comitê durante o ano precedente, para fins de informação
do Conselho e dos Membros da União.
6. O Diretor, após consUltar o Secretário-Geral, subineterá à aprovação da Assembléia Plenária uma estimativa das
necessidades financeiras do seu comitê até a próxima Assembléia Plenária. Esta estimativa, uma vez aprovada pela Assem-
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bléia Plenária será enviada ao Conselho de Administração
através do Secretário-Geral.
-7. O DiretOr _estabelecerá, para que o SecretáriO-Geral
as iócorpore às previs6e·s orçamentárias áriUa"iS da União, as
previsões de despesas do Comitê para o ano seguiitte, baseando-se na estimativa das necessidades financeiras do Comitê
aprovada pela Assembléia Plenária.
· .
8. O Diretor pârticipará, sei:npre qUe necess'á_rio, das
atividades _de cooperação e assisténcia técnica da Uniào no
contexto das disposiÇões da Constituição e da presente Convenção.
ARTIG023
Propostas para as conferências administrativas
1. As Assembléias_ Plenárias dos Comitês CõiisUltivos
Internacionais estão autoriZadas a Subrrietéi as- cónferéncias
administra-tivas propostas originárias dlret:Unerite ~de sUãS recomenda~ões- ou de conclusões dos estudos que se acham
em andamento.
2. As Assembléias Plenárias poderão formular propostas de modificações dos Regulamen~os, ~Qministrativos.
3. Estas propostaS s.erão encaminhadas em tempo hábil
. ao S~cret~~~Ger.aL. para serem agrupadas, coorde11-adas e
transmitidas segundo as COJ?.dições previstas no número 175
da presente Convenção. ,
ARTIG024
Relações dos Comitês Consultivos lntemaclonais
entre si e com as organizações internacionais
L (1) As Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionais poçlerão constitUir-comissões.niistas para
efetuar estudos e fpnp.l)Iai' fçcotp.e"nd3:ções sobre qu~stões de
Interesse c_otl:tUm. . .
- -· - ' · : ~ _'
·- " · . ~ (2) Os- Dii-etO-res ·do:s ~éÕ:r~:dtê&' Poderão, em co)'!b'o!ação
cpm os_ presidentes das comissões, org;1r-izar reunil)es_Iilistas
de Comissões pertériceiltes aOs dóis -Comitês, com VISt3s a
efetuar estudos e pfeparar projetbs de recomendações sobre
questões de_ interesse copmm._ Estes_projetos de recomendações serão apresentados na seguinte reunião da Assembléia
Plenária de cada um dos Comi~.
.
· . -: .
_ _ _2. _Quando ·um dos_ Comitês for convidado <l: participar
de_ uma reuniãQ do outro Comitê ou de uma orgapjzação
internacional, sua Assembléia Plenária ou seu Diretor. poderá
adotar as medidas necessárias, considerando o número 124
_-~a presen~e_ Con_venção, para designar um represe:nt3.rite com
caráter consultivo.
.
. _
· · : :- 3~ _ .O Secretáçip-Gei-al, o Vice-Secretário-Get~~ o Presidente da Junta Internacional de Registro de Freqüências, o
Diretor do outro _Comitê Consultivo Internacional e o Diretor
_do Departamento de Desenvolvimento das Telecom~nicações
.ou seus representantes poderão assistir, em carátef éollsultivo,
às reuniõeS: de um Comité Consultivo Internacionâl. Sç necessário, cada Comitê Consultivo Internacional poderá,oonvidar
para suas reuniões, em caráter consultivo, representantes de
qualquer órgão permanente da União que não tenha considerado necessário fazer-_s~ representar.
-CAPÍTULO IV
Regulamento Interno
ARTIG025
Regulamento interno das conferências e de outras reuniões
O Regulamento interno será aplicado sem pr~j'wzo das
disposiç6es relativas às emendas contidas no ~~~o 44 da
Constituíção e ·no ArtigO 35- da presente Convenç.ão.:
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1.

Ordem dos lugares

Nas reuniões da_s conferências,_ as_ delegações serão dis-

postas por ordem alfabética dos nomes em francês dos Membros representados.
2.

.

DIÁRIO !)OCÇ)I':!GRESSO
NACIONAL
(Seção II)
.
.

Abertura da conferência
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2.

Somente serão estabelecidas sub-comissões e _g1 upos
quando absolutamente necessário.
·
3. A reserva das disposições dos números 260 e 261
da _presente Convenção serão estabelecidas as seguintes comissões:
de

trabal~o

1. (1) A sessão inaugural da conferência será precedida
4.1- Comissão de direção
de uma reunião dos chefes das delegações_, no curso da qual
a)
Esta
comissão
será normalmente constituída pelo preserá preparada a nrdem do dia da primeira sessão plenária
e serão apresentadas as proposições referentes à organização sidente da conferência ou da reunjão, que a presidirá, pelos
vice-presidentes e presidentes e vire-presidentes das co~is
e à designação do presidente e vice-presidentes da conferência
sões.
e de suas comissões, considerando-se os princípiOs de rotativib) A comissão de direção cOordenará todas as atividades
dade, da distribuição geográfica, da competência neCessária
relativas ao bom andamento dos trabalhos e estabelecerá a
e das disposições do número 250 da presente CótiVenção.
ordefn e o número. de sessões, evitando, se possível, a simulta(2) O presidente da reunião dos chefes das delegações
n.eidade, tendo em vista o pequeno número de delegados de
será-designado em conformidade com as disposições do_s_nlíalgumas administrações".
meros 248 e 249 da ·presente Convenção.
2. ( 1) A conferência será inãtigurada por uma personalidade designada pelo GovernO anfitrião.
4~2 ComiSsões -de-credenciais
(2) Se não houver um Governo anfitrião,. a conferência
Esta
comissão
verificará as credenciais_ das delegações
será iri.ã.ugurá.da pelo chefe de delegação mais idosa.
nas conferências e apresentará su·as conclusões _n_a _sessão pie- 3~ (1) Na prime"iiá sessão plenária será realizada a eleição do presidente que, em geral, será uma personalidade de- nária, nos prazos por esta fixados.
·
··
signada pelo Governo ·anfitrião.'
4.3 Comissão de redação
(2) Se não houver governo anfitrião·, ·o presidente será
escolhido levando-se em consideração à prOposüCfeita pelos
a) Os textos- estabelecidos Pel~s: diversas comissões, que
chefes das delegações durante a reuniãp -citada no- número
serão por elas elaborados na meQiçl<;i do possível ~m sua forma
246 da presente Convenção.
de(tni_iiva considerando as opiniões emitidas, serão Submetidos
4. A primeira sessão plenária efetuará ainda:
é comissão de re_dação, que será encarregada de aperfeiçoar
a) ;:t_elelção dos vice-s_-presidentes da conferência;
a sua forma Sem ~Iterar-lhes o Sentido e, se oportUno, articub) a constituição- das CO'{llis'sões da conferência e-a- e"leição
lá-los com os teXtos anteriõres não modificados.
dos presidentes e vices-pieSid!mú:S reSpeCtivOs;
bf EStes- tekto_s ·serão subffiet(di:>S pela comisSão de ·recta- c). a çonstituiç4o da secr;e~~ria da_ conferência, fórmada , , ção à sessão plenária, que os _aprovará ou -devOlverá, para
pelo pessoal da S~çr~taria Geral da União e, se necessário, _ fins de novo exame, à comissão C~mp~tente. __
do pessoal cedido pela administr~ção_ do governo ~n:fitriãO~
4.4 Córitissão de controle orçamentário
.3.. Atribuições do presidente da conferência
a) Ao ser aberta uma conferência ou uma reunião, a
1. Além do exercício de todas as demais atribuições
que lhe são conferidas pelo presente Regulamento, o presi- sessão plenária designará uma comissão de controle orçamentário encarregada de apreciar a organização e os meios colocadente abrirá e encerrará cada sessão plenária, dirigirá os debados à disposição dos delegados, de examinar e aprovar as
tes e'garantirá a aplicação do Regulamento interno, concederá
a paíávi-a, colocará as· questões em ·votação e proclamará as contas das despesas realizadas durante toda a duração da conferência ou reunião. Formarão esta comissão, além dos memdecisões adotadas.
bros das delegaçõ.es que desejarem participar, um represen2. Assumirá a direção geral dos trabalhos da conferência
tante do Secretário-Geral e, h_aven4o um governo anfitrião,
e garantirá a manuntenÇão da ordem durante as sesSões plenárias. Resolverá as moções e questões de ordem e, em particu- um representante do mesmo.
lar, terá o poder de propdr o adiamento ou o encerramento _ _ b) A~t~s__de se esgotar<? orçamento aprovado pelo Conselho de Adnnmstração para a con_ferêhcia ou r~união, a co)ll.isdo debate, o levantamento ou a suspensão de uma sessão.
são de controle orçamentário, em _colaboração com a secrePoderá também adiar a convocação de uma sessão plenária,
taria da conferência ou reunião, apresentará à sessão plenária
se o jUlgar necessáriO.-- ·
·
·
3'.' Protegerá o direito de todas as"delegações de expres- um estado provisório das despesas. ,A sessão plenária, com
base no mesmo, decidirá se seus progressos· realizados justifisare~ ~ivre e plenameri.te sua opinião ·sobre o assunto em
cam um prolongamento da conferência Qli reuniã-o .além da
discussão-.
4. Fará com qUe Os debates limitem-se aos· assUntos em data em que se esgotarem os créditos. orçamentários.·
c) Ao final de cada conferência ou reunião, a comissão
discussão e poderá interromper qualquer orador ·que se afaste
de controle orçamentário apresentará à sessão plenária um
da questão tratada, para ressaltar a necessidade de que se
relatório indicando, o mais exatamente possível, o valor estiatenha â matéria ein discussão.
mado das despesas da conferência ou reunião, bem como
4. Constituição de comissõeS
a estimativa dos custos prováveis decorrentes da execução
l- A sessão plenária poderá constituir coniissões para das decisões tomadas pela conferência- ou reunião,
d) Uma vez- examinado e aprovado, este relatório será
examinar as questões submetidas às deliberações da conferência. Essas comissões poderão estabelecer sub-comissões. transmitido ao Secretário-Geral pela sessão plenária, com suas
As coritisSões e sub-comisSões poderão igualmente constituir observações, a fim de que seja apresentado ao Conselho de
Administração em sua sessão anual subseqüente.
grupos de trabalho.
o
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CoDtposiÇàO-das coDtissõeS--

Conferência de Plenipotenciários

As comissões serão constituídas por delegados dos países
Membros e por observadores prcvi:!>tos nos números 139, 140
e 141 da presente Convenção, que assim o s_olicitaram ou
que foram designados pela sessão plenária.
5.2 Conferências administrativas
As comissões serão constituídas por delegados dos países
Membros, por observadores e representantes previstos nos
números 149 a-153 da presente Convenção, que ·assim o solicitaram ou foram designados pela sessão plenária.
6. Presidentes e Vice-presidentes das sub-comissões
O presidente de cada comissão proporá à mesma a escolha
dos presidentes e vire-presidentes das sub-comissões que instituir.
7. Convocação para sessões
As sessões plenárias e as sessões das_ comissões, sub-comissões e grupos de trabalho serão anunciadas co:i:n antecedência sufiCiente, no local de reunião da conferência.
-

8.

10.

Propostas apresentadas antes da abertura da conferência

As propostas apresentadas antes da abertura da conferência serão distribuídas pela sessão plenária entre· as comissões competentes instíturdas conforme as disposições da seção
4 do presente Regulamento interno. No entanto, a sessão
plenária poderá tratar diretamente qualquer proposta.
9. Propostas ou emendas apresentadas durante a conferência
1. As propostas_ ou emendas apresentadas após a abertura da conferência serão encaminhadas, conforme o caso,
ao presidente da conferência ou ao preSidente da comissão
competente, ou ainda à secretaria da conferência para fins
de publicação e distribuição como documentos de conferência.
2. Nenhuma proposta ou emenda escrita será aoresentada se não estiver assinada pelo chefe da- delegação interessada ou por seu suplente.
3. O presidente- da conferência, de uma comissao; de
uma subcomissão ou de um grupo de trabalho poderá apresentar em qualquer tempo propostas para acelerar o curso
dos debates.
4. Qualquer proposta ou emenda deverá conter em termos concretos e precisos e texto a ser examinado.
5. _ (1) O Presidente da conferência "Ou o presid"ente da
comissão, da sub-comissão ou do grupo de trabalho competente decidirá, em cada caso, se uma proposta ou emenda
apresentada durante a sessão poderá ser ~bjeto de uma comunicação verbal ou se deverá ser apresentada por escrito para
fins de publicação c- diStribuição nas condições previstas no
número 277 da presente Convenção.
-·:
(2) Em geral, o texto de qualquer pi-oposta importante
a ser colocada em votação deverá ser distribuído nos idiomas
de trabalho da conferêilciã-cOm antecedé~cia suficie:r;tte p-ara
permitir seu estudo antes da discussão.
(3) Por outro iad_o_,_o presidente da conferência ao receber
as propostas ou emendas citadas no número 277 da presente
Convenção, as encaminhará, segundo o caso, às comissões
competentes ou à sessão plenária.
6. Qualquer pessoa autorizada poderá ler ou solicitar
a leitura em sessão plenária de qualquer proposta ou emenda
apresentada por ela durante a conferência; expondo os motivos para tanto.
·-
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Requisitos exigidos para discussão, decisão
ou votação das propostas ou emendas

1. Nenhuma proposta ou emenda apresentada poderá
ser colocada em discussão se, no momento de seu exame,
não contar com o apoio- de pelo menos uma outra delegação.
2. · Toda proposta ou emenda devidamente apoiada deverá ser submetida a discussão e depois a decisão, caso necesM
sário, mediante votação.
11. Propostas ou emendas omitidas ou adiadas
Quando uma pr'opÕstã ou urna errienda fOr omitida· ou
quando seu exame for adiado, a delegação responsável por
sua apresentação deverá fazer com que essa proposta ou emenda seja considerada posteriormente.
12.

Normas dos debates em sessão plenária

12.1 Quorum
Para que uma votação tenha validade de durante uma
sessão plenária, é preciso que mais da metade das delegações
acreditadas à conferência e com direito a voto estejam presentes Ou tepresentadas na sessão.
12.2 Ordem dos debates

(1) As pessoas que o desejarem só poderão fazer uso
da palavra após obter o consentimento do presidente. Em
regra geral começarão por explicar a que título estão falando.
- (2) Todo orador deverá exprimir-se lenta e distintamente,
separando bem as palavras e marcando as pausas nece_ssárias,
para que todos compreendam o que deseja dizer.
12.3 Moções e questões de ordem
(1) Durante os debates qualquer delegação poderá, no
momento em que julgar oportuno, apresentar uma moção
de ordem ou suscitar uma questão de ordem, que darão imediatamente lugar a uma decisão tornada pelo presidente, conforme o presente Regulamento interno. Qualquer delegação
poderá apelar da decisão do presidente, porém esta permanecerá válida em sua totalidade se a maioria- das delegações
presentes e votantes não se opuser.
(2) A delegação que apresentar uma moção de ordem
não poderá, em sua intervenção, tratar da substância da questão em discussão.
12.4 Ordem de prioridade das moções e questões de ordem
A ordem de prioridade das moções e questões_de ordem
de que trata o número 291 da presente Convenção será a
seguinte:
a) qualquer questão de ordem relativa à aplicação do
presente Regulamento Interno, compreendidos os procedimentos para a votação;
b) suspensão da sessão;
c) levantamento da sessão;
d) adiamento do debate da questão em discussão;
e) encerramento do debate sobre a questão em discussão;
f) qualquer outra moção ou questão de ordem que possa
ser apresentada e cuja prioridade relativa será estabelecida
'pelo presidente.
12.5 Moção de suspensão ou de levantamento das sessões

Durante a discussão de uma questão, uma delegação poderá propor a suspensão ou o levantamento da sessão, indicando os motivos de sua proposta. E a moção for apoiada,
a palavra será dada a dois oradores contrários a moção e
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unicamente para este fim, após o que a moção serâeolocada
em votação.
12-6 Moção de adiamento do debate
Durante a discussão de qualquer questão, uma delegação
poderá propor o adiamento do debate por determinado período. Uma vez apresentada tal moção~ qualquer discussão a
respeito será limitada a não mias do que três oradores, além
do autor da moção, um a favor da moção e dois contra, após
o que a moção será colocada em votação.
12.7 Moção de encerramento do debate
A qualquer momento, ·uma delegação poderá propor o
encerramento do debate sobre a questão em discus~ão .. Neste
caso, a palavra será dada apenas a dois oradores contrários
ao encerramento, após o que a moção será colocada em votação. Se a moção for ~dotada, o presidente solicítará imf!diataw
mente urna votação para a questão em discussão.
12.8 Limitação das intervençô~s
(1) A sessão plenária podetá eve-ntualmente limitar a
duração e o número de intervenções de uma mesma delegação
sobre determinado assunto.
(2) Entretanto, sobre questões de procedinltmtOs o presidente limitará a dura-!;;ãO de: cada intervenção a cinCo minutos
no máximo.
- · ~
(3) Quando o orador ultrapassar o tempO qUe lhe- foi
concedido para fazer uso da palavra, o presidente avisará
à assembléia e solicitará que o orador encerre S\.!a exposição
o mais breve possível.
12.9 Fechamento da lista de oradores
(1) Durante um debate, o presidente poderá determinar
a leitura da lista dos oradores inscritOs; a esta serão acrescentados os nomes dqs· delegados que manífestarem- Õ d€:se}o
de usar a palavra e, com o assentimento da assembléia, poderá
declarar a lista fechada. Entretanto, se julgar oportuno, o
presidente poderá conceder_ o direito de resposta, a título
excepcional, a qualquer intervenção anterior, mesmo -após
o fechamento da lista._
_
(2) Quando a lista de oradores sobre a questão e discus_são
for esgotada, o presidente declarará o ençerrameiitõ do debate.
12.10 Questões de competência
As questões de _competência que por ventura surgirem
deverão ser solucionadas antes da votação sobre o__ con_teúdo
da questão em discussão.
·
12.11 Retirada e nova apresentação de uma moção
O autor de uma moção poderá retirá-la antes de sua
colocação em votação. Qualquer moção, cOm ou _sem emenw
das, e que seja assim retirada, poderá ser novamente apresentada, quer pela delegação autora da emenda, quer por qualquer o_utra delegação.
13. Direito de voto
1. Em todas as sessões da conferência, a delegação de
um Membro da União, devidamente credenciada_ por este
a participar da conferência, terá direito a um voto, conforme
o disposto no artigo 2 da Convenção.
2. A delegação de um Membro da Unjão exercerá seu
direito de voto segundo as condições estabelecidas no artigo
15 da presente Convenção'"--

Quarta-feira 9

7201

14- Votação
14.1 Definição de maioria
(1) A maioria é constituída por mais da metade das dele_
gações presentes e votantes.
(2) As abstenções não serão levadas em consideração .
na contagem dos votos necessários a constituição de uma m_aioria.
(3) Em-caso de empate de votos, a proposta ou emenda
será ·considerada rejeitada.
(4) Para fins do presente Regulamento, será considerada
como "delegação presente e votante", qualquer delegação
que se pronunciar a favor ou contra ur:na proposta.
14.2 _ Não-participaç~o na votação _ As delegações presentes que não participarem de uma
determinada votação ou que declarem expressamente sua inw
tenção de não participar da mesma, não serão consideradas
como ausentes sob o ponto de vista da determinação do quo-rum-conforme definição do número 290 da presente Convenção, nem constituirão abstenções do ponto de vísta da aplicitção .das disposições do OÚII!ero_ 320 da _presente Co~Venção.
14-3 Maioria especial
No que se refere à admissão de novos Membros da União,
a maioria necessária acha-se fixada no artigo 1 da Constituição.
14.4 Mais de cinqUenta por cento de abstenções
Quando o húmero de abstenções _ultrapassar a metade
dos votos registrados (a favor, contra e abstenções), o exame
da questão em discussão será adiado para uma sessão posterior, durante a qual as abstenções não serão consideradas.
14.5 Procedimento para a votação

(1) Os procedimentos de votação são os seguintes:
a) mão levari.tada, em regra geral, a menos que seja soliciK
tada votação por chamada nominal, segundo o procedimento
previsto no item b, ou voto com escrutínio secreto, segundo
o procedimento prevísto no item c;
b) por chamada nominal, em ordem alfabética em frã.n·cês, dos nomes dos Membros presentes e habilitados a votar:
1. se pelo menos duas delegações, presentes c habilitadas a votar, assim solicitarem antes que·se inicie a votação
e se uma votação com escrutínio secreto segundo o procedimento previsto no item c não tenha sido pedida, ou
2. se o procedimento previsto no item a não resultar
em inaioria evideÍl.te;
c) por escrutínio secreto se pelo menos cincO das delegações presentes e habilitadas a votar assim solicitarem antes
do início da votaçãO.
(2) Antes de dar início à. votação, o presidente examinará
toda solicitação referente à maneira segundo a qual esta- se
efetuará, e em segUida anunciará oficialmente o procedimento, de votação que será ap1icado e a questão colocada em
votação. Declarará, em seguida que a votação começou e,
quando esta termiriar, proclamará seus resultados.
(3) Em caso de votação com es~tfnio secreto, a secretaria adotarâ imediatamente as medidas necessárias· para gaR
rantir o sigilo do ~esmo.
· (4) Havendo um sistema eletrônico adequado e se as.sim
qecidir a conferência, a votação poderá ser realizada através
·
do mesmo.
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14.6 Proibição de interrupção da votação após seu início

Após iniciada a votação, nenhuma delegação poçlerá interrompê-la, salvo quando se tratar de questão de ordem relativa ao desenvolvimento da votação. Essa questão de ordem
não poderá compreender uma modificação da votação em
curso ou uma alteração do conteúdo da questão em votação.
A votação começará com a declaração do presidente de que
a votação começou e terminará com a proclamação dos resultados pelo presidente.
14.7 Justificativa dos votos
O presidente dará a palavra às delegações_ que desejarem
justificar seu voto, após este ter- sido-dado.

14.8

Votação de uma proposta por partes

(1) Quando o autor de uma proposta o solicitar, ou quando o Plenário da reunião julgar oportUno ou quando o presidente, com a aprovação do autor, assim propuser, a proposta
será subdividida e suas diversas partes serão colocadas em
votação separadamente. As partes da proposta que forem
adotadas serão em segida colocadas em votação como um
todo.
(2) Se todas as partes de uma proposta forem rejeitadas,
a própria proposta serâ con-siderada rejeitada.
14.9 Ordem de votação de propostas relativas
a uma única questão
(1) Se a mesma questão for objeto de várias propostas,
estas serão colocadas em votação pela ordem em que foram
apresentadas, a menos que a reunião decida em contrário.
(2) Após cada votação, a reunião decidirá _se a proposta
seguinte deverá ser ou não colocada em vota-ção.14.10 Emendas
(1) Qualquer proposta de modificação consisimdo apenas
em uma supressão, um acréscimo a uma parte da proposta
original ou a alteração de uma parte dessa proposta, é considerada uma emenda.
(2) Qualquer emenda aceita pela delegação que apresentou a proposta- original será prontamente incorporada ao
texto da proposta.
_
(3) Nenhuma proposta de modificação será considerada
uma emenda se a assembléia julgar que é incOmPã.ffVel -co-m
a proposta origin3.1.
14.11 Votação das emendas
Se uma proposta for objeto de emenda, esta última será
colocada em votação em primeiro lugar.
_
(2) Se uma proposta for objeto de diversas emendas,
a emenda que mais se afastar do texto original será colocada
em votação em primeiro lugar. Se esta emenda não obtiver
aprovação da maioria dos sufrágios, a einenda dentre as que
restam que se afastar mais do texto original será em seguida
colocada em votação, assim sucessivamente, ãte que uma das
emendas tenha obtido a maioria dos sufrágios. Se todas as
emendas propostas forem examinadas sem que nenhuma obtenha a maioria, a proposta <friginal sem emendã.s será colocada
em votação.
(3) Sendo adotadas uma ou várias emendas, a proposta
a ser modificada será colocada em seguida em votação.
14-12 Repetição de uma votação
(1) Nas comissóes, subcomissões e grupos de trabalho
de uma conferência oU reunião, uma pioposta ou um aparte
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de uma proposta, ou uma emenda que já tenha sido objeto
de decisão após uma votação, não poderá ser c010ciid3. novamente em votação na mesma comissão, sub-comissão ou no
mesmo grupo de trabalho. Esta disposição se aplicará seja
qual for o procedimento de voto escolhido.
(2) Tratando-se de sessões plenárias, uma proposta ou
uma parte de uma proposta, ou uma emenda não serão recolocadas em votação, a menos que as duas condições seguintes
sejam satisfeitas:
a) a maioria dos Membros habilitados a votar assim solicite, e
b) o pedido de repetição da votação for feito pelo menos
um dia após a realização da votação. 15. Normas para condução dos debates e procedimentos
de votação nas comissões e subcomissões
1. Os presidentes das comissões e subcomissões terão
atribuições análogas às concedidas ao presidente da conferência pela seção 3 do presente Regulamento interno.
2. As disposições estabelecidas na seção 12 do presente
Regulamento interno para a co~dução dos debates nas sessões
plenárias s_erão aplicáveis aos debates_ das comissões e subcomissões, exceto em questão de quorum.
3. As disposições estabelecidas na seção 14 do presentê
Regulamento interno serão aplicáveis,fgualmente, às votações
em comissões e subcomissões.
16. Reservas
1. Em regra geral, as delegações cujo ponto de vista
não for compartilhado pelas demais delegações deverão fazer
o possível para adequar-se à opinião da maioria.
2. Entretanto;·quando uma delegação considere que
uma determinada decisão for de tal natureza que inipeça que
seu governo seja obrigado por uma· emenda à Constituição
ou a presente Convenção ou por uma revisão 'dos regulamentos
administrativos, essa delegação poderá fazer reservas, a título
- provisório ou definitivo;·com relação à referida decisão. Além
disso, qualquer delegação poderá fazer taiS reservas em nome
de um Membro que não participe da conferência e que, de
conformidade com as disposições do art. 15 desta Convenção,
lhe tenha outorgado poderes para assinar por ele.
17. Atas das sessões plenárias
1. As atas das sessões plenárias serão redigidas pela
secretaria da conferência, que fará com que sejam distribuídas
às delegações o quanto antes e, em qualquer caso, no máximo
cinco dias úteis após cada sessão.
- 2. Após a distribuição-das atas, as delegações poderão
apresentar por escrito à secretaria da conferência, no menor
prazo possível, as correç.ões que considerem justificadas, o
que não as impedirá de apresentar oralmente modificações
durante as sessões em que as atas forem aprovadas.
3. (1) Em regra geral, as atas conterão apenas as proposta~ e as conclusões, com os seus respectivos fundamentos, em redação tão concisa quanto possível.
(2) No entanto, qualquer delegaçãoterá o direito de solicitar a inclusão, resumida ou por extenso, em ata, de qualquer
declaração por ela formulada durante os debates. ·Neste caso,
deverá geralmente anunciá-la ao início de sua intervenção,
a flm de facilitar a tarefa dos relatores. Deverá ainda, fornecer
ela mesma o texto a secretaria da conferi!ncia nas dUas horas
seguintes ao término- da sessão.
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4.. O direito con_cedido no número 352 da presente Convenção com relação à inclusão de declarações nas atas deverá
ser invocado com parcimónia.
-

23. Comunicados de imprensa
Comunicados oficiais sobre os trabalhos da conferência
-~--serão trànsmitidos à imprensa somente com. a autorização
do presidente da conferência.
18. Resumos dos debates e relatórios
das comissões e subcomissões
· 24. Franquia
1. (I) Os debates de cada sessão das comissões e subcoDurante a Conferência os ine.mbros das delegações·, os
missões serão compilados em resumos preparados pela secre- representarites dos Membros do Conselho de Administração,
os altos funcionários dos Órgãos pennanentes da União 'que
taria da conferência e distribuídos às delegações cinco dias
úteis no máximo após cada sessão. Os resumos Çarão destaque
assistirem à conferência e o pessoal da secretaria da UniãO
aos pontos essenciais das discussõ~s? as diversas opiiliões dig- dest3cados para a conferência, terão direito à franquia postal,
nas de nota, bem como as propostas e conclusões resultantes telegráfica, telefónica e telex, na medida em que o governo
dos debates em geral.
do piüS Cuide se realiza a conferência h~uVe't acordado com
(2) No entanto, qualquer delegação terá igualmenfe o · os demaiS governos e as empresas priVadas de operação recodireito de usar a faculdade prevista no número 352 da presente nhecida interesSadas.
Convenção.
CAPÍTULO V
(3) Este direito concedido no número 355 também deverá
__ .Disposições Diversas
ser usado com parcimónia cm todos os casos.
. .. ... . _
ARTIG026
2. As comissões e subcoroissões poderão preparar rela~
Finanças
tórios provisórios que julgarem necessários e, eventualmente,
ao final de seus trabalhos, poderão apresentar um relatório
L (1) Cada Membro escolherá sua-Classe de contribuifinal, recapitulando, de forma concisa as propostas e condu~
ção, de acordo com o estipulado no art. 17 da ConstftUição,
sões resultantes dos estudos que realizarem_.
dentro da seguinte tabela:
·
19.

Aprovação de atas, resumos dos debates e relatórios

I. (1) Em regra geral, no começo de cada sessão plenária, ou reunião de co.mis.são ou de Sub-ComisSão", o preSidente
indagará se as delegações têm alguma c;>b_sery~_ç_ãE~ formu1ar
quanto à ata ou ao resumo dos debates da sessão precedente,
e estes documentos serão aprovados se nenhuma correÇão
for comunicada à secretaria ou se não for feita qualquer Oposi- ·
ção verbal. Caso contrário as correções necessárias serão efetuadas nas atas ou nos resumos.
.
(2) Qualquer relatório provisório ou âefmitivo deverá
ser aprovado pela comissão ou sub-comissão interessada. ·
2. (1) As atas das últimas sessões plenárias serãO e·xariii-·
nadas e aprovadas pelo presidente da conferência ou reunião.
(2) Os resumos dos de bates das últimas sessões de uma
comissão ou sub-comissão serão examinados e aprovados pelo
· ·· ·
seu respectivo presidente.

20.

Numeração

1. Os números dos capítulos, artigos e parágrafos do
textos sujeitos à revisão serão conservados até a primeira
leitura em sessão plenária. Os teXtos que forem acrescentados
receberão provisoriamente o número do último parágrafo precedente do texto original, acrescidos de "A", "B" etc.
2. A numeração definitiva ·aos capítul~, artigos e pará~
grafos será normalmente confiada à comissão de redação,
após sua adoção em primeira leitura, mas poderá ser confiada
ao Secretário Geral, _mediante decisão tomada em sessão ple·
nária.
21.

Aprovação definitiva

Os textos das atas finais serão consídera.dos definitivos
após sua aprovação em segunda leitura pela sessão plenária.
22.

Assinatura

Os textos definitivas aprovados pela confeiêD.cia serão_
submetidos à assinatura dos delegados munidos dos poderes
definidos no art. 15 da presente ConvenÇão,_seguindo a ordem
alfabética dos nomes em francês dos Membros.

Classe de 40 unidades Classe de 8 unidades .
Classe de 35 unidades Classe de 5 unidades
Classe de 30 unidades Classe de 4 unidades
Classe de 28 unidades Classe de 3..unídades
_Classe de 25 unidadeS Classe de 2 unidades
Classe de 23 unidades Classe de 1112 unidades

Ó~ss~ de 20 unidades Classe de I unidade
Classe de 18 unidades Classe de 112 unidade
Classe de 15 unidades Classe de 1/4 de unidade
Classe de 13 unidades Classe de 118 de unidades
Classe de 10 unidades Classe de 1/16 de unidades
• Para o caso dos países menos desenvolvidos enumerados
pelas Nações Unídas e outros Membros determinados pelo
Conselho de Administração.
(2) Além das classes de contribuição mencionadas no
número 368 da presente Convenção, qualquer Membro poderá escolher uma classe de contribuição superior a 40 unidades.
(3) O Secretário Geral notificará a todos os Membros
da U n.iao a decisão de cada Membro com relação à classe
de unídades escolhida.
( 4) Os Membros poderão a qualquer momento escolher
uma classe de contribuição superior à que haviam adotado
anteriormente.
2. (1) Cada novo Mebro pagará, com relação ao ano
de sua adesão, uma contribuição calculada a partir do primeiro
·· dia do mês de adesão.
(2) Em casso de denúncia da Constituição ou da presente
Convenção por um Membro, a contribuição deverá ser paga
até o último dia do_ mês em que a denúncia passe a ter efeito.
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3. As quantias devidaS renderão juros a partir do início
de cada• ano fiscal da União. Estes juros serão fixados à taxa
de 3% (três pOr CentO) ao ano durante os seis primeiros meses

e à taxa de 6% (seis por cento) ao ano a partir do sétimo
mês.
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dentes, às taxas fixadas no Iiúmero 374 da presen1e Convenção.
, 5. O preço de venda das publicações vendidas às administrações, empresas privadas de operação reconhecidas ou
a particulares será determinado pelo Secretário-Geral, em
colaboração com o Conselho de Administração, tendo em
mente a cobertura em regra geral, das despesas de reprodução
e distribuição.
6. A União manterá um fundo de reserva para formar
um capital de giro que permita cobrir os gistos essenciais
e manter reservas em espécie suficientes para evitar; na medida do possível, ter de recorrer a empréstimo. O Conselho
de Administração fixará anualmente o montante do fundo
de reserva em fun_ção das necessidades previstas. Ao final
de cada exercício financeiro, todos os créditos orçamentários
que não foram gastos ou comprometidos serão colocados no
fundo de reserva. Os demais detalhes relativos a esse fundo
de reserva acham-se descritos detalhadamente no Regulamento Financeiro.
ARTIG027

4. As disposições seguintes serão aplicadas às contri~
buições das empresas privadas de operação reconhçcidas. qrganismos com fins científicoS ou industriais e organiiãções
internacionais:
a) as empresas privadas de operação reconhecida e os
organismos com fins científicos ou industriais contribuirão
ra as despesas dos Comitês Consultivos Internacionais em
cujos trabalhos tenham aceito participar. Da mesma forma~
as empresas privadas de operação reconhecidas contribuirão
para as despesas das conferências administrativas de Qu-e tenham aceito participar-ou tenham participado segundo o disposto nonúmero 153 da presente ConvençãO;
_
b) as organizações internacionais contribuirão igualmente
para as despesas das conferências ou reuniões para as quais
foram autorizadas a participar. a menos que, sujeito à reciprocidade, tenham sido isentas pelo Conselho de Administração~
Responsabilidades financeiras das conferências
c) as empresas privadas de operação re.:;:onhecidas, os
administraitivas e das Assembléias Plenárias
organismos com fins científicos Ou indistriais e as organizações
dos Comitês Consultivos Internacionais
internacionais que contribuam para as despesas das conferências ou reuniões segundo as disposições dos números 376
i. Antes de adotar as propostas com repercussões fmane 377 da presente convenção, escolherão livremente, na tabela
ceiras, as conferências adminiStratiVas e aS Assembléias Plenáque figura no número 368_ da presente Convenção, a classe
rias dos Comitês Consultivos Internacionais considerarão tode contribuição segundo a qual participarão das despesas da
das as previsões orçamentáriaS da União, para assegurar que
União, exceto as classes de 1/4, de 1/8 e de 1116 de unidade tais propostas não resultem em despesas superiores aos crédireservadas aos Membros da União, e informarão ao Secretá- tos de que o Conselho de Administração está facultado a
rio-Geral a classe escolhida;
autorizar.
d) as empresas privadas de operação reconheciQªs, os
2. Não seiá colOcada em prátíca qUalquer deCisão de
organismos com fins científicos ou industriaiS~ as Õrganizações
uma conferência-administrativa ou de uma Assembléia Plenáinternacionais que contribuam para as despesas das confe- ria de um Comitê Con~ultivo Internacional que resulte em
rências ou reuniões poderão a qualquer momento escolher aumento:: direto ou indireto das despesas acima- dos créditos
uma classe de contribuição _superior à que haviam adotado de que o Conselho de Administração está facultado a autoanteriormente;
rizar.
e) somente poderá ser concedida uma redução da classe
ARTIG028
de contribuição de acordo com os princípioS estipulados nas
Idiomas
disposições pertinentes do art. 17 da Constituição;
O em caso de denúncia da participação nos trabalhos
1. (1) Nas conferências da União e riãs reuniões_ dos
de um Comitê Consultivo Internacional, a çontribuição deverá Comitês Consultivos Internacionais e do Conselho de AdmiR
ser paga até o último dia do mês em que a denúncia passe nistração poderão ser empregados outros idiomas além_ dos
a ter efeito;
indicados nas disposições-pertinentes do artigo 18 da Constig) o valor da unidade de contribuição das empresas privatuição:
a) se for feito um pedido ao Secretário-Geral ou ao chefe
das de operação reconhecidas, dos organismos com fins científicos ou industrias e das organizações inte~nacionais para as dO órgão permanente interessado para a utilização de um
despesas dos Comités Cobsultivos Internacio~ais de cujos tra-. ou mais idiomas suplementares, orais ou escrit0s, desde que
balhos tenham aceito participar, será fixado em 115 da unidade
as despesas adicionais decorrentes deste fato sejam assumidas
de contribuição dos Membros da União. Estas contribuições pelos Membros que fizeram o pedido ou que o tenham apoiaserão consideradas como receita da União _e _renderão juros do;
b) se uma delegação adotar as suas expensas, as medidas
conforme as disposições do número 374 da presente Convenção;
para assegurar a tradução oral de seu próprio idioma para
h) o valor da unidade de contribuiçã~ para as despesas um dos idiomas indicados na disposição pertinente do artigo
I8da Constituição.
·
de uma conferência administrativa das empresas privadas de
operação reconhecidas que dela participarem nOs -termos do__
(2) No caso previsto no número 389 da presente Convennúmero 153 da presente Convenção e o das q_rganizações inter- ção o Secretário-Geral ou o chefe do órgão permanente intenacionais que dela participarem, será calculado dividindo-se ressado agirá de acordo com este pedido na medida do possío valor total do orçamento da conferênci~ em questão pelo vel, após obter dos Membros interessados o compromisso
número total de unidades subscritas pelos Membros a título de que as despesas contraídas serão devidamente reembolde contribuição para as despesas da União. As contribuições sadas por eles à União.
serão consideradas como uma receita da União e renderão _
(3).. No caso previsto no número 390 da presente Convenjuros a partir do 60o:> dia após o envio das fãturas co~espon- .çãa,· a delegação interessada poderá ainda, se assim desejar
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providenciar por sua conta a tradução oral ao seu próprio
idioma a partir de um dos idiomas ind1cados _-~a disposição
pertinente do artigo 18 da Constituição.
2.. Todos os documentos citados nas disJ)OsiÇões péitinentes do artigo 18 da Constituição poderão ser publicados
em um idioma além dos especificados. desde que os M.emb_ros

que solicitarem a pUblicação se comprometam a arcar com
todas as despesas de tradução e. publicação decorrentes.
CAPITULO VI
Disposições Gerais Relativas à Exploração
dos Serviços de Te1ecomnnicações

ARTIG020
Taxas e Franquia
As disposições relativas às taxas de telecomunicações e
os diversos casos de concessão d~ franquia acham-Se fixadas
nos Regulamentos Administrativos.
ARTIGO 30
Estabelecimento e Liquidação de Contas
1. A liquidação de contas internacionais- será OOnside~
rada como uma transação corrente ,e será efetuada de acordo
com as obrigações internacionaiS OrdiriáriaS dos Membros interessados, quando os governos celebrarem acordOs -a_esse respeito. Na au,sência deste tipo de acordo, ou de acordos particulares estabelecidos_ sob as con4ições previstas no art. 31 da
Constituição, esta liquidação de contas _será efetuada segundo
as disposições dos Regulamentos AdmiilistrativoS.
2. As administrações dos Membros e as empresas privadas de operação reconhecidas que operem serviços -internacionais de telecomunicações deverão coloGar-se de acordo sobre o custo de seus respectivos débitos e créditos._
3~ As contas correspondentes aos débitos e créditos a
que se refere o número 196 da presente Convenção sÚão
estabelecidas de acordo com as disposições dos Regulamentos
Administrativos, salvo se algum aCordo particular tenha sido
celebrado entre as partes interessadas.
ARTIG031
A menos que existam acordos particulares estabelecidos
entre os Membros, a unidade mon_etária empregada para a
composição dás taxas de repartição para Os serViÇoS iritêrnacionais de telecomunicações e no estabelecimCnto de contas
~
internacionais, será:- a unidade monetária do Fundo Monetário Internacional.
ou
- o franco-ouro.
conforme definidos nos Regulamentos Administrativos: AS
modalidades de solicitaç;!o estão fixadas no_ apêndice 1 ao
Regulamento das Telecomunicações Internaclonàis.
ARTIG032
1. As estações de radjocomunic;?ções do s~rviço móvel
deverão, dentro dos limites de seu empregO normal, realizar
uma troca recíproca de radiocomunicações, sem distinção do
sistema radioelétrico adotado por elas.
_
2. No entanto, para não impedir o progresso cieritífíco,
as disposições do número 39~ da presente Convenção não
obstarão o emprego de um sistema radio-elétrico iD.capaz de
comunicar-se com outros sistemas, desde que esta incapacidade se deva à na tu reza específica d'esSe $Ü;teri::ta, e qUe
ele não seja o resultado de dispositivOS- adOtados unicamente
com vistas a impedir a intercomunicação.
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3. Não obstante o disposto no Õúmero 399 da presente
Convenção, a estação poderá ser designada para um serviço
internacional restrito de tel~comunicações, determinado pelo
propósító desse serviço ou por outras circunstâncias indepen~
Qentes do sistema empregado.

ARTIGO 33
Linguagem Secreta
1. Os telegramas de Estado, bem como os telegramas
de serviço, poderão ser redigidos em linguagem secreta em
todas as relações.
2. Os telegramas privados em linguagem secreta poderão ser admitidos entre todos os Membros, com excessão dos
que notificarem antecipadamente, por intermédio do Secretário G.eral, não admitirem esta linguagem para esta categoria
de correspondência.
3. Os Membros que n_ão adm~tireii_l telegramas privados
em linguagem secreta provenientes ou destinados ao seu próprio território, deverão aceitá-los em trânsito, salvo no caso
de suspensão de serviço prevista-no art. 24 da Constituição.

CAPÍTULO Vil
Arbitragem e Emenda
ARTIGO 34
A.rbitragem; Procedimento
(Ver art. 45 da Con§tituição)
-1. A parte que recorrer à arbitragem iniciará o procedimento enviando à outra parte uma notificação de pedido de
arbitragem.
2. As partes decidirão de comum acordo se a arbitragem
deve ser confiada a pessoas, adminiStrações ou governos. Se
no praia de um mês a contar do di3 -da notificaÇão do pedido
de arbitragem, as partes não tivere.m chegado a um acordo
quanto a este ponto, a arbitragem será confiada a govemo.s. 3. Se a Arbitragem for confiãdã a peSsoas os árbitros
não deverão ser nacionais de um EsradO-enVolvido na controvérsia, nem ter seu domicílio em um dos Estados interessados
·
e nem estar a serviço de nenhum deles.
4. Quando a arbitragem for confiada a governos ou administrações desses governos, esteS deverão ser· escolhidos
entre os Membros que não estejam envolvidos na controvérsia, mas que sefam parte do acordo cuja aplicação a origi.:nou.
_ 5. No prazo de três meses contados da data de recebimento da notificação de pedido de arbitragem, cada uma das
duas partes em controvérsia designará um árbitro.
__ 6. Se mais·dei duas partes estiverem envolvidas na controv-érsia, cada um dos dois grupOS-de partes com interesses
comuns na controvérsia designará u-m árbitro conforme o procedimento previsto nos números 408 e 409 da presente Conven·ção.
7. Os dois áfbitros assim desigmidos escolherão um terceiro árbitro que, caso_os dois primeiros árbitros sejam pessoas
e n-ão governos·Qu;ádministrações, deverá satisfazer as cóhdiçõCs estabelecidas no número 407, da presente Convenção
e ainda, ser de nacionalidade diversa dOs demais. Não havendo
acordo entre oS. dois árbitros quanto a escolha do terceiro
árbitro, cada árbftro proporá um tertéiro·sem qualquer interesse na controvérslã.. O Secretário Geral da União procederá
então a um sorteio para designar o terceiro árbitro.
8. As partes em desacordo poderão entender-se para
solucionar a- coiitr_Qvérsia através de um único árbitro designadO de comum -àcordo, poderão ainda desi~nar cada uma
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um árbitro a solicitar iio Secre-fário Geral (Jue faça um sorteio
para designa~r, entre ele~, um único árbitro.
9. O Arbitro ou Arbitres decidirão livremente o local
e as normas de procedimentos que serão aplicadas à arbitragem.
10. A decisão do árbitro único será definitiva e cOmprometerá as partes da controvérsia. Se a arbitragem for confiada
a vários árbitros, a decisão atíngida pela maioria dos votos
dos árbitros será definitiva e comprometerá_ as partes~
11. Cada uma das partes arcará com as despesas deco_!rentes de instrução e introdução de arbitragem. Os custOs
de arbitragem, além daqueles efetuados pelas partes, serão
divididos igualmente entre as partes em litígio.
-- _ _
12. A União fornecerá todas as informaçõeS refefentes
à controvérsia que o Ou -os· árbitros possam julgar necessárias.
Se as partes em controvérsia assim decidirem, a decisão do
árbitro ou árbitros será comunicada ao Secretário Geral para
fins de referência no futuro.
ARTIG035
Disposições para Emendar a Presente Convenção
1. Os Membros da União poderão propor emendas à
presente Convenção.-As pi-OPOStas de emenda deverão chegar
às mãos do Secretário Geral no mínimO Oito meses antes
da data fixada para a abertura da Conferênçia de Plenipotenciários, para que-ás Membros da União tenham tempo suficiente para recebê-las e examiná-las. O Secretário Geral enviará tais propostas de emenda a todos os Membros da União
o mais breve possível, e no mínimo seis meses antes da referida
data.
2. Entretanto, os Membros da União ou suas delegações
na Conferência de Plenipotenciários poderão propor em qualquer momento modificações às propostas de emenda apresentadas de acordo com o número 417.
3. O quorum paTa o -exam-e·- das eme!J.das propostas à
presente ConVeriÇão ou 'das modificações das ~esmas ·em sessão plenária da Conferência de Plenipotenciários será constítuído por mais da metade das delegações_ acreditadas entre
_
_
.
a Conferência de Plenipotenciários.
4. Toda modificação proposta a uma emenda, bem como a proposta em seu conjunto~ modificãda ou não, para
ser adotada deverá ser aprovada em sessão-plenária por mais
da metade das delegações acreditadas ante a Conferência de
Plenipotenciários e que tenham direito de voto._~_ _
_
5. As disposições gerais relativas às conferências e aó
regulamento interno das conferências e de outras reuniões
contidas na presente Convenção são apllcáveis, a menos que
os parágrafos precedentes do presente artigo, que prevalecem,
não disponham em contrário.
6. As emendas à presente Convenção adotadas por uma
Conferência de Plenipotenciários entrarão em Vigor - em
sua totalidade e na forma de um único instrumento de emenda,
trinta dias após a data de depósito junto ao Secretário -Geral
por dois terços dos Membros, dos instrumentos de ratificação,
aceitação, aprovação ou adesão, para os Membros que não
hajam assinado esses instrumentos de emenda. A partir deste
momento, tais emendas obrigarão todos os Membros da
União. Fica excluída a ratificação, aceitação ou aprovação
parcial de tal instrumento de emenda ou a adesão parcial
do mesmo.
7. A Conferência de Plenipotenciários, sem prejuízo
do estabelecido no número 422, poderá decidir que para a
correta aplicação de uma emenda â Constituição é necessário

em~ndar a presente Convenção. Neste caso, a emenda â presente Convenção não entrará em vigor antes da entrada em
vigor da emenda à Constituição.
8. O Secretário Gei<il -riotificará a todos os Membros
o depósito de cada instrumento de ratificação, aceitação-, aprovação ou adesão, e a data de entrada em vigor de tal instrumento de emenda.
9. Depois da entrada em vigor de tal instrumento de
emenda, a ratificação, aceitação, aprovação ou-adesão de
acordo, com os arts_. 41 e 42 da Constituição serão aplicadas
ao novo texto modificado da Convenção.
10. Ao entrar em vigor tal instrumento de emenda, o
Sec.retário- Geral o Tegisti.a,rá na s.ecretaria das Nações Unidas,
de acordo com o art. 102 da Carta da.s Nações Unidas. O
número 219 da Constituição tanlbém será aplicado a tal instrumento de emenda.

ANEXO
Definição de certos termos empregados na presente Convenção
e nos Regulamentos Administrativos da
União Internacional de Telecomunicações

Para os fins dos instrumentos da União mencionadoS em
epígrafe, os temias seguintes terão o significado das definições
abaixo.
Perito; PesSoa enviada:
-a) Pelo Governo ou-pela Administração de seu país,
b) por uma organização autorizada pelo Governo ou_ pela
Administraçá,o do país interessado, ou
.
c) por uma organização-_irifern<icioria]
para participar nas tarefas da União relacionados C()ID sua
especialidade profissional.
Observador: Pessoa enviada:
Pelas Nações Unidas. um organismo especializad9 das
Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atómica
ou uma organização regional de telecomunicações para participar, em caráter consultivo, da Conferência de Plenipotenciários. de uma conferência administrativa ou de uma reunião
de um Comitê Consultivo Internacional; por uma organiZã.ção
internaciOnal para participar, em caráter consUltivo-~ -ae Uma
conferência administrativa ou de uma reunião de um Comitê
Consultivo Internacional;
Pelo governo de um Membro da União para partiCipar,
sem direito a voto, de uma conferênCia administrativa regional, de acordo com as disposições pertinentes da presente
Convenção.
- -- Serviço móvel: Serviço de radiocomunicação entre__estações móveis e estações terrestres, ou entre estações móveis.
Telecomunicação de Serviço: Telecomunicação relativa
às telecomunicações públicas internacionais e trocada e:Oti-e:
-as administrações;
--as empresas privadas de operação reconhecidas;
- o presidente do Conselho de ;\dministração, o- Secretário Geral, o Vice-SecretáriO Geral. os diretores dos Cofnitês
Consultivos Internacionais, o Difêtot do Departamento de
Desenvolvimento das Telecomunicaçóes, os membros da Junta Internacional de Registro -de Freqüêricias e outros repreSentantes ou funcionáriOs autorizados incluindo os que ~tratam
de assuntos oficiais fora da sede da União.
(A ComissáÕ de Rel~ç6es Exteriores e Defesa Nlicional.)

-

-

-
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e pelo Presidente José Eduardo dos -S-ã"ntos no âmbitO da
"Comíss-ão de Emergência", destinada a reativar a economia
angolana, principalmente a agricultura, tão prejudicada em
Aprovado o texto do Ajuste Complementar ao
todos esses anos de guerra.
Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica
3. Q apenso instrumento tem, por conseguinte, a finalina área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre
dade de orientar e respaldar ações de cooperação levadas
o Governo da República Federativa do Brasil e o Govera efeito com Angola, contribuindo para dinamizar seu já elevano da República Popular de Angola, firmado em Luando relacionamento com o Brasil.
da, em 28 de janeiro de 1989.
4. Assim sendo, tenho a honra de levar à alta considerãção de Vossa Excelência cópia do texto do Ajuste CompleO Congresso Nacional decreta:
mentar do Acordo de Cooperação Económica, Científica a
Art. 1"' Fica aprovado o texto-do AjuSte-éOriiplementar
Técnica na Área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural; firao Acordo de Cooperação Económica, Científica _e_ Técnica
mado com a República Popular de Angola, bem como projeto
na Área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entr~ ó Gode mensagem ao Congresso Nacional, para fins de aprovação
verno da República Federativa do Brasil e. 9 Goyerno da
República Popular de Angola, firmado em Luanda, em -28-- nos termos da Constituição.
AprOveito a oportunidade para renovar a VOssa EXcede janeiro de 1989.
· ···
lência, Senhor Presidente, os protestos do meu mais profundo
Art. 2~ Este decreto legislativo entra em: vigor na data
respeito. -Roberto de Abreu Sodré.
de sua publicação.
III- PARECER DA COMISSÃO
MENSAGEM No 454, DE 1989
AJUSTE COMPLEMENTAR DO ACORDO DE
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso NaCOOPERAÇÁO ECONÓMICA, CIENTÍFICA E TÉÇNIcional
CA
Elri conformidade com o disposto no Artigo 49, inciso
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
I, da Constítuição Fed.eral, tenho a honra de submeter à elevaDO
da consideração de Vossa Excelê-ilcias, acorríJiart,hado de ExBRASIL,
E
O
GOVERNO
DA REPÚBLICA POPULAR
posição de MotiVoS do Senhor Ministrá-de EStãdo daS-Re_la_- _
DE ANGOLA NA ÁREA DE
, ,
ções Exteriores, o texto do Ajuste Co"mplemeritar ao .{\cardo
PESQUISA AGRÍCOLA E EXTENSÃO RURAL
de Cooperação Económica, Científicâ-e!éCníca-ria Area de
Pesquisa Agdcola e Extensão Rural, entre o Governo daRepública Federativa do Brasil e o Governo da República PopuO Governo da República Federativa do BrasH e
lar de Angola, firrilado em Luanda, a_-28 âe. j~ri~ífó_âe -1989.
O Governo da República Popular, de Angola
2. O apenso iri.Strum,ento t_em a finalidade de orientar
(doravante denominados "Partes Contratantes")
e respaldar ações de cooperação levadas a efeito Com A~gola,
Em conformidade com as disposições cQntidas nos Articontribuindo para dinamizar seu já elevado relacionamento
gos I e III do Acordo de Cooperação Eoonômica, Científica
com o Brasil.
e· Técnica, conclufdo entre os dois Governos, em Luanda,
Brasllia, 30 de agosto de 1989. ---'José Sarney.
a 11 de junho de 1980, e em desenvolvimento do mesmo,
Exposição de Motivos N' DAF -III ABC/DAI/255/P AIN
Reconhecendo a importância da cooperação entre o Bra-LOOC02,
sil e Angola na área de pesquisa ·agrícola e eXtens-ão rural,
De 16 de agosto de 1989, do Sr. Ministro de Estado e
das _Relações ExteriOres
Desejosos em ihtensificar eSsâ_éólaboração e em aprimoÀ Sua Excelência o Senhor
rar o alcance e a eficácia do intercâmbio bilateral nesse setOr ,José Sarney
Acordam o se.guiiite:
Presidente da Repi.íblicàARTIGO I
Senbor Presidente,
Como é do conhe_cixitento de Vossa Excelência, fqi assinaO GoVerno- d_a República Federativa do Brasil e Q Godo, durante sua visita a Angola no inído do_ corre_nte ano,
verno da RepUbliCa Popular de Angola designam, respectiva~
o apenso Ajuste Complementar ao Aco_rdo de C9operação mente, como entidades executoras dos programas e projetas
Económica, Científica e TéCnica na Área de Pesquisa Agrícola de cooperação técnica tecnológica no campo agropecuárió,
e Exte.nsão Rural~ entre os Governos do Brasil e da AIJ.gola.
decorrentes do presente Ajuste Cõmplementar, o Ministério
Esse documento fa2:ia-se- necessáriO- pata dotar ó relacionada Agricultura- do Brasil e o Ministério da Agricultura de
mentQ bilateral de quadro institucional capaz de amparar o Angola,
·
amplo aspecto de ações que se desenvolvem entre os dois
ARTIGO
II
países.
2. Como bem sabe Vossa Excelência;·oBrasil vem presEntre outras atividades, os programas e projetas. menciotando, nos últimos ãnos, inestimável apoio aos programas nados no Artigo I, Com Oobjetivo de facHitar a ímplementação
de des_emvolvimento levados a _efeito em _Ang·ota, país-chave de pesquisas conjuntas, compreenderão:
a) dissemina-ção das ações de extensão rural, quer através
para a consecução dos objetivos da pOlítiCa externa brasileira
no Continente africano.-·Dentre as inúmeras--iniciativas, ora da formação de_ quadros angolanos na República Federativa
em fase de execução, destacam-se a construçãO â~ hidi"elétrica do Brasil, quer através dó envio à República Popular de Ande Capanda, da qual participa a Construtora Noberto Ode- gola de especialistas de instituições brasileiras naquele setor;
brecht,_ e as atividades da ~_»etrobrás no off-sh()~e __ang_olano.
b) apoio à pesquisa agropecuária e assessoria na experiAdemais, as ações previstas no documentO o·em. apreço Vêm mentação e seleção dos diversos equipamentos agricolas, no
ao encontro dos objetivos estabeleci~os por Vossa Excelência sentido de garantir a sua adequação às condições objetivas
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 79, DE 1992
(N• 169/89, na Câmara dos Deputados)
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da República Popular de Angola, no âmbito das chamadas
"Tecnologias Adaptadas", através de instituições brasileiraS;
c) apoio à produção de sementes e à produção, em particular, nos domínios da mandioca, feijão e soja;
·
d) apoio e consultaria nos domínios da defesa e conservação do solo.
ARTIGO III
As entidades executor elaborarão,de comum acordo,
por troca de missões ou correspondência, o programa das
atividades a serem implementadas, o qual poderá ser periodi. ,__ ,
.
camente ampliado ou revisto. _ ,
2. O programa das atividades a serem implementadas,
uma vez elaborado, deverá ser_ submetido às aUtoridades governamentais responsáveis por programas de coopera-ção de
cada um dos Governos signatários deste Ajuste Complemenw
tar.
1.

_-o__________ _

ART!GOIV
As entidades executor, em consonância com o Artigo
III acima, acordam promover a permuta de informações sobre
seus programas de pesquisa e atividadcs respectivas, para o
que procederão ao intercâmbio 4e dados, publicações e docuw
mentes científicowtecnológicos.
ARTIGO V
As entidades executoras acordam, __ e!ll CQnsonância
com o Artigo II, do presente Ajuste Complementar facilitar
o intercâmbio de seus pesquisadores, cientístas, -técniCos e-especialistas.
2. As responsabilidades de cada Parte, nomeaP~mente
aquelas que correspondam a atos de assistência técniCa, cçn~
sulta e formação de pessoal por parte do Governo br:asileiro,
e aquelas que correspondem a remunerações, viagens, estadia
e alojamento por parte do Governo angolano, serão acordadas
em cada um dos programas que vierem a ser dese_nvolvidos
em decorrência do presente Ajuste Complementar.
1.
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ARTIGO IX
Os resultados alcançaQos pelo desenvolvimento das ações
integradas no presente Ajuste Complementar serão avaliados
pela Coiniss3ó Mistã Brasileira-Angolana.
ARTIGO X
As eventuais dúvidas e disputas que surgirem durante
a execução dos trabalhos previstos no presente Ajuste Cornw
plementar e que não puderem ser resolvidos pelos represenw
tantes das Partes, serão encarni.nhadas_à_ Çqrnis.s3o Mista Brasiw
leirowAngolana para resolução.
·
ARTIGO XI
o-pre-sente Ajuste Complementar entrará em vigofj:ii"Ovi~
seriamente na data de sua assinatura ·e defínitivainente por
troca de notas diplomáticas uma vez cuffi})iidos os requisitos
legais para sua aprovação. Terá uma duração de 3 (três) anos
e será- prorrogado autorrlaticamente por iguais períodos, a
menos que urna das Partes manifeste por nota diplomática
sua decisão de não renová-lo, com urna -antecedência de 3
(três) meses da data de sua expiração:
Feito em Luanda, aos 28 dias do mês de janeiro de l989L
em dois exemplares originais nO ídíorna português, sendo ambos os téxtos igualmente autênticos.- pelo Governo da República Federativa do Brasil: Roberto de Alireti SQdré - Pelo
Governo da República Popular de Angola: Pedro de Castro
VanwDúnen "Loy".
(A Comissão de Licitações Exteripr~s -e Defesa Na·
·· cional.)
--PROJETO DE DEC,RETOCLEGISLATIVO N• 80, DE 1992
(rio 176/92; ·na Câmara dós beputàdos)
· ·

Aprova o texto do Acordo entre o GovernO- da
República Federativa do Brasil e o Governo da Repu~
blica Popular da China destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiScal, em matéria de Imposto
de Renda, celebrado em Pequim, em 5 de agosto de
1991.

ARTIGO VI
O Cóngtessõ Nacional decreta:
1. No âmbito da implementação do programa de interw
Art. 11 Fica aprovado o texto do Acordo entre o Qo~
câmbio de pesquisadores, cientistas, técnicos e espe-cialistas,
verno da República Federativa do BraSil -e o Governo da
cada uma das entidades executoras_ r_eceberá, anualmente, misK
República Popular mi China destinado a evitar a dupla tribuw
sões especializadas da outra Parte.
2. A realização dessa_s_m_issões ficará_ condiçiÇ)nada_ ao . tação e prevenir a evasão fiscal, em matéria de Imposto de
Renda, celebrado em Pequim, em 5 de agosto de 1991.
interesse e à prévia aprovação das entidades executoras e
Pâráirafo únicO. -Ficanf suj'eiTó~f"ã áprovação do Condos Governo dos dois países.
_
gresso Nacional quaisquer a tos que possârTI resultar em reVisão
3. Sempre que ambas as Partes acordarem realizar essas
do -referido Acordo, bem corno quaisquer ajustes complemissões, aplicarwse-á, também, o disposto no parágrafo 2" dó
mentares que,_nos termos do art. 49, incíso I, da Constituiçãõ
Artigo V acima,
Federai, _acarretem encargos ou compromissos gravosos aOARTIGO VII
património nacional.
Art. 29 Cada um dos Acordos de empréstimos a serem
Cada uma das entidades executoras assegurará aos pesw
fifinados entre os mutuários brasileiro~ e: o Fu_ndo de Coopequisadores, cientistas,_ técnicos e especialistas visitantes, aSsisração Econômica Ultramarina é sujeito_ à aprovação do Senatência médica em casos de emergência. A responsabilidade
derivada de morte acidental ou inv~liÇlez permanente correrá do Federal, nos termos do indso V do art. 52 da Constitu_i_ç.;io
FederaL
por conta da entidade a que p~rten~:::e o visitante. Art. 3" Este decreto legisl:atiV-õ éitrã em vigor na data
ARTIGO Vlll
de sua publicação.
Nos_ casos em que os programas e projetes conjuntos
MENSAGEM N• 543, DE 1991
de pesquisa ou de inteic:;âmbio previstos neste AjUste Cornplew
mentar, ensejarem a importação de equipamentos, material
Excelentíssimos Senhores Membro:;;_ do Congresso ~aw
ou veículos, aplicar-sewá o disposto no Artigo VII do Acordo
cional
de Cooperação Económica, Científica e Técnica~ ,
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ARTIG02

da Constituição Federal, tenho a honra de subniCter à elevada

consideração de Vossas Excelências; 3companh3do de Expo-

Impostos abrangidos

sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações

Exteriores, o texto da Convenção destinada a evitar a dupla
tributação e prevenir a·evasão fiscal em matéria de impostos
sobre a renda, celebrada entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China,
assinada em Pequim, em 5 de agosto de 1991.
Brasília, 9 de outubro de 1991.
Fernando Collor.
-O

Exposição de motivos DPFIDAI/DACC/451/PHIN-DCCDEE de 7 de outubro de 1991 do Senhor Ministro de Estàdo
das Relações Exteriores.
A Sua Exce_lência o Senhor
Doutor Fernando Collor,
Preside-nle da República.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de submeter à alta consideração de Vossa
Excelência o texto da ConveJ1ção_ Destin~da a Evítai"-â pupla
Tributação e Prevenir a Evasão FiScal em Materíáde fmpástos
sobre a Renda, firmada em Pequim, em 5 de agosto de 1991,
entre a República Federativa do Brasil e a República Popular
da China.
2. O texto obedece, em linha~ gerãis, à orientação adotada em acordos semelhantes, e nele se estabelecem cláusulas
que visam a estimular, mediante alívios fiscais, -ãs- transferências recíprocas de dividendos, juros, royalties e ganhos
de capital, incentivando os fluxos de investimentos nos territórios-de ambo_s os países.
__
3. Em vista das razões acima -expostas, Senhor Presidente, considero que a Convenção em apreço deva merecer
a aprovação do Poder Legislativo, e, para tal, submeto, .com
a presente exposição de motivos, projeto de Mensagem, a
fim de que Vossa E_xcelência, se assim houver__ por bem, se
digne encaminhá-ta ao CongressO-Nacional, nos termos- do
art. 49, Inciso I, da Constituição Federal.
AproveitO a oportunidade para renovar a VoSSa Exce-lência, Senhor Presidente, a garantia do meu niais profundo
respeito.
ACORDO ENTRE O GOVERNO. DA REPÚJ3UCA
DERATIVA DO BRASIL E O GOVáRNÜ
DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA DESTINADO
A EVITAR A DUPLA
.
.
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A EVASÃO FISCAL EM
MATÉRIA
..
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA

FE-

'

O Governo da República Federativa do _Brasj_l_
e
O Govemo da República Popular da China,
Desejando celebrar um Acordo destinado ~_evitar a dupl':l
tributação e prevenir a evasão fiscal em matéria de impostos
sobre a renda,
Acordaram o seguinte:
ARTIGO I
Aplicação
Este acordo aplica-se às pessoas residentes
em ambos os Estados Contratantes.

e~

I!IJI ou

1. _Q_s.i"mpostos existentes aos quais se aplica este Acordo s'ãO:
a) no caso da RepúbliCa Federativa do Brasil:
-o imposto federal de renda, excluídos o imposto de
renda suplementar e o imposto sobre atividades de menor
relevância.
(Doravante denominado "imposto brasileiro");
-b) no caso da República Popular da China:
.-i) o imposto de pessoas físicas;
ii) -o imposto de renda concernente a associações de negc?cios com chineses _e o relativo a investimentos externos;
iii) o ímposto de renda relativo'a empresas estrangeiras;
e
iV) o impostO de renda local.
(Doravante denominado ''impostos chineses".)
2. Este Acordo aplicar-se-á, também, a quaisquer impostos idênticos ou substancialmente semelhantes que venham
a ser instituídos após à data de sua assinatura, qUer adicionalmente, quer em substituição aos irítpOstos existentes, acima
mencionados. As autoridades competentes dos Estados Contratantes notificar-se-ão mutuamente sobre quaisquer mudanças signifiCativas que ocorram em suas respectivas legislações
tributárias.
ARJ"[G03
Definições Gerais
1. Para os fins deste Acordo e a menos que o Sell con·
texto requeira entendimento diverso:
a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do
Brasil;
b) o termo "China'" designa a República Popular da China. -Qua-ndo utilizado na acepção geográfica, designa todo
o território da República Popular da China, Inclusive seu mar
territorial, no qual se aplica a legislação tributária chinesa,
e ·qualquer área além do seu mar territorial sobre a qual a
República Popular da China exerce direitos soberanos! de
acordo com o Direito Internacional, para exploração e extração de recursos do leito do mar e do seu subsolo, e dos recursos
hídricos superjacentes;
c) as expressões "um Estado Contratante" e "outro Estado Contratante" designam o Brasil ou a China, consoante
o contexto;
d) o termo "imposto" designa imposto brasileiro ou chinês, consoante o contexto;
e) o termo "pessoa" abrange uma pessoa física, uma· sociedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
f) o termo "companhia" designa qualquer pessoa jurídica
ou entidade considerada como tal, para fins tributários;
g) as expressões "empresa de um Estado Contratante"
e ''empresa do outro Estado Contratante'' designam, respectivamente, urna empresa explorada por pessoa resídente em
um Estado Contratante e empresa e:)Cplorada por pessoa residente no outro Estado Contratante;
h) o termo '-'n_acionais" designa todas as pessoas físicas
que pnssuarn a nacionalidade de um Estado Contratante e
~odas as pesSoaS jurídicas criadas ou organizadas, segu-ndo
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as leis daquele Estado Contratante, e bem assim quaisquer

organizações sem personalidade jurídica mas consideradas como tal para fins tributários;
i) a expressão "tráfego internacional" designa qualquer
operação de transporte, marítimo ou aéreo, reali~ado por
empresa cuja sede administrativa (gàência efetiva) estéj_a situada em um Estado Contratante, exceto quando a embarcação ou aeronave seja operada apenas entre locais situados
no outro Estado Contratante;
j) a expressão "autoridade competente" designa:
i) no Brasil, o Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, o Diretor do Departamento da Receita Federal ou
seus representantes autorizados;
ii) na China, o Bureau de Administração Tributária Estatal ou seu representante autorizado.
2. Para a aplicação deste Acordo por um Estado Con~ra:
tante, qualquer termo qu_e não esteja aí definido terá, a menos
que seu contexto exija de forma diversa, o sentido d~do pela
respectiva legislação tributária, aplicável aos- impostos abrangidos por este Acordo.
ARTIG04
Residente
1. Para os fiiis deste Acordo, a expressão ~'residente
em um Estado Contratante" designa qualquer pessoa que,
por força da legislação daquele Estado Contratarite, ·esteja,
ali, sujeita a imposto em razão do seu domicilio, da sua residência, da -localização de sua sede administrativa (gerênCia
efetiva) ou de qualquer outro critério semelhante.
2. Quando, por força das disposições do parágrafo anterior, uma pessoa física [or considerada residente em ambos
os Estados Contratantes, sua situação será definida de acordo
com as seguintes regras:
-··
a) será considerada residente no Estado Contratante em
que disponha de habitação em caráter permanente; se dispuser
de habitação em caráter permanente em ambos os Estados
Contratantes, será considerada residente naquele em que forem mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (cen·
tro de interesses vitais);
b) se não puder ser determinado o Estado Contratante
onde tem o seu centro de interesses vitais ou se não- dispuser
de habitação em caráter permanente, a pessoa física será considerada residente no Estado Contratante em que permanecer
habitualmente;
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados
Contratantes ou se não permanecer habitualmente em nenhum deles, a pessoa física será considerada residente no
Estado Contratante de que for nacional;
d) Se for nacional de ambos os Estados Contratantes
ou se não o for de nenhum, as autoridades competentes dos
Estados Contratantes decidirão a questão por mútuó acordo.
3A_ Se, por força do disposto no § 1'". uma pessoa, que
não seja pessoa física, fOr residente em ambos_ os Estados
Contratantes, será considerada residente naquele em que se
localizar sua sede administrativa (i.e, gerência efetiva.)
ARTIGOS
Estabelecimento Permanente
1. Para os efeitos deste Acordo, a expressão "estabelecimento permanente" significa uma instalação fixa onde a
empresa exerça, no todo o,u em parte, suas atividades.
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2. A expressão "estabelecimento permanente" compreende, em especial:
a) um local de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) uma fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, um poço de óleo ou gás, uma pedreira
ou qualquer outro local de extração de recursos naturais.
3. A expressão "estabelecimento permanente" compreende ainda:
a) um canteiro de obras, uma edificação, montagem ou
implantação de projeto ou atividades de supervisão dos mesmos, desde que tais atividades tenham continuidade por período superior a seis meses;
b) a prestação de serviços, inclusive de consultaria, por
empresas de um estado contratante, por intermédio de funcionários ou de pessoal contratado no outro estado contratante,
desde que tais atividades tenham seqüência, em um mesmo
projeto, ou outro projeto a ele relacionado, por um período
ou períodos perfazendo mais de seis meses dentro de qualquer
período de 12 meses.
4. Não obstante as disposições dos§§ 1, 2 e 3, a expres~
são "estabelecimento pennanente" não compreende:
a) instalação destinada apenas à armazenagem, exposição ou entrega de bens ou mercadorias da empresa;
b) depósito de bens ou mercadorias da empresa em armazenagem, exibição ou para entrega;
c) depósito de bens ou mercadorias da empresa com a
mera finalidade de serem processados por outras empresas;
d) instalação fixa destinada à compra de bens ou mercadorias ou à cc;>leta de informações para a empresa;
e) ihstalaçãO fixa destinada a levar a cabo quaisquer outras tarefas ..acessórias à atividade da empresa".
5. Não obstante o disposto nos§§ 1 e 2, se uma pessoa
-que não seja um dos representantes independentes de que
trata o § 6 - atuando num estado contratante em nome de
empresa do outro estado contratante, tem e exerce habitualmente o poder de celebrar contratos em nome daquela empresa, tal empresa será considerada estabelecimento permanente
no e-stado primeiramente mencionado, com respeito a quaisquer atividades exercidas por aquela pessoa em nome da empresa. O disposto neste parágrafo não é aplicável se as atividades, que a pessoa exerce em nome da empresa, se limitam
àquelas mencionadas no § 4.
6. Não se considera que uma empresa de um estado
contratante tem estabelecimento permanente no outro Estado
Contratante meramente por exercer ali suas atividades por
intermédio de corretor, agente geral por comissão ou qualquer
outro··age·nte independente, desde que essas pessoas atuem
no âmbito normal de suas atividades. Entretanto, se um agente
dedicou suas atividades, no todo ou em sua quase totalidade,
ao interesse de uma empresa, ele não será considerado agente
independente para os fins deste parágrafo.
··

7. O fato de uma empresa residente em um estado contratante controlar ou se-r CõiitfOlada por empresa residente
em outro estado contratante ou ali exercer sua ati vidade, mantendo ou não um estabelecimento permanente, não é, por
si, bastante para fazer de qualquer dessas empresas estabelecimento permanente da outra.
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6. Para os fins dos §§ 1 a 5, a atribuição de luc_ro_ .~o.
estabelecimento permanente será feita~ ario a ano, observando-se o mesmo método, a menos que haja motivo suficiente
1. A renda auferida por pessoa residente em um estado . para se adotar prática diversa.
7. Quando os lucros compreenderem parcelas de rendicontratante, proveniente da exploração de propriedade imóvel
(inclusive renda de atividade agrícola ou floresta_l) sitUada mentos tratados separadamente em outros artigos deste Acorno outro estado contratante, está sujeita ao_ imposto do estado do, o disposto neste artigo não prejudicará ·a aplicação dos
contratante onde se_ localizar o imóvel.
·
outros dispositivos~
2. ---A expressão "propriedade imobili_ári.a" é definida
ARTIGO 8
conforme a legislação do estado contratante em que o bem
estiver situado e abrange, em qualquer hip6tese, a proprieNaVegação Marítima e Aérea
dade dos be_ns açes$6rios ao im(lv~l, gado.e equipamento, utilir'.· Os lucros provenientes da exploração, no tráfego inzado na exploração agrícola e_ florestal, direitQs~ am~prã.dos ternacional, de embarcações ou aeronaves são tributáveis apepela legislação ordinária sobre__a_ propriedade territorial, usu- _ nas no estado contrâtante em_que estiver situada a sua sede_
fruto de propriedade imóvel e dfteitos a pagamentosc fixps administrativa (gerência efetiva·.)
ou variáveis pela exploração ou con~sãç da e~plora'ção de·
2. _Se a sede ~Qministrativ_a de U:_ma empresa de navegação
depósitos minerais, fontes _ou outros re.curSO$. nat,ura_is.,· As. _ for _a bordo de uma embarcação. _considerar-se-á situada a
embarcações e as aeronaves .não são.cqqsideqH;las propriedade
se.de _no país de matrícula da embarcação ou, na falta deste,
imóvel.
no Estado Contratante no qual reside a pessoa que explora
3. O disposto ·no § 1 apÜeã'~se ao ·reUdirite'ntq prove~
o navio.
niente do uso direto, do arrendamento_ou de_ qualquer outra
3. As disposições do parágrafo 1 também se aplicam aos
forma de utilização da propriedade imóvel.
.
lucros provenientes da participação em um "pool", uma asso4. O disposto nos§§ 1 e 3 aplica-se igualmente ao rendiciação ou uma agência de operação internacional.
mento da propriedade imobiliária de empresa e aó- rendimento
de propriedade imóvel utilizada para o exercício de profisSãO
ARTIG09
liberal.
Empresas Associadas
1. Quando::
ARTIGO?
,-.-a) uma ein.presa de um Estado _Contratante participar
direta ou indiretâmente da direção, controle ou capital de
Lucros das Empresas
empresa do ouuo E$tado Contr_at<;lnte, ou
1. Os lucros de uma empresa de um estado contratante
., b) as mesmas pessoas participarem direta ou indiretasão tributáveis so;men_te neste ~stado contratante, a menos mente ·da direção, controle ou capital de empresa do outro
que a empresa exerça sua atividade no outro Estado Contra- Estado. Contratante,
tante por meio de um estabelecimento permanente aí Situado.
, _e, em ambos.Qs casos, as duas empresas estiveram ligadas,
Se a empresa exercer sua atividade nas cond~ções ªcima men- _e.a:Lsuas relaçõ~ _comerciais ou financeiras, por condições
cionadas, seus lucros serão tributáveis no outro estado contra- aceitas ou impostas que difiram das que seriam estabelecidas
tante, mas unicamente na medida em que correspondererri _ entt:e empresas independentes, os lucros que, sem essas_condia esse estabelecimento permanente.
-.
·
_ ções, teriam sido obtidos por uma dessas empresas mas não
2.- Observado o_que dispõe o § 3,_ quando urn·a-empresã. o ~oram por causa destas condições, podem ser incluídos ao
de um Estado Contratante ex~ré_er sua ativiÇ-ade. nç 0.1-!.tr~ luc:ro Q.essa emm:e~3: ç tributados como taL
Estado Contratante por intermédio de um estabelecjm~nto
permanente ali situado, serão atribuídos, eril-ca:da Estado Con.ARTIGO 10
tratante, a esse estabelechneJlto permanente os luCi-O~'- Quê-·
Dividendos
auferiria se fosse uriiã. empresa distintã. e Independente, exer1. Os divid_endos pagos por uma companhia residente
cendo atívidades idênticas ou similarcy em condições idênticas
ou ·similares, e transacionando com absoluta lndepel:tdêilCíà' em· 'unl Estado CóD.tratante a pessoa reSidente no outro Estado
Contratante sãó:'fiibutáveis nesse outro EStado.
.
com a empresa de que é um estabelecimento petntanente.
2. Esses diVidendos, co-ntUdo", -podem sér tributã.dos no3. Na apuração_do lucro de um estabelecimento perm~
nente, serão deduzidas as despesas incorridas para a conse- Estado Ci.:mtratà'016 e_ni que tem sede a empresa que os districução d.os objetivos desse estabelecimento, inClusive aS despe- bui, de acordo cOm a legislação aí vigénte; mas; ·se-a pessoa
sas de administração e os encargos gerais de direção realizados que os receber fOr o beneficiário efetivo dos dividendOs, o
no Estado Contratante em que se localiza o_ eStabelecimento imposto assim eS:tilbelecido não excederá a 15 por cento do
mo_ntante brutO-Qos dividendos. O disposto neste parágrafo
permanente.
4. Na medida em que se adote, em um estado contra- não pú:judica a 'ltlliutação dos lucros da sociedade, que antece..
tante, a prática de ratear o lucro total de uma empresa entre dem a distribuiÇ~o- dos dividendos.
3. O termo ".dividendos", empreg~4o no presente Artiseus diversos estabele_cimentos, o disposto no § 2 não obstará
a continuidade de tal prática naquele estado contratante. O_ go, designa os rendimentos provenientes de ações, ações Ou
método de rateio, no entanto, nãO poderá contrariar os princf.; direitos de fruiçãQi ações de empresas mineradoras, partes
pios deste artigo.
de fundador ou outros direitos de participação nos lucros,
5~-- Nenhum lucro será atribuído, a um e&tibelecimerito · eXCluídos os créçiifoS contra a empresa e ainda os rendimentos
permanente pelo simples fato de comprar bens ou merCadOrias , de outras partiéipftÇões no capital, que, para efeitos tributários, sejarp. trat3da·s, pela legislação do país onde reside a
para a empresa.

ARTIG06
Renda de Propriedade Imóvel
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empresa que efetua ã distribuição, como rendimentos de
ações.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 2 não se aplica se o
beneficiário dos dividendos, residente em um Estado Contratante, mantiver negócios ou prestar serviços no outro Estado
Contratante, em que reside a sociedade que distribui os dividendos, por meio de estabelecimento permanente ou escritório fixo ali situados e com relação aos quais se estabelece
o vínculo em virtude do qual os dividendos lhe são atribuídos.
Nessas condições, aplica-se o disposto no Artigo 7 ou o disposto no Artigo 14, conforme o caso.
5. Quando um resídente em um Estado tiVer estabelecimento permanente no outro Estado contratante, este estabelecimento permanente pode estar aí sujeito à retensão do
imposto na fonte, de acordo com a legislação deste outro
Estado Contratante. Todavia, esse imposto náo poderá exceder a 15 por cento do lucro bruto do estabelecimento perma:
nente, após o pagamento do imposto de renda da pessoa
jurídica, reJativo a esses mesmos lucros.
6. Quando uma sociedade residente em um Estado Contratante receber lucros ou rendimentos do outro Estado Contratante, esse outro Estado contratante não- poderá cobrar
qualquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a
pessoa r-esidente naquele outro Estado Contratante ou na medida em que a relação, em virtude da qual os dividendos
são pagos, se vincular a um estabelecimento permanente ou
a uma instalação fixa, situados naquele outro Estado Contratante, nem tão pouco sujeitar os lucros não distribuídos da
sociedade a imposto sobre lucros não distribuídos; mesmo
se os dividendos pagos ou os lucros não distribuídos consistirem, no todo ou em partes, de lucros ou de rendimentos
provenientes desse outro-Estado.
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tratante, mantiver negóciOs ou prestar serviços no outro Estado Contratante de onde provém os juros, por meio de estabelecimento permanente ou instalação fixa ali situados e com relação aos quais se estabeleceu o crédito que produziu os juros.
Nessas condições, aplica-se o disposto no Artigo 7 ou o disposto nO Artigo 14, conforme o caso.
6. Consideram-se os juros provenientes de um Estado
Contratante quando pagos pelo respectivo Governo, por uma
de suas subdivisões políticas, por uma autoridade local ou
por residente naquele Estado. Todavia, se a pessoa que paga
os juros, sendo ou não residente em um dos Estados Contratantes, tiver, em um deles, estabelecimento permanente ou
instalação fixa com os quais se vincule a relação de crédito
que produziu os juros, e, esses juros são pagos por aquele
estabelecimento permanente ou base fixa, consideram-se tais
juros provenientes do Estado Contratante onde se localiza
o estabelecimento permanente ou a instalação fixa.
7. Se, em conseqüência de relações especiais entre o
devedor e o efetivo bene~iciário ou entre ãmbos e tercei;ros,
o montante dos juros, tendo em vista a dívida em razão da
qual são pagos, excede ao que seria normalmente convencionado entre as partes, na ausência daquelas relações, o disposto neste artigo aplica-se apenas a este Ultimo montante.
Neste caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável
conforme a legislação de cada Estado Contratante, observadas
as demais disposições deste Acordo.
8. A alíquota estabelecida no parágrafo 2 não se aplica
aos juros provenientes de um Estado Contratante e pagos
a um estabelecimento permanente de empresa do outro Estado Contratante situado em um terceiro Estado.
ARTIG012
Royalties

1. Os royalties provenientes de um Estado Contratante
e pagos a residente no outro Estado Contratante são tributáARTIGO 11
veis nesse outro Estado.
Juros
2. Tais Royalties, contudo, podem também ser tribu1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e - tados no Estado Contiatante de onde provém e de acordo
com a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que os receber
pagos a residentes no outro Estado Contratante são tributáveis
for o beneficiário efetivo dos royalties, o impostO iD.cidente
nesse outro Estado.
2. Esses juros podem, contudo, ser tributados no Estad_o_ não poderá exceder a:
Contratante de que provém, de acordo com a legislação desse
a) 25 pór cento do montante bruto dos "royalties" proveR
nientes do uso ou do direito de uso ·de marcas de indústria
Estado Contratante. Mas, se a pessoa que os receber for o
beneficiário efetivo dos juios, o imposto assim estabelecido ou comérciO;
b) 15 por cento do montante bruto dos "royalties" em
não excederá a 15 por cento do montante bruto dos juros.
todos os demais casos.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, os juros
3. O termo roy~lties, empregado neste Artigo, designa
provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo
do outro Estado Contratante; a uma de suas subdivisões políti- pagamentos de qualquer natUreza, como contrapartida do uso
cas, a uma autoridade local, ao seu Banco Cent.fal ou- a qual- ou do direito de uso de direitos autorais de trabalhos literários,
quer instituição financeifii de propriedade exclusiva daquele
científicos ou artísticos, inclusive filmes cinematográficos e
Governo, são isentos de impostos no primeiro Estado Contrafilmes ou fitas para emissão de rádio ou televisão, qualquer
patente, técnica, marca de indústria ou comércio, desenho
tante, e bem assim os juros de títulos, bónus ou debêntures
ou m-Odelo, planta, fórmula ou processo secreto, bem como
emitidos por aquele Governo.
4. O temiO ·"juros" utilizado neste Artigo designa os
pelo uso de T· equipamento industrial, comercial ou científico
e por informações correspondentes a experiência industriais,
rendimentos de créditos de qualquer natureza, garantidos ou
não por hipoteca; dotados ou não de cláusula de participação
comerciais ou científicas.
4. Não se aplica o disposto nos parágrafos 1 e 2 se
nos lucros do devedor e, em particular, rendimentos de títulos
o beneficiário efetivo dos royaltles, residindo em um Estado
da dívida pública e rendimentos de bónus ou debêntures,
inclusive prêmios relativos a tais títulos, bónus ou debêntures·.
Contratante, manténi. negócios ou presta serviços no outro
Penas pecuniárias por atraso de pagamento não serão conside- Estado Contratante, mediante a utilização de estabelecimento
permanente ou escritório -fixo ali situados e se o direito ou
radas juros, para os fins deste Artigo.
o bem, com relação ao qual os royalties são pagos, tem vincu5. Não se aplica o~disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 se
o beneficiário efetivo dos Juros, residindo em um Estado Conlação Com o estabelecime!lto permanente ou a instalação fixa ..
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Nesse caso, aplica~se o disposto no Artigo 14, dependendo
das circunstâncias. S. Os royalties serão considerados provenientes de um
Estado Contratante quando devedor for o próprio· Governodaquele Estado Contratante, uma sua subdivisão política, uma
autoridade local ou urna pessoa residente naquele ESrà:ao Con--tratante. Todavia, qUando o devedor dos royalties", seja ou
não residente em um dos Estados Contrat3:ntes, tiver num
dos Estados Contratantes 1.1m estabel<!cimento- permanente
ou uma base fixa com relação aos qUais-haja sido contraída
a obrigação de pagar rOyalties, e caiba a tais eStabelecimentos
a obrigação do pagamento, consíderar-se-ão tais royalties pro~
venientes do Estado Contratante onde o estabelecimento per~
manente ou escritório fixo estiVer situado.
6. Se, em conseqüência de relações especiais ·entre ó
devedor dos royalties e seu beneficiário- efetívo;t>ü entre ambos e terceiros, o montante dos royalties p3gos, tendo em
vista o uso, o direito ou a informação pelos quais são ·pagos,
exceder ao que seria acordado _entre d~vedor e beneficiário,
na ausência de tais relações, o disposto neste artigo limita-~se
a este último montante. Nesse caso, a parte excedente dos
pagamentos será tributável conforme a legislação de cada Estado Contratante, ap1icando~se-, no que ·couber-, o qlie dispõe
este acordo.
ARTIGO 13
Ganhos de Capital
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b) se a remuneração pelas atividades exercidas no oútro
Estado Contratante é paga por pessoa residente naquele Esta~
do Contratante o_u sustentada por estabelecimento permanente ou instalação fixa ali situados, somente a parcela da
remuneração obtida naquele outro Estado Contratante será
por ele tributada.
.
- 2. A expressão "serviços profissiOnais" abrange, em es~
pecial, atividades independentes de natureza científico~lite
rária. artística, educacional ou de ensino, bem como as profig...
sõe.s liberais de médicos, advogados, engeriheiros, arquitetos,
dentistas e contadore·s.
ARTIGO 15
Trabalh? com Vínculo Empiegatício
L Ressalvado o que dispõem os Artigos 16, 18, 19,
20 e 21, os salários, oS ordenados e outras remunerações simi~
lares, obtidas por pessoa residente em um Estado Contratante,
em razão de emprego, serão tributáveis apenas nesse Estado
Contratante, exceto se o trabalho forefetuado no outro Estado
Contratante. Se o trabalho é aí efétuado, as remunerações
correspondentes são tributáveis nesse outro Est~do.
2. Não obstante as disposições do parágrafo 1, a remuneração recebida por pessoa residente em um Estado Contratante relativamente a emprego exercido no outro Estado Con~
tratante será trib~tável somente _no primeiro, se:
a)_ o beneficiáriQ p~rm~necer_ no outro Estado Contra~
tante por um período ou períodos não superiores a 183 dias
do ano civil em questão, e
b) a remuneração é paga por um empregador ou em
nome de um empregador que não seja residente no outro
Estado Contratante, e
c) o encargo da remuneração não couber a um estabele~
cimento permanente ou a um estabeleçimentof~xo que o em~
pregador mantenha no outro Estado Contratante.
3. Não obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2 desteartigo, as remunerações relativas a emprego exercido a bordo
de embarcação ou de aeronave, operadas no tráfego internaCional por empresas~de um Estado Contratante, serão tribu- _
tados somente no Estado Contratante ~ni. -que estiver sftuád~
a sede da empresa.
·

1. Os ganhos obtidos por pessoa residente em um Estado Contratante com a alienação de bem imóvel de que trata
o Artigo 6 situado no outro Estado Contratante põdem ser
tributados neste outro Estado Contratante.
2. Os ganhos provenientes da alienação de bem mó ve 1
que faça parte do ativo de estabelecimento permanente, que
uma empresa de um Estado Contratante poSsUir no outro
EstadO Contratante, ou de bem móvel que faça parte de insta~
lação fixa, mantido por pessoa residente em um Estado Con~
tratante no outro Estado Contratante, com a finalidaQe de
ali exercer profissão liberal, inclusive os ganhos corri a alien;.tção do estabelecimento permanente (isoladamente ou em conjunto com o total da empresa) ou da instalãçãõ fixa, podem
ser tributados naquele outro Estado Contratante. 3.. Os ganhos com a alienação de embarcações ou de
ARTIGO 16.
aeronaves, utilizadas no tráfego internacional, ou de-bens
Remuneração de Dicetores
móveis relativos à operação desses veículos, serão tributados
somente no Estado Contratante em que estiver situada a sede
As remunerações de diretores e_ outros pagamentos simí"~
administrativa (i, e, gerência efetíva) da empresa.
laie.S obtidos por pessoa residente em· um Estado Contratante,
4. Os ganhos com a alienação de quaiSQüéf'Outros bens,
na condição de membro do conselho de administração 6\J.excetuados os mencionados nos parágrafos 1, 2 e 3, serão de outro conselhO semelhante de empresa residente no outro
tributados em ambos os Estados Contratantes.
-Estado Contratante, são tributáveis nesse outro Estado.
-

ARTIGO 14
Trabalho sem Vínculo Empregaticio
1. Os rendimentos obtidos por pessoa residente em um
Estado Contratante, com o exercício ·de ·profissão liberal ou
de outra atividade independerite, serão tributáveis _somente
nesse Estado, exceto nos seguintes casos, em que tais rendimentos podem ser tributados também no outro Estado Contia~
tante:
- · -- --- -a) se a pessoa dispõe, no outro Estado Contratante, de
uma instalação fixa, em· êaráter permanente, para o exercício
de sua profissão, somente a parcela dos rendim~n~os relacionada àquela instalação será tributada no outro Estado Contra~
tante;

.

··.-'-~-

ARTIGO 17
Artistas e Atletas
1. Não obstante o disposto nos arts. 14 e 15, os rendimentos obtidos por pessoa residente em um Estado Contratante pela participação profissional em espetácuios, tais como
artistas de teatro, cinema, rádio ou Jelevisão ou pelos músicos
e atletas nas suas atividades pessoais-exercidas no outro Estado
Contratante, serã-o tributados ni::sse oit.ttOEstado Contratante.
2. Quando- Õs rendimentos relativos a atividades pessoais exercidas por profissional de espetáculos, ou por atleta,
não são atribuídos a esses profíssionais mas a outra pessoa,
tais rendimentos. não obstante o que dispõem os arts. 7, 14
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e 15, poderão ser tributados no Estado Contratante em que
as atividades do profissional de espetáculos ou do atleta forem
exercidas.
.
_
_
_
3. Não obstante o disposto nos§§ 1 c 2, os rendimentos
obtidos por profissionais de espetáculos ou por atletas residentes em um Estado Contratante pelas atividades exercidas no
outro Estado Contratante, dentro de intercâmbio cultural entre \ s Governos de ambos os Estados Contratantes, estarão
isentos de imposto naquele outro Estado Contratante.
ARTIGO 18
Pensões
1. Observado o disposto no § 2 do art. 19, as pensões
e outras remunerações similan; pagas a pessoa residente em
um_ Est~do Contratante, relativamente a -emprego ãntêriõf,
serao tnbutadas somente naquele E::;tado Cónfratante.2. Não obstante o· disposto no §, as pensões e outros
pagamentos similares cfetuados pelo Governo de um Estado
Contratante ou por uma autoridade governamental local, dentro de um plano de saúde pública ou de um sistema de segurid~de social instituídos por aquele Estado Contratante, serão
__
tnbutados somente naquele Estado Contratali.Ú!.
3. Todavia, tais pensões e OUtras rifuu:herações sirriilares poderão também ser tributadas no outro Estado Contratante, se tais· pagamentos forem efetuados por pessoa residente
naquele Estado Contratante ou por estabelecimento permanente ali situado.
ARTIGO 19
Serviços Públicos
1. a) As remunerações, excluindo penSões, pagas por
um Estado Contratante, por uma sua subdiviSão política ou
por uma autoridade local a uma pessoa físiCa por serviços
prestados a esse Governo, subdivisão Ou autOridade, são tributáveis apenas nesse Estado. .
... __
b) Tais remuneraç6es, contudo, serão tributáveis apenas
no outro Estado Contrata_nt~ se_ os serviços .fOrem prestados
naquele outro Estado Contratant~ e se o ~beneficiáilõ~--re-si
dente nesse outro Estado Contratante_,
i) for nacional desse Estado, ou
ii) não tenha se tornado residente nesse Estado unicamente para prestar os serviço-s.
2. a) As pensões pagas por um Estado Contratante,
por uma sua subdivisão política ou por uma autoridade local,
quer diretamente, quer por intermédio de fundos por eles
constituídos, a uma pessoa física, em cOnseqüência de serviços
prestacl0s a ',;se Estado, subdivisão ou autoridade local, são
tribLatáveis somente ncssc_Estado.
b) No entanto, c~...~..· :r>···:-.ue~ .,..to tribuJ-á,v_ets apenas no
outro Estado Contratante se o beneficiár·iQ-tiVer a naciona·
lidade desse outro Estado_ e nele residir.
3. O disposto nos arts. 15, 16, 17 e 18-~Píi~...: ~às remu
neraçõcs e às pensões pagas em conseqüência de servit;o::
prestados relativamente a negócios explorados pelo Governo
de um Estado Contratante, por uma sua subdivisão política
ou por uma autoridade local.
ARTIG020
Professores e Pesquisadores
Uma pessoa física--residente cm um Estado Contratante
ou ali residente até se transferir para o outro Estado Contratante e que, convidada por esse outro Estado Contratante,
universidade, faculdade, escola, museu ou outra instituição
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cultural ali situada, ou que, cumprindo programa oficial de
intercâmbio Cultural, ·permaneça nes~e Estado Contratante
por período não superior a dois anos com a finalidade exclusiva
de leeionar, proferir conferências ou realizar pesquisas, será
isenta do imposto nesse outro Estado, no que concerne à
remuneração que receber relativamente a essas atividades,
desde que seja tributada no seu próprio Estado Contratante.
ARTIG021
Estudantes e Estagiários
1. Os pagamentos que um estudante estagiário, residente em um Estado Contratante, ou ali residente até se transferir para o outro Estado ContrÇttante com o· ún~co -~m de
estudar ou realizar treinamento, receber para cobrir as despesas de manutenção, educação ou treinamento, não serão-tríbutáveTs--õ:essç_ oUtrO Estadç Contratante, desde que tais pagamentos provenham de fontes situadas fora deste Estado Contratante.
2. No que respeita a auxfii6, bolsa de estudos e remuneração, não contemplados no § 1, o estudante ou o estagiário
de que trata este artigo ainda terá direito, enquanto durarem
_seus estudos ou seu treinamento, às mesmas isenções e rc:::duções tributárias a que fazem jus as pessoas resideittes rio ESta_:.
do Contratante em que permanecer.
ARTIG022
Outros Rendimentos
Os rendimentos de pessoa residente em um Estado Contratante, oriundos do outro Estado Contratante e não contemplados por este Acordo, serão tributáveis naquele outio Estado Contratante.
ARTIGO 23_
Método para Eliminar a Dupla Tributação
L No Brasil, a dupla tributação será eliminada da seguinte forma:
Quando uma pessoa residente no Brasil receber rendimentos da China, o montante do imposto incidente sobre
tais rendimentos, devido na China nos termos deste Acordo.
será -creditado contra o imposto brasileiro incidente Sobr•.:.
aquela peSSOa. O montante do crédito, todavia, não excederá
ao valor do impo.;ot, • hrasileiro sobre aqueles rendimentos,
calculado nos t• rri1v .. da _legislação e das normas tributdrias
do Brasil.
2. Na r .hina, a dupla tributação será eliminada da: seguint..·- form<.:
a) q_t•; 11do uma pessoa residente na China receber rendimento~ do Brasil, o montante do imposto incidente sobre
tais rendimentos, devido no Brasil, rios teimas deste Acordo,
será crcdi .. ~0 centra o imposto chinês incidente sobre aquela
pessoa. O montante do crédito, todavia, não excederá ao
valor do imposto chinês sobre aqueles rendimentos, calculado
nos te1 u~Os da legislação e das normas tributárias da Chil)a;
b) quando os rendimentos originários do Brasil forem
dividendos distribuídos por empresa residente no Brasil a empresa residente na China_ e que possua no mínimo 10% das
ações da einpresa que realiza a distribuição, o crédito levará.
em conta o imposto de renda recolhido pela empresa no Brasil.
ARTIG024
Não Discriminação
1. Os nacionais de um Estado Contratante não estarão,
no Outro Estado Contratante, sujeitos a quaisquer impOstos
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ARTIGO 26
de tributação e obrigações acessórias aos qU~i:; estão ou podeIntercâmbio de Informação
rão estar sujeitos os· nacionais daquele outro Estado Contra-_
1. As autoridades competentes dos Estados Contratantante.
teS trOcarão entre si as inforffiãções necessárias à aplicação
2. A tributação de um eStabelecimento_ p'ermanente_,
do disposto neste Acordo oi:i-do dispOsto nas respectivas legisque uma empresa de um Estado Contr-3tãõ.tê rnaritiverno __ 1é~Çóes tributárias que disciplinam o impos_to objeto deste Acoroutro Estado Contratante, não será menos favqrável nesse do, na medida em que a tributação ali disciplinada não contraoutro Estado que a das empresas desse outf6 Estado- Contra-· riar as disposições deste Acordo, em particular para prevenir
tante que exerçam as mesmas atividades. O disposto neste
a evasão de tais tributos. O intercâmbio de informações não
parágrafo não obriga um Estado Contratante a conceder âs
fica limitado pelo que dispõe o ait:~ "1. Qualquer illforlnação
pessoas residentes no_ o_y.t_ro Esta9o Contrata~t_e -~s _de_d:uçõ~s. recebida por um Estado Contratante será considerada secreta
pessoais, os abatimentos e as reduções de imp~o_sto ~m f~~ça()
e será facultada apenas às pessoas ou às autoridades (incluSive
de estado_ civi.l o_u epcargos familiares concedidos aa:s que - trll?~nais e colegíados administrativos) relacionadas com os
residem nesse País_.. _ .
- tributos abrangl~<?S por este .a_Cordo, conforme suas resp_ect~vas
3. __ Salvo quando se aplicarem as -dispOSIÇões·
art. fi,- competências para efetuar o lançamento e a cobrança, aphcar
do art. 11, § 7; ou art. 12, § 6, os juros, os royalti~ ~outros
a .legislação Ol.J_ decidir sobre controvérsias. I ais pessoas ou
desembolsos feitos por empresa de um Estado Contratante autoridades UtilizarãO as infoimações somente para tais fina liem favor de pessoa residente no outro Estado Contratante dades, e poderão revelar as in_fo"rm,ações em j~lgamentos pú-s-erao;ao se--ãpu-rar cnucrotríbutável daquela empresa, dedublico~;- o-u -aeeisões-juôiciais.
Oveis nas mesmas condições que se observariam, se o paga2. O disposto no§ 1 não_ pOderá, em caso algum, ser
mento houvesse sid_o feito à pesSoa residente no primeiro
interpretado no sentido de impor a um dos Estados ContraEstado Contratante.
,
_
tantes a obrigação:
4. As empresas de um Estado Con~atante ciijó _capital
a) de adotar medidas administrativas contrárias à sua lepertencer ou for, no todo ou em parte, controlado, direta
gislação ou à sua. prática administrativa ou às do outro Estado
ou indiretamente, por uma ou mais pessoas residentes no
Contratante;
outro Estado Contrat-ª--1\t~. não estarão sujeitas, no primeiro
· b) de prestar -informações que não podem ser obtidas
Estado Contratante, a qualque_r tribUtaÇão ou, _oQrfgação_ acescom base na sua leg!slação ou no âmbito de sua prática admisória diversa ou mais onerosa do que a qUe OUTraS empresas - nistrativa normal ou Cfas do outio Estado Contratante;
semelhantes, do primeiro_ Estado Contratante, estariam suc) de prestar informações qtie- re-velem segredos comerjeitas.
-ciais, industriais, profissionaiS ou de processos comerciais ou
5. Neste artigo, o termo "tributação" designa os impos- iiiâustriais, ou informações cuja ~o_ntunicação- seja contrária
tos que são objeto do presente AcOrdo.
à ordem pública.

ou obrigaçõe...;: acessórias que sejam mais on. . rosos ou diversos

ao-

ARTIG027 _
ARTIG025.
Funcionários Diplomáticos e Consulares
Procedimento Amigável
Este Acordo em nada prejudicará os priVilégios fiscais
1. Quando se considerar que os a tos de 1,lffi o.u.de ambos
de que gozam os funcionários diplomáticos e consulares, por
os Estados Contratante~ resultam ou poderão resultar em tr.iforça de regras gerais do Direito Internaçi9nal ou de dispobutação divergente ~ás disposições deste ACordo, a pessoa
sições de acordos especiais.
prejudicada poderá, independentemente do que dispuserem
ART1G028
as legislações intern3:s elos _Est~dos Contrata,nt~s, su~me;te~
Entrada em Vigor
seu caso à apreciação da autqridade. competente d~ Estado
Cont_ratante em que reside. O caso de que trata este parágrafo
1. Cada Estado Conu.atªntt::. _comuni~rá ao qutro, por
deverá ser submetido _à apreciação da autoridade competente
via -diplomática; O cumprimento dos respectivos procedimenno prazo de três anos contados da primeira not~_~cação Sobre
tos Legais internos necessários à entrada em vigor do_ Acordo.
a tributação divergente dos termos deste Acordo ...
Este Acordo eritrará em vigor no tr_igéSimo dia após a data
-·
2. A autoridade competente, se a reclamação se lhe da segunda notificação.
2. Os efeitos deste AcOrdo ocorrerão:
afigurar justificada e não estiver em cóhdições de lhe dar
a) com relação aos impostos retidos na fonte, decorrente
solução satisfatória, envidará esforços para resolver_a questão
de pagamentos realizados a partir de primeiro de janeiro do
amigavelmente com a autoridade competente do outro Estado
Contratante, com vistas a evitar tributação divergente dos ano civil imediatamente posterior àquele em que entrou em
vigor;
termOs deste Acordo.
b) com relação aos outros impostos abrangidos por este
3:,- As autoridades competentes dos Estados ContratanAcordo, em anqs fiscais que se iniciàrem no primeiro dia,
tes enVidarão esfo_rços apra resolver amigavelffiente quaisquer
oU em dia subsequente, do mês de janeiro_ do ano civil imediadificuldades ou dúvidas que surgirem da interpretaÇão õu da ~amente posterior àquele em que o Acordo, entrar em vigor.
aplicaçãO deste Acordo. Poderão tatp.b~m _c~l!_suftar-se J!~Utua
ARUG029
mente com vistas à eliminação da dupla tributação em casos
Denúncia
não previstos neste Acordo.
Este Acordo perma:rlece"'rá
vigOr iildefinid-amente-. No
4. As autoridades compet_entes dos Estados Contnitantes poderão comun,i~r-se diretamente __a fiJ? -~~-chegarem a entanto, qualqtieY.dos Estados Contratantes, até o trigésimo
do mês
de . jUnho
acordo nos termos dos§§ 2 e 3.
. .... _ "dia
--,, . de qualquer ano civil a começar depois

em
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SEÇÃO II
de decorridos cinco anos ·cta entrada em vigor, poderá denunDas Atribuições do Congresso Nacional
ciá-lo ao outro Estado Contratante por via diplomática. Nesse
caso, o presente Acordo cessará seus efeitos:
·--····-·····•-•4••••···········•.0::·•···············--~---· .. ··---··-...... ,;.,,; .... Art. 49. Ê da corrlpetência exclusiva do Congresso Na-a) relativamente ao imposto ·retido na fonte; às irriporcional:
tâncias recebidas a partir do dia primeiro de janeiro do ano
I - resolver definitivamente sobre trá ta dos, acordos ou
civíl -inlediãtanie-ntc posterior àquele em -que --se forinalfzar ·
a denúncia;
- atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos
gravosos ao património nacional.
b) relativamente a outros impostos contemplados neste
Acordo, a?:~ exercício_s f~cais que se i~i~jarem a partir--do
dia primeíro de janeiro do ano civil imediatamente posterior
SEÇÃO IV
àquele em que se formalizar a denúncia.
Do Senado Federal
Feito em Pequim aos 5 dias do mês de agosto de 1991,
em duas vias, em· português, chinês e inglês, sendo os três
Art. _52._ Compete privativamerite ao Senado Federal:
textos igualmente aut6nticos. Em caso de -divergência de fnter~
pretação, prevalecerá o texto em inglês.
v -autorizar operaÇões externas de natureza fínanceira,
Pelo Governo da República Federativa CIO-Brasil.
de interesse da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Pelo Governo da República Popular da China
Territóhos_ e dos Municípios.
PROTOCOLO
' ' ' ' •••'' • ••' ••u•••--••••• .. , ; , ; , , , , ••••' , ; , , ••••• ;, •••••' •• •' , , , , , ; , ' ' ,·,, ' ' •••
No momento da assinatura do Acordo entre a República
............. ...................................... ........................... .
Federativa-do Brasil e a República Popular da China destinado
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Naa evitar a dupla tributação e prevenir a evasãO fiscal em matéria
cional.)
de impostos sobre a renda (a seguir mencionado como "o
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ExpeAcordo"), os abaixo assinados acordaram as seguintes dispodiente lido vai á publicação.
sições que constituem parte integrante do Acordo.
Sobie ·a mesa, Comunicações que serão lidas pelo Sr.
1. Com referência ao art. 8
0- disposto neste Acordo_ não prejudicará a aplicação do lo Secretário.
art. 11 do Acordo sobre Transporte Marítimo firmado entre
São lidas as seguintes
o GovernO da República Popular da Chína e o Governo da
Senhor Presidente,
República Federativa do Brasil, em 23 de maio de 1979.
Comuniêo a V. Ex•, nos termos do art. 39, alínea a,
2. Com referência .âõ árt: lO, §§ 2 e 5.
Entende-se que os diVidendos ·a- que se referem os §"§ do Regimento Interno do Senado Federal, que estarei au-sente
2e 5do art. 10, conforme registrados neste Acordo, em confor- dos trabalhos da Casa no período de 7 a 20 de setembro
midade com a legislação interna do Brasil, abrangem inteira- em curso. quando, no desempenho de missão com que me
mente quaisquer lucros de negócios, bem como os lucr_os_obti- distingui o ·senado, participarei da cerimônia de assinatura
de contratos junto aos bancos comerciais credores da dívida
dos por um estabelecimento permanente.
externa, em Toronto, Canadá.
3. Com referência ao art. 12, parág"rafo 3
Sala das Sessões, 8 de setembro de 1992. - Senador
Entende-se que o disposto no § 3 do art. 12 aplicar-se-á
Raimundo
Lira, Presidente da Comissão de Assuntos Econóa quaisquer pagamentos recebidos em contrapartida pela presmicos Senado Federal.
- -tação de assistência técnica ou de serviços técnicos.
4. COm refeiência aO'àrL 24, § 2 · Comunico a
Ex~ no$ termos do § 1~. do art. 13 do
Entende-se que o disposto no§ 5 do art. 10 não contraria Regimento Interno do Senado Federal, seja considerado como
o disposto no § 2 do art. 24.
licença o dia 3 (três) do corrente, quando estive em Audiência
Feito em Pequim aos 5 dias do mês de agosto de 1991, Pública da Comissão Especial Mista do Congresso Nacional
em duas vias, em português, chinês e ínglêS-, sendo os três que estuda o "Pesequilíbrio Económico Inter-Regional Brasi~
.
textos igualmente autênt!cos. Em caso de divergênCia de inter- leiro". na cidade de Manaus, Amazonas. _
Sala:_ das SessõeS, 8 de setembro de 1992. - Senador pretação; prevalecerá o texto em inglês.
Pelo Governo da República Federativa -do -Brasil
Beni V eras.
Pelo Governo da República Popular da China.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- As ComuniLEGISLÁÇÃO CITADA'.
caÇões lidas vão à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. }9
CONSTlTUIÇÁO
..
- secretário.
REPÚBLICA FEDERATIVA DO-BRASIL .
É lido o seguinte:
·········.,~-·-···-·:ríTüiôiv:--~--~
~

_

v:

··· ·······

Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO I
Do Poder Legislativo

PROJETO DE LEI DO SENADO N•137, DE 1992
Fixa normas de formação de recursos humanos na
área de saúde, regulamentando o inciso III do art. 200
da Constituição Federal.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 A formação e atualização dos recursos humanos
na área de saúde serão orientados para o atendimento das

I

~
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principais necessidades de saúde da população, identifici:tdas
pelos órgãos que constituem o Sistema Único de Saúde.
Art. 2~ O ensino de terceiro grau dos profissionais da
saúde, bem como o preparo de pessoal auxiliar, tanto de
19 como de 2"' grau, incluirão atividades práticas, que serão
realizadas, em sua maior, parte, em serviços públicos de saúde,
integrados ao Sistema Unico ele Saúde, nosníveis primário,
secundário e terciário.
Art. 3" Os profiSsioháis- de saúde e o pessoal auxiliar
vinculado ao Sistema Único de Saúde participarão de um
processo de atualização continua 4e conhecimentos científicos
e de aperfeiçoamento de habilidades técnicaS: Parágrafo único. Os órgãos de direção do Sistema Único
de Saúde, em cada esfera de governo, serão reSpOnsáveis
pela promoção das atividades referidas no caput deste artigo,
em articulação com os órgãos integrantes do sistema educacional.
Art. 4" A ordenação da formação e atualização dos recursos humanos na área de saúde serão planejadas e coordenadas por comissões interinstitucitmais Vin-culadas em cada
esfera de governo aos Conselhos Nacional, Estaduais, do Distrito Federal e Municipais de Saúde.
Art. 5" Esta lei entram em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" RevOgam-Se as disposições em contrário.
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para uma situação real, o Sistema Unico de Saúde o induzirá
a não se alienar, eStudando patologias que são muito raras
ou até mesmo inexistentes na população brasileira.
Este caminho foi proposto em vários documentos de ensi~
no médico e para~medico, porém, até agora, nunca efetivamente implantado no País.
Prevê, ainda, o Projeto, a forinação ou edu_cação continuada, ou atualização permanente dos conhecimentos científicos e tecnológicos,_ ;ttribuindo a sua promoção aos órgãos
diretivos do Sistema Unico de Saúde, em cada esfera de Gove~o, em harmonia com as instituições do sistema educa~
clonai.
_
Finalmente, cori.fere a comissõeS interinstitucionais, -vincUladas aos conselhos de saúde de cada esfera de governo,
previstas já de forma genérica na Lei n" 8~080, de 19 de setembro de 1990, ~m seu art. 12, para o âmbito nacional, a competência de coordenar todos os aspectos referentes à formação
e atualização dos recursos humanos na área de saúde, em
articulação com outros setores erivolvidos na questão, coffio,
particularmente, o setor educacional.
Entendemos que a aprovação deste projeto de lei pelos
distintos parlamentares contribuirá para a discussão e implantação real de uma política de formação de recursos humanos
da área de saúde, que venha a beneficiar o atendimento da
nossa população, por parte-d(is 6i"gãOS competentes do Poder
Executivo.
Sala das Sessões, 8 de setembro de 1992. -·senadOr
Almir Gabriel.

Justificação
O inciso III do art. 200 da Constituição Federal dá •o
Sistema único da Saiíde a competência de ordenar a formação
LEGISLAÇÃO CITADA
de recursos humanos na ár~a de saúde. Os constituinte-s eD.teriCONSTITUIÇÃO DA
deram, ao assim se definirem, que a formação do pessoal
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 1988
de sáude deve estar associada à sua f1,1tura prática profissional,
procurando prevenir a preparação inadequada de acadêmicos
·-·A~. Si;t~~~- ú~i~~- ·d~ "S'~ód~~ ~~~p~·;~~~ié;ao atendimento dos principais problemas de saúde da popude outras atribuições, nos termos da lei:
lação brasileira.
_
A influência estrangeira nessa área é muitO grande. A
~;ct~~~~ -~· r~;;.;;~ç·ã~· ·d~ ·;~-~~;;~;;~"h'~~-~~~·;·~·~· á;~~
nossa Universidade muitas vezes pesquisa e ensina temas cujo
maior interesse não está no Brasil, mas são trazidos Oo_e_xterior de saúde;
por revistas científicas, estimulando o estudo de problema pouco relevantes para a maioria da nossa população.
(A Comissão de Assuntos Sociais- decisão termiEsta lei fornece subsídios ao Poder Executivo para equanativa.)
-cionar de fato o que ,a Constitu-içãO- determinou, como competência -do Sistema Unico de Saúde, quanto à ordenação da
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O projeto
forrilação do pessoal da área de saúde.
lido
será
publicado e remetido à Comissão competente. (PauEste Projeto dispõe sobre o objetivo da formação e atuali~
zação dos recursos humanos d~ área de saúde, qual seja, sa.)
Do expediente lido, constam os Projetas de Decreto L~
o de prepará-los para atuar nos principais problemas de saúde
gislativo
n"s 77 a 80, de 1992, que por tratarem de matérias
da população brasileira e mantê~Ios atualizados quanto à realidade nacional em termos clínicos, epidemiológicos e terapêu- referentes à Atos Internacionais, em obediência ao art. 376,
ticos. Por outro lado, dá competência ao Sistema Único de "C", do Regimento Interno, terão, perante a Comissão de
Saúde para definír quais são, de fato, as principais necessi- Relações Exteriores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias
dades de saúde da população. Atende assim a um dos compo- para recebimen_to de emendas, após o que a referida Comissão
terá quinze dias, prorrogáveis por igual período, para opinar
nentes do preceito constitucional.
sobre
as matérias. Findo esse prazo, sem parecer, as propoO projetO defirie ainda, como_a m_elho_r forma de se chegar
ao objetivo anteriormente referido, o ensino realizado na sua sições entrarão em Ordem do Dia, nos termos do art. 172,
maior parte junto aos diferentes níveis de complexidade dos II "C", do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presiserviços que integram o Sistema Único de Saúde. É o caminho
da integração trabalho~escola, ou integração docente-assis- dência recebeu manifestação de solidariedade ao Congresso
tencial.
Nacional, em face da crise política e moral que se instalou
Participando do atendimento nos s~rviços d~ saúde, nos no País, das seguintes entidades: Assembléia Legislativa do
seus diferentes nfveis, desde Posto de Saúde __a_té Hospital, Estado de Minas Gerais, assinado pelos 77 Deputados que
o forniando identifica o_s principais ·próblemas de. saúde que a compõem: Pensamento Nacional das Bast;s Empresariais;
a população apresenta. Ao estimulá-lo a buscar suas soluções Associação Brasileira de Imprensa; Central Unica dos Traba-

...... kt.:. 200.·:
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lhadores· Confederação Nacional dos Policiais Federais: Geipot·, Uni~ersidade de São Paulo; Co_nselho Regiona_I de Enged p f
A

~~~~ ~r~~f~!~~t~r:; ~~~:~;esN:~~~~~~ci~; ~~s~~?:~ão ~~~
mocrática dos Militares das Forças Armadas.
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A maior taxa de incidência foi em São Miguel de Itaipu,
na Paraíba e em-Maceió, entre as capitais.
É imp~rtante considerar-se que ho~~e mudança de cr~~é-

rio na notificação de casos entre a Reg1ao Norte e a Reg1ao

Nordeste. Na primeira, s-6 foram notificados os casos·Iaboratorialmente comprovados; e -na segunda, OOni base em crítérios
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo clínico-epidemiológicos. Em 1991 foram registrados 2.102, e
até maio de 1992, 6.960 casos de cólera. As pen,pectivas são
a palavra ao nobre Senador Almir Gabriel_
ai_nda graves, tomando-se em conta a carência de ~anea~ento
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB - PA. Pronuncia o
básico em grande número de municípios e o baiXo num<;_ro
seguinte discurso. -Sem revisão do orador.) -Sr· Presiden_:e
de educação sanitária prevalentes. E são agravadas pela ausen~
e Srs. Senadores, em junho de 1992, neste ano, a Fundaçao
cia de coordenação entre os Ministérios da Saúde e da Ação
Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, fez pub~icar o
Social, no que respeita aos critérios de prioridade para ~mpla_?P:rimeiro número do infOrme epidemiológico do SUS, S1stema
tação ou expansão de sistema de saneamento. A nohficaçao
Único de Saúde.
- .
-- -de dengue, desde sua reintrodução no Brasil, em 1982, é
Cumpre; em primeiro lugar, parabenizar a iniciativa pel~s
sempre sob-registrada. Em Boa Vista, Roraima, tivemos, n_aseus múltiplos e significativos alcances. Em segundo, anahquele ano, 12 mil casos do tipo 1 e. 4. ~e 1983_ a 1985 n.ao
sá-lo, ainda que de forma breve, e, em terceiro, buscar alguhouve registro. Em 1986 rompeu a ep1dem1a do R10 de Janeuo
mas conclusões.
do tipo 1; e em 1990, dos tipos 1 e 2, chegan~o-se a 97.~28
A publicação abrange dados de todas as unidades da
casos registrados em 1991, nos Estados do R10 de Janetro,
Federação, relativos aos anos de 1980 a 1991, e compreende
Ceará, Mato Gr~sso do Sul, São Paulo, Tocantins, Alagoas
a Aids - ou Síndrome da Imunodeficiência Adquirida -,
e Minas Gerais.
A febre amarela urbana não existe no Brasil desde 1942.
acidentes por aracnídeos - escorpiões e ofídios - , ~ól~ra,
coqueluche~ dengue, difiteria, febre amarela,. febre t!f61~e,
Mas a forma silvestre nunca foi erradicada, pois sua transhanseníase, leishmaniose, leptospirose, malána, menmgtte,
missão depende de reservatórios e vetares _silves~res. A prepeste bubónica, poliomielite, raiva humana, sarampo, tétano
sença do aedes egypti em áreas urbanas, mclustve onde há
endemiadafebre amarela silvestre, como no Centro-Sul, Cene tuberculose.
0 registro de dados sobre os acidentes inici_'!_-se a part~r
tro-Oeste mantém o risco de sua reurbanização, especialde 1986; e os provocados por aracnídeos e escorptoes, a parttr
mente no 'Norte, no Centro-Oeste e na pré-Amazônia roarade 1988. São séries recentes e, em 1990, não incluem os de
nhense.
Minas Gerais, maior notificador dos demais anos.
Na década de 80, houve tendência decrescente do número
Os acidentes por offdios chegam a 20 mil; por aracníd~_?S,
de casos registrados de febre tifóide. De um total de 4.986
casos em 1980, chegou-se a 2.000 em 1990, 60% dos q~:;tis
a 1.968; e, por escorpiõeS, a 3.016, prevalecendo nas Regtoes
Sul e Sudeste.
- -na _Babiª, Alagoas, Ceará e Pernambuco.
_
Os casos de Aids têm crescido no País. Desde a sua
A peste bubónica ainda incide em bolsões do Nordeste.
De 1980 a 1991 somente Minas Gerais, fora do Nordeste,
descoberta, em 1980, chega-se a 1991, com 6.422 c:a~os novos
registrados, 60% dos quais só em São Pa~lo. Imctalment~,
apresentou alguns casos. O pico do período foi de 151 casos
em 1982, no Ceará. Em 1991, registraram-se apenas sete casos
predominava entre os chamados grul?o~ de n~co ho~ossexuats
masculinos e dependentes de drogas mjetávets. HoJe, também
na Bahía.
heterossexuais e mulheres, em níveis elevados, configurando
A raiva humana decresceu de 168 casos registrados, em
1980, para 69 em 1991, sendo 70% dos cas?~ no Nordeste.
um perfil epidemiológico extremamente grave._ Estima-se, hoDesde 1982, não bá registro de casos na Regtao Sul.
je, exiStirem 700 mil infectados, nada havendo 9-ue demonst:e
perspectiva de declínio. Sabendo-se que cada Infectado hoJe
As doenças preveníveis por imunização, como. Coqu~será um doente amanhã e que todos os doentes morrem,
luche, difteria, poliomielite e tétano~ tive:am t;ndêncta decilpode-se depreender o quadro som~~i~ que se avi~nha.
nante em todo 0 País, no período. O mawr num.ero de casos
registrados de coqueluche, 54.766, foi ~m 1982~_e o 'Il!·enor,
A sétima pandemia do cólera miciOu-se na Ásia, na ?é~~
da de 60 e foi introduzida no Brasil em 1991 pelo Mumcíp10
7.145, em 1991. A difteria passou de 4.646 ~asas, em 1980,
de Benja~in COnstant, na fronteira dO Amazonas com o Peru,
para 518 em 1991. Há dois anos não se registram ·::asas de
onde a epidemia tem grandes pr?porçõ:s: _
-___ -".
· · · poliomielite.
Seguindo inicialmente as VIas fluviaJ.S e postenormente
o sarampo declinou-se de_100 mil casos para 41.506,
pelas rodovias, expandiu-se para o Estado do Amazona_s,
no período; e 0 tétano, de mais de 3.000, para 1.622, sendo
Amapá e Pará· daí aos Estados do Maranhão, Paraíba, R10
0 maior número de casos registrados no Nordeste. .
Grande do Norte Pernambuco, Alagoas, Ceará e Bahia. CaLastimavelmente, o mesmo não aconteceu_ com .a hansesos isolados for~ constatados em Sergipe, Espírito Santo,
níase,leishmaniose, leptospirose, malária,- meningite e tuberRío de Janeiro e Mato Grosso.
culose.
A fase epidêmica da doença tem durado de 12 a 14 semaNo que respeita à hanseniase, de 15.515 cas~s ~ovo~ em
1980, passamos ao regist~o de 26.927 em 1991, n~o_t_nclwnd?
nas. não se podendo afirmar ainda se a tendência será ~e
manutenção de um nível epidémico ou extinção da transmiSneste último ano casos de Mato Grosso e Tocantm_s. O Bras~l
são.
registra mais de 80% dos casos de hansenía.se de toâ_? o contiDos 346 municípios atingidos até o fifi de maio de 1992, __ nente americano, e o Nordeste quadruphcou o numero de
apenas 53 notificaram _35 _o_u mais casos de cólera; 00. muriicí--- casos novos em 11 anos.
A leishmaniose tegumentar quintuplicou, e a visceral quapios notificaram apenas·1 caso; 21 apresentaram mais de 1C?0
casos, entre eles Belém, Manaus, Recife, João Pessoa, Mace1ó
se decuplicou entre 1980 e 1991. Na Região Nordeste, foi
e São Luis.
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onde mais cresceram ambas as formas da doença, seguida
da Centro-Oeste, da Sudeste e da Região No_rte.
A leptospirose teve o s~u registro _aUillentado em cerca
de 50%, sendo mais afetados os Estados de São -Pau.lo, Rio
de Janeiro, Permanbuco, Bahia e Santa Catarina, com metade
de todos os casos notificadoS. A malária é uma endemia quase
restrita aos Estados da Amazônia legal. De 169.871 casos
registrados em 1980, chegou-se a 577-520, em 1989; e a
533.360, em 1991.
Em 1989 e 1990, o número de casos - 31.240 - de
todas as formas de meningite, chegou ã quatro vezes QJ.ais
do que a médi~ anual, caracterizando a epideinia que o País
viveu, com maior íncidência, no Sudeste.

Finalmente, a tuberculos~ registrou, erri 1;>84, o -maiOr
número de casos novos, _88.366, nras sua ín_cid_ência tem-se
mantido em torno de setenta rilil, Dãõ se cóQ.st_at~do queda
mais significativa, apesar da eficácia das novas terapêuticas.
Sr. Presidente, Srs, Senadores, os dados antes referidos
são de todo o Brasil. Sabe-se que os erros e os sub-registros
de morbidade são maiores do que os de _móifalidade. De
outro lado, apenas infere-se o grau de corr_elaç-ão entre essas
doenças com o nível de pobreza, ou com _a_desnutrição, analfabetismo, ausência de saneamento -básicO,_ habitação inadequada e a renda insuficiente. Ainda que sejà criticável, por
incompleta, a visão dualística do Brasil-fndi_a e do -BrasilBélgica, é impossível deixar de reconhecer que o maior tributo
à dor e ao sofrinlento é pagtJ pelas classes e regiões--mais
pobres. O que releva notar é que os métodos, procedimentos,
-3ÇõCS e· téCriólOgías- sírnplíflcadas- de prevenção e tratamento
são hoje disponíveis em todo o mundo. Significa dizer-Se que
a redução da miséria e da pobreza são indiSpensáveis para
a redução das doenças, mas n~o a única e exclusiva forma.
Enquanto se busca a elevação do nível de vida d3S populações,
é possível um c--:-forço conjunto do governo e __ d_êl _ s<;pciedade
para se conseguir 1 ~duzir grandemente essas doieS e esses
sofrimentos. Para tanto, é indispens-áVel decisão política e
ação governamental honest_a e interessada. _E, infelizmente,
o registro, a constatação a fazer é de que "as elites _domina~tes
e os governantes a elas submissos só têm_ usado a doença
como mercadoria e o sofrimento como um~ iDstrumento de
opressão política menor.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Francisco Rollember~-0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, em 1959, colávam_os grau em-M-e-dicina pela Universidade da Bahia. Recordo-me bem, Sr._Presidente, Srs. Senadores que-, àquela época, o estudante pobre
conta,va com o apoio- -da reitoria da universidade para viver
na residência do universitário, pagando uma quantia simbólica, tendo direito à aUmentação farta, balanceada, perfeita
para as exigências de um jovem em desenvolyimento, que
precisava se esforçar para melhor estudar e aprender. Tinha
direito a assistência médica, odontológica e psicológica~ enfim,
todo tipo de respaldo para que o estudaÍlte tiyesse a tranqüilidade necessária para que pudesse exercer o seu mister, que
era estudar.
Os tempos passa, as universidades se ampliam, inúmeras
outras são criadas, e, em vez de encontrarmos facilidades
para que o jovem possa, em adentrando a universidade, continuar os seus estudos, o que encontramos é a qu~se desativaç:ã-o
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dessas residências, a pouca participação da reitoria na vida
do estudante, e a_ quase impossibilidade de o jovem- que,
nao esfudando na universidade pública, freqüenta a universidade privada por motivos os mais diversos, quase sempre
o seu trabalho -arcar com a despesa do curso que pretende
fazer.
Daí por que, Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores, tenho
sido procurado constantemente, no meu Estado, por jovenS
universitários, que- vão à minha residência para solicitar a
minha interferência junto ao Sr. Ministro da Educação houve época, }untO ã Caixa Económica Federal --a fim de
que se regularize o fluxo do crédito educativo.
É sobre isso, Sr. Presidente, que quero me referir, nesta
tarde, através deste pronundaniento, à questão da educação
brasileira e do crédito educativo, de urna maneira sirigela,
eo passant, mas coin o---propósito de a este assunto voltar,
estudando-o em profundidade, se não encontrarmos, por parte
das autoridades competentes, uma resposta para o problema
que vem angustiando a juventude do nosso País, que, a todo
instante e a toda hora, impOssibilitada no caminho da sua
batalha, vê-se obrigada a abandonar os cursos para os quais
se preparou com tanto cuidado ...
_Ao longo da minha vida parlamentar, já ao curso de
das décadas, tenho acompanhado com intereSse os problemas
e as soluções educacionais e a sua importância para o desenvolvimento pleno do Brasil. Por isso ~esmo, quer por meio
--de projetas de lei, que por meio de pronunciamentos, ou
ainda nas atividades da comissão, reflete-se sempre o meu
interesse no âmbitoºª educação. _ _ _ _ --~----- _______ _
Permito-me recordá-los, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
que o art. 208 da nossa Carta Magna fixa a obrigatoriedade
e a gratuidade do ensino fut:tdamental e médio. Tenho externado, em diferentes ocasiões, ·que-essa gratuidade, embora
muito justa, não é ·suficiente em si mesma na luta para a
democratização do ensino. Conforme diz o inciso VI do referido artigo, é preciso garantir ao estudante outros apoios indispensáveis tais como: material escolar, alimentação normal
e preservação da saúde, sem as quais torna-se incoativa· a
obrigatoriedade do estudo.
- ·Em rãzão disso, Sr. Presidente,_ tenho acompanhado com
- o mais· vivaz interesse -a implementação de Programas, por
me_io_d_e órgãoS específicos, para-a consecução desse objetivo,
como por exemplO a ã.Çãõ da Fundação d~ Assistê_ncia ao
Estudante (FAE) - Fundação que foi constantemente por
mim assim tratada quando da minha luta, já nesta Casa, cOntra
o livro descartável, a fim de que os estudantes_ brasileiros
pudessem díspor desses livros. Evidente que a fundação tem
uma função muito interessante pelo material que distribui
e pelos preços daquilo que vende. Mas, hoje, não está produ~
zindó como fazia outrora quando imprimia livros de melhor
·categoria, inclusive, na área médica quando éramos estudantes
de medicina; tínhamos oportunidade de lermos autores norteamericanos, franceses e ingleses; est.ud~mos por Alípio Cor~
reia Neto, Ato Dias e outros tantos da nossa língua pátria,
já que livros outros em português não encontrávamos para
os estudantes. Isso de uma certa forma arrefeceu, e tem sido
de uma falta inlensa para o estudante brasileiro" podei" complementar seus conhecimentos, principalmente aqueles que, não
dominando outros idiomas, não têm condições de fazê-lo,
senão na língua pátria.
Evidentemente, Srs. Senadores, a preocupação com a
educação não se· cinge ao ensino fundamental. Também o
ensino do 39 grau tem que estar no ceme dessas preocupaÇões.
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Todos_sabemos como é importante a obtenção de um diploma
do 39 grau para o estudante do nosso País. É um problema
quase atávico. Reconhecemos, também, corno são limitadas
as vagas em universidades, principalmente nas municipais,
estaduais e federais. Em razão dessa limitação de vagas e
da grande demanda que ocorre nas universidades governamentais, não resta outra alternativa para os que buscam os
bancos universitários, senão tentarem um ingresso nas faculdades particulares que sempre se afiguram muito caras.- Os
próprios estudantes, conscientes dessa situação, já moldaram
um título: muitas vezes é mais fácil ingressar na faculdade
do que pagá-la. Com o objetivo de contornar essa situação
tão crítica quanto polarizadora, o Governo estabelec_eu em
1976 o Crédito Educativo administrado pela Caixa Econômica
Federal a qual, desde então, já beneficiou cerca de oitocentos
mil estudanes_ carentes em todo o Brasil_._
Lamentavelmente, como me _referi no início desse pronunciamento, esse importarite frabalho que vinha sendo feito
pelo Crédito Educativo modificou drasticamente as bases do
contrato com os estudantes, Assim, em janeiro deste ano,
os estudantes foram obrigados a assinar um novo contrato
com cláusulas inexistentes no contrato anterior, o que suscitou
uma série enorme de mandados de segurança, aos_ quais passaram a exigir jui"ol" tririlesttais pela TRE, além de avaliação
de escolaridade feita agora pelo MEC e nãO ri:t3is pelas faculdades. Esses novos tontratos passaram a cobrir apenas 66%
dos débitos do semestre de 1991, repaSsando os restantes 34%
ao estudantes. Há eshidantes do Crédito Educativo com o
débito de oito milhões, pois a correção feita pela faculdade
desde o semestre de 1991 até hoje é cobrado com juros de
6% ao dia com a variação da TRE diária. ~
Ora, todos os estudantes que não puderam fazer acordo
estão com seus documentos de escolaridade presos pelas faculdades, inclusive, os que já Se formaram.
_
Por iSso, Sr. Presidente, não podemos concordar com
esse tratamento que está sendo dado aos estudantes universitários que simplesmente acreditaram no Crédito Educativo,
lançaram mão dessa prerrogativa e vêem-se agora impossibilitados de continuarem os seus estudos.
O sr. Almir Gabriel - Permite-me V._ Ex~ um aparte,
nobre Senador Francisco Rollemberg'?
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG~- Com m~uita honra, Senador Almir Gabriel.
O Sr- Almir Gabriel - Senador Francisco Rollemberg,
escutei com bastante atenção a colocação feita por V. EX~'
no que diz respeito à residência médica e à educção em geral,
no Brasil, particularmente a nível universitário. Gostariá âe
colocar alguns aspectos ·que me parecem importantes: o Brasil,
hoje, gasta o equivalente a três bilhões de dólares para custear
o ensino de trezentos mil universitários: Sigilifica dizer que
o Brasil despende, por ano, cerca de dez mil dólares por
universitário. Comparado com o gasto que filzem os Estados
Unidos. a França, a Inglaterra e a Alemanha, verifica~se que
apenas os Estados Unidos gastam mais do que o Brasil com
os estudantes universitáiios. Se, ao invés 'de fazermos essa
comparação apenas com um número de estudantes pelo volume de recursos despendidos, também agregarmos o número
de pessoas que saem, a cada ano, formadas pelas nossas
universidades, vamos verificar, então, que esse número se
tornará brutalmente gran~e e absolutamente inc<;JmpatíVel
com o nível de pobreza existente no BrasiL Diria que essas
reflexões não interferem sobre o eixo colocado por V. Ex~
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a respeito do residente e da paga que lhe deva ser feita pelo
fato de desempenhar uma atividade importante.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Permite-me V.
E~~ um aparte ao aparte?
O Sr. Almir Gabriel - Pois não.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Nas minhas reflexões iniciais, falava da residência universitária, que era onde
os estudantes de todos os cursos tinham acesso, era uma pensão financiada pela universidade. Não falei especificamente
na residência médica, na residência de especialização.
O Sr. Almir Gabriel - Pois- não. Parece-me que é necessário fazer uma reflexão sobre custeio dessas residências, tirando alguns aspectos, que bem recentemente foram colocados,
q-ue era de utilizar re_cursos da _seguridade social, especifi- Camente dos concursos de prognósticos. Pare_ce-me qUe esse
recursO, que é destinado à assistência médica, prevenÇão de
doenças, enfim destinado a todo âmbito de seguridade social,
não ·deva ser utilizado para o pagamento ou para o custeio
dessas bolsas. Embora, no meu entender, as bolsas_ sejam
rigorosamente defensáveis, especialmente para grupos de estudantes, que não têm condições de se auto-sustentar,_ especialmente nos cursos superiores brasileiros, onde as dificuldades de ensino são muito grandes, a possibilidade de compra
de material didático é pratiCainente irilpossíVel, sObretudo em
se tratando de tratados, ou de livros especializados em outras
línguas, como o inglês, o francês, o espanhol, e assim por
diante. Portanto, nesse sentido, estou inteiramente solidário
à V. Ex\ com vistas a, realmente, dar apoio aos estudantes,
sobretudo estudantes pobres, aqueles que realmente são carentes. Mas, considero que essa reflexão deva estar embutida
na teflexão mais ampla dos gastos nacionais, com o ensino
universitário.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - V. Ex• !óí-ão
cerne do meu pronunciamento. Não viria eu à tribuna. nesta
tarde, para falar de crédito educativo, residência universitária,
financiamentO de ensino universitário, ou qualquer outro tipo
de ensino, com o propósito de tirar da Previdência Social,
já tão sofrida e combalida, alguma fatia. Temos que encontrar
uma saída para essa questão. Não sei lhe dizer exatamente
como o Professor Edgard Santos fazia na UniverSidade da
Bahia, mas, possivelmente, não era com uma fatia da Previdência Social, era o Ministério da Educação, que tendo menos
universidades e sendo um ministério mais rico, com universidades mais enxutas, tendo um número necessário de professores, um número necessário de funcionários, investia com
muita racionalidade. Não havia a política, no mau sentido,
de se inchar as universidades, como se fora uma tradição
- V. Ex~ talvez não conheça no Pará, mas eu conheço nas
minhas regiões - , com assistentes e professores familiares
ao término de seus cursos, sem a preocupação. não só da
boa formação, mas, também, da real necessidade de coo.tra~
tação dessas pessoas.
V. Ex~ disse muito bem, isso tem que ser analisado, tem
que ser inserido no contexto dos gastos nacionais. Por conseguinte, apelo ao Governo para que, quando quiser racionalizar
os gastos nacionais, e, ao mesmo tempo, ter uma boa assistência à saúde, uma previdência funcionando à altura, não se
esqueça de levar em consideração, também, que o Brasil precisa de cientistas, de homens preparados com graduação superior, coni pós-graduação, que possam trazer para a nossa terra
um melhor desenvolvimento em ciência e tecnología, hoje
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pré-requisitos eSsenciais para se considerar um país como uma

grande nação.
Tempo houve, Senador Almir GabriJ:},_ que se dizia que
território, população e língua eram o suficiente para dar unida-

de nacional ou se fé:l~f!C um pafs. Hoje, todos nós sabemos
que população é um pré-requisito "que nãO Se discute- mais.
A língua, sem dúv_ida, para a unidade nacional tem a sua
importância; mas O tértit6rio tem uma rmportãücia relativamente pequena, se comparado com a ciência e a tecnologia
que aquele país desenvolve. Não fora assim, não estariam
as Coréias, Taiwan, Japão, os pequenos países que se defron-

tam com o Continente Australiano, como o Brasil, que tem
dimensão continental. a Índia e outros tantos, qUe estã-á ~gora
adentrando no Segundo Mundo, porque estão obtendo, conquistando esse pré-requisito básico do poder nacional, que
é a ciência e a tecnologia. E _essa c:iênçi_a, essa tecnologia
só_ são conquistadas através de ensino sério, ptoficíen1e -nas
nossas universidades, aproveitando dentro de umíl ~leç4o
natural --já que não ternos condições de fazê-la melhor os nossos melhores cérebros.
Imaginava ser este um discurso desprovido de maiores
pretensões e atençõe_s, mas com o seu aparte, nobre Senador,
ficou profundamente enriquecido. E_ porque ele está enriquecido, lhe sou muito grato.
- Sr. Presidente, era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~ Conceoo
a palavra ao nobre Senàdor José Paulo BisOl.
O SR. JOSÉ PAULO BISOL (PSB -RS) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, pretendia fazer uma análise exaustiva
sobre a questão dos atas pré-processuais que competem à
Câmara dos Deputados na hipótese do processo de jmpeachment. Mas, como é do conl)ecimento público, o digno Deputado Ibsen Pinheiro, Presidente da Câmara Federal, está, neste momento, ou dentro de alguns miriU:tOS estar*, eXpli_~itando,
deixando claro, qual o procedimento que adotará.
Mas se V. Ex~ quiser se divertir um pouco· com um·detalhe
constitucional, gostaria de m,ostrar que V. Ex•, na sua compe~
têncía foi deixado de lado de uma forma errada.
Veja V. Ex~, o art. 102 da nossa Constituiç-ãO diz:
"Compete ao Supremo Tribunal Fecte!al, preCipuamente, a guarda da Cqnstituição, .~!Jei!99~J!ie~
I -processar e julgar, originartamente:
_ .
a) a ação diret_a de_ inc;.o_nsti.t!lcionalidade de. let
ou ato normativo federal ou estadual;
_
_
b) nas infraçõe_s penais comuns·, o Piesidente da
República, o Vice-Presidente, ... "
Assim, quando o Presidente da República comete um
delito comum, um crime com-um, é esse o artigo ·que incide
nesses casos o Supremo Tribunal Federal é competente para
processar e julgar o Presidente da República.
Como é que eles fazem?
A Procuradoria-Geral da República, de posse das provas,
de posse do inquérito, elabora_ uma denúncia que é encaminhada -prestem bem atenção -ao Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
Sr. Presidente, estou apenas praticando um pouco de
humor com esse detalhe constitucional. Estou _mostraJ!?-o que
"no caso de crime comum do Presidente da Rep-.Thfica o Ministério Público elabora a denúncia e a enCarilínha_da ao Presidente do Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribu-

Quar!a'feírã 9 7221

nal Federal é o juíz competente para processar e_ julgar o
Presidente da República em matéria de crimes comum, com
base no art. 102.
Agora, V. Ex~ pode ler o art. 51 que diz, assim:
''COiripete privativamente à Câmara dos Deputados: ·
I - a,utorizar, por dois terços de seus membros,
a instaurãção de processo contra o Preside~te_ . : __:__':
E o art. 86 da mesma Constituição diz assim:
''Admitida a acusa-ção contra o Presidente da Repuôlica, pOr dois terços- da Câmara dos Deputados,
será ele submetido a julgamento perante o Supremo
Tribunal Federal, nas infrações penais Comuns, ou perante o Senado Federal, nos crirheS-de responsabilidade.
· § 1~ O Presiderite- fiCaiá suspe-nso de sUas funções;
,I--:- na~. infrações penais comuns; se recebida a
denuncta... _
Prestem bem atenção, Porque não vou fazer .ne_nb.ur.na
invenção. Vou faZer leitura. Ent~o, no caso dos crimes comuns
há uma autoriz(;lção ne_cessária d& Câmara. Todaviaª denúncia
é respeitosamente encaminhada- ao Presid~n~~ do Tribunal
competente, para processar e julgar que é o Supremo Tribunal
FederaL Ela não é encaminhada_iLCâmara, Senadores. Ela
é encamülhada ao President_e cuj~ _instiülição vai Processar
e julgar. O Supremo Tribunal Fede_ral vai nomear um relator,
prestem bem atenção, antes de_ receber a denúncia. Aí o relator, ciente de,que_o processo tem urna condição de procedibili_dade, que é a autorização da Gãmara_.vaLenc'liJlin_ha:r o
processo à Câmara para que ela autorize ou não, antes_ do
recebimento da denúncia. Porque o recebimento da denúncia,
está escrito aqui, acontece no Supremo Tribunal Federal. A
Câmara Federal não tem competência para receber ou rejeitar
<1 denúncia. _Est~ é um detalhe intere~sante. . .
.. . _
_ ~~ _P.or iniciativa da OAB e d_a f,..BJ.:l por uma estranha consue4!4o. o pedido foi dirigido à Câmara. Sr. Presidente. peço
que v. Ex• Preste 'atenção porque· realmente o problema é
de V. Ex• O que estou dizendo,- sr.--Presidente, é estranho,
mas é verdade. O pedido de impeachment tinha de ser encami· ··
nhàdo a V. Ex•
. y_. Ex~ ti!lh.~ _que ter começadp :a f~s_e_ postulatória aqui,
e corno a autorjzação da Câmara é uma condição de procedi. bliidade. V. Ex• encaminharia o expediente à Câmara. Eu
sei corno funcion<-lrn as consuetudos e_ as consuetudo~ no Pireito. Eu sei que ~s juristas legaliSt_aS 'iesistem. mUhP; ilã~ Suas
doutrinas, à força da consuetudo y a força Qa des_uetudo,
mas também se_i :que na realidad_e c.oncreta do Direito ocorre
consuetudo e Qcor_re dessuetude, co_mo ~stá aconteçep.d9 nessa
hipótese. Mas nessa hipótese, ocorre na fase postulatória dos
procedimentos, sem grandes reflexos e sem que isto gere qualquer nulidade . .O que eu estou inte.ressado em frisar é este
aspecto a que ~e refere ao art. 86 da Constituição~ quando
diz:
"admitida a acusação contra o Presidente da República, o Preside:nte ficará suspenso de suas funções nas
infrações-penais comuns, se recebida a denúncia."
O que sigrlifrca isto? Significa que o ato de admissão
da acusação nã()se confunde com recebimento da denúncia.
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Não falo em recebimento protocolar. Falo em recebimento
da denúncia como aqUele ato que instaura o processo-ou determina sua instauração pela citação.
Quando np_ referente ao .S_upremo Tribunal Federal, se
diz que o Supremo Tribunal Federal pode ou não receber
a denúncia- apesar da autorização da Câmara- isto significa
que a admissão da acusação pela Câmara não é à .mesma
coisa que recebimento de denúncia. Simplesmente incontestável, porque decorre da mais clara e descomplicada leitura

do art. 86.
Não é possível que o conceito de adn;tissão da acusação
valha num sentido para o Supremo e em outro sentido, .oposto,
para o Senado._ Os dois estão colocados no me:>mP dispositivo,
art. 86, quer dizer; o conceito de admissão da_acusaçã_p_ é
o mesmo para o Supremo Tribunal Federal e para o Seriado
Federal. Isso significa, em matéria de lógica_, n_ecessarianlente,
que a denúncia que foi oferecida lá na Câinara, perante o
Presidente da Câmara, deveria ter sido ofere.cida_ª-._V. ~
Presidente d_o_ Senado F~deral. Isso é um erro de consuetudo,
é um erro. emergente de_ l;!J):t costume que: _se explica pela
legislação passada, mas que_ não tem nada: a Yer com a·legisl3w
ção presente.
Por outro lado, significa_ que a denúncia que está tramitando, lá, só vai ser recebida a_qui, depois -de autoriz_ado o
processo ·pela Câmara, quando determinanilOS 3. cita:çâo do
réu, como faze_m os juizeS, com a conse:qü,enté ihstaúraç~õ
do_ processo aqui no Senado ..
Compreendidas estas perspectivas, não _quero me··aprow
fundar. Acredito, tenho, e~se ponto de vista, de que até o
momento não aconteceu nÇtda de irreparáVel. O equívoco é
de natureza protocolar. no caso. A finalidade da lei está serido
alcançada, o que afasta a hipótese de nulidade.
Mas, Sr. Presidente, estão falando _em abrir u_m__prazo
de defesa na Câmara. ser que issO está no·:Voto do Ministro
Aldir Passarinho. Mas pincei argumento_pOI- argumento neSse
voto e não vi nenhum que faça sentido: FOi uma iríveilÇão
ao· sabe~ de um voto,. que, pelo fato de .ter sido dad() por
um Minis,tfo_ do Supic.níõ Tribunal F~deral,_ não significa :n_ecess.ariamente que não _eSteja literalmente errado, como, de
fato, está literalmente errado. Por que um Ministro do Supremo não pode errar? Quais são. os argumento~ dele? Vou citar
alguns de_ memória.
Piimeiro; a legislação s_empre procurou estabelecer uma
partilha de competências ni.aís ou menoS ."igualadas entre a
Câmara e o Senado. OI:a, pelo amor de Deus, isso é argumento? Isso prova alguma coisa? O fatq fl_e a Consiflb.iição
vigente ter terminado com essá partilha equilibrada de competências, e ter dito que a competência para procesS'"ãr mais
a competência para i1:1lg~r era do Senado~ ~sso_ significa que
o princípio constituc::iQn,a~ - porque contrariou uma velha
partilha, uma partilha consuetudinária -, uão vale? Esse é
um dos argumentos, absolutamente inslgit"ificante; ·que me
perdoe o MinistrO Aldir Passarinho. Não cb6ga a ser um arguw
mente é só uma opiniãõ Crítica.
.. ~Outro argumento_ -é o de que a iniCiatiVa do processo
de impeacbment cabe a qualquer cidadãO brasileiro, o que
é verdade. Então, é preciso que se evite a_tfrheridade, pofque
muitos cidadãos brasileiros seriam irrespons~áveis, agiriam de
má-fé, com segundas- intenções. É preciso abrigar a ~resi
dência da República desses efeitos. Esse 't_âritbém é um argumento totalmente im~ignificante, porque ninguém receberá
uma denúncia sem fundamento. Nesse G3$9r cabe o despacho
inicial: "indefiro liminarmente por inepta, indefiro liminar-
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mente por absoluta ausência de fundamentação, indefiro liminarmente por rigorosa e absoluta inidoneidade dos dados apresentados''. Esse procedimento é do Direito; é. o· que acontece
quando um cidadão qualquer apresenta ao juiz uma--queiXa,
sem nenhum documento. de_ que a queixa ocorreu. Ou o juiz
a indefere liminarmente por não haver fundamento, ou ele
encaminha_ à autoridade policial para proceder ao inquérito,
sem_dar seguimento imediato ao processo. Portanto, o fundamento do Ministro Aldyr Passarinho não faz sentído. Ele
tem outros ·argumentos, entre os quais ......;.. e esse me pareceu
o mais relevante- 9 de que não se pode receber uma denúncia
contra o Presidente assim no_ mais, porque Sua Excelência,
se instaurado o processo, é sUspenso de su: 5 funçr·~es. _Realw
mente .isso.<$ mu~to Sérip_. ~gora, penso que não se pode
tripudiar com a s.eriedade d*.Câmara e do Senador Penso
que rlós não somos crianças para deferir uma denúncia dessas,
irresponsavelmente. E, no caso pres_ente, nós tivemos cem
dia$, de _manhã, tarde e noite, trabalhando para fazer uma
_investigação .. Temos a m~is idônea das investigações que_ jamais se fez na história do Congresso Nacional. E não é uma
denúnica temerária. A hipótese de denúncia temerárl.à está
completamente fora de qualquer possibilidade. Cons.eqüentemente, Sr. Presidente, não são persuasivos os argumentos
apresentados no Supremo Tribuna] Federal para criar essa
defesa prévia. que nãá é a defesa prévia dos cidadãos COmUns.
Nós; cidadãos comuns, quando somos processados por crimes
comuns, somos investigados sem contraditório na polícia, e
com fundamento nesse inquérito, sem contraditório, a Promotoria nos denuncia sem qualquer defesa antes da instauração
do processo.
_
· __ _
Sem ouvir ninguém~ c;5 Protnotor ç:lenuncia. O)ui~., ~m
ra.Zãó da ·provã que eStá ãrtexada à denúncia. que ~ a prova
polidal, e que,_ doutrinariamerite, nem é definida como prova,
_ma.s ,C01Jl9 conjunjo çl~ jnf0i-IjülÇÓes, recebe a denúncia é tnanw
-da citar o cidadão_ braliileiio, para que de ofereça, n"o ·prazo
~_de 5 dias, normalmente, a sua defes~ prévia. O que sig~ifica
isso", Sr. Presidente? Significa que defesa prévia é ato prOcessUal. N3.o sou júiiStà, sou apenas um advogado que foi Juiz
e _que tem experiência ein Direito; curvowme _à _sabedoria dos
Pontes .de Miranda dª- _vida. Mas quero saber onde é~ que
~stá ess~ Pontes de Miranda que vai ITJ.e dizer que es_s~ ~~fesa
préyia _nã9 é um atO processual. Se é ato processual, ·no caso,
não pode ser realizado na Cârríara,· j)órqu·e· a Câmara· não
realiza nem sequer o pÍiineir'o ato proCesstila, que é o reCebimento da denúr)cia .. Tell_l q~e sei 3qUt ·
·'_
Daí, vein uma_ qutra 3igU.men~aç~o . Vem a arg':lme~~ação
de que o art. 513 do Código de Processo Penal incide._
· O :irt. 513 do Código de Processo Penal diz que, no
caso de criines de responsabilidade, o funcionário pUblico
tem dir~ito ~uma defesa.anterior·_ao reçebimento da denúncia.
Isso é verdade. Mas há urp pequem? ôetalhe. O arf. 513-.diz
-ãsSim: ·"nos ·crimes ·afiançáveis .. ,"
.
' ' .
- É engraçado como as coisas passam. Está escritp lá, ou
_sou eu que estou perdido no espaço e lendo coisaS qué os
fantasmas escreveram e, conseqüeiifeniente, são faótásticas,
ou fantasmagóricas elas próprías? Está escrito lá no art. 513:
"nos crirries afiançáveis ... "
·
Ora, Sr. presidente, impeacbmente não cogita <Je prisão,
como é que va] haver fiança para a pessoa ficat solta? Fiança
é um dinheiro, deSculpe-me a ·rudeza com o que -digo, que
passamos ao Estado para responder Solto a um proceSso-. No
caso do processo de impeacbment não há possibilidade nenhuina de alguém ser preso. Vai pagar fi3nça para qu-ê? - -
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Então, não me cite o art. 513, porque no meu tempo
podemos aceitar. Não podemos, sob o pretexto do direito
de Direito eu dizia assim: fal~a um elemento, um essentialia. de defesa, admitir que haja uma protelação que impeça que
Para que aquele dispositivo incida, é preciso que se· trate
a Justiça se faça. E o País inteírO hoje deseja que a JuStiÇa
de processo por crime afiançável.
se faça. Dirão: "estão prejulgando". Ninguém está prejUlMas não é isso-Cfue·me-impotta dizer, pOrque· talvez algando nada; esta·mos simplesmente informadoS pOr Uina enorguém me interrompa e, num· aparte genial, me diga assim:
me maSsa, cornO- disse V. Ex\ d_e acusações, não só da CPI,
Mas, Senador Jcisé ·Paulo Bisai, V. Ex~ é coJitra a ampla mas agora da Polícia Federal, que não tiveram até hoje nenhudefesa? Não, eu sou contra a ampi(l demagogia, contra a m~ contraprova.· E o PreSidente da República teve todo o
perda de tempo e contra inutilidades processuais. Eu sou ooninomento à sua disposição para·s;e defender; e--6 fez ·utilizantra isso.
do-se, inclusive,· de cadeia de televisão por ·quatro vezes. E
Se nós admitís-semos que é preciso dar ao Presidente da em nenhuma dessas vezes apresentou, de forma clara, defesa
República uma oportunidade de defesa antes do recebimento
alguma - fora os bilhetinhos ---;a ponto tal que o antigo
da denúncia, quem deve fazer isso é o jUízo~cOmpetente.
J_,íder do Governo e atual Líder do PFL nesta Casa, Senador
Então, vejam bem: em primeiro lugar, sustento que issó não
Ma~rCõ M~ciel, declarou recente_m-erite que nao pôde défelider
cabe. Suponhamos, agora, que caiba, suponhamos que seja o Governo potque a ele nãO fõi. ãpfeseritã:do Uenhum arguum dever processual dar esse tempo, eritão Quein é que dá mento de defesa. Então, se D:ão houve defesa, a culpa não
aos funcionáriOs Jiúblicos, a teor do art. 513 do Código de
nos cabe; a culpa cabe a quem ou não encontrou argumento
Processo Penal, os 15 dias de defesa anterior à ·denúncia'?
para se defender ou não quis se defender. Não sei! Entã9_,
Somente um julZ'-C--co-rn:petente, o juiz do pfocesso-. P-enso não creio que essa preocupação legítima em asSegurar tod(_ls
que me ftz claro. Logo, Sr. Presidente, se for o caso de abrir as garantias à defesa possa ser agora brandida como argumento
um prazo para o Presidente se defender antes de recebermos
para impedir -ã c·eléridade. E aí há uma raz~o que me parece
a denúncia, ísso tem: que ser feito aqui no Senado, e se for que s-obreleva tudo o mais. O Brãsil não pode continuar do
feitO-ria: Câmara, é áto juridicamente imprestável.
j~i~o que está, não é possível assim continuar. sr.-PreS:iclente,
''
.
'
não sei como o Presidente da República pode ir -à ONU.
O Sr. Fernando Henrique Car;-doso- Permite V. Ex~
um a:Pa'rte?
-.
'
-E se houver pedido de licença~ está Cà.sa deve recusar, porque
ele está sob uma suspeita naciOnal. V. Ex~s se recordarão
O SR. JOSÉ PAULO BISOL ~ Pois não. Com muito
que - com n:it.iito pesar para mim. pelas relações cordiais
prazer.·
que sempre mantive com o Presidente .:.:__, desta tribuna, o
Senador Esperidião que até me' aparteou bastante, quando
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador Jose Paufo
Bisol, estou ouvindo com atenção devida o pronunciame-nto
apoiei a CPI e apoiei lOgo" nCfihíciO deSse processo; ele di ii a
de V. EX", como sell).pre muito claro, além de-Ser Convincente,
que a CPI era·a única maneira pela "qual não só o Presidente,
pelos ariumentos e pela forma como os expressa. Mas, queria
mas a chamada 'classe política ~ terrifo Impróprio _sociologidizer a _v. Ex~ que o -presidente da Câmilra d9s Depu~ados
camente - teria-, diante da Nação, para reStabelecer a sUa
acaba de anunciar que a vot~çãO. Será aber:t~t )l~yer~- ~f!la 'cJediPilida-de. Propugnei e votei-pela CPI, ]?õrque éú ãchava
que ·era o instruniento atravéS Oõ _qual poderíamos repor a
só Votação nomina).em.~ete ~essQes, N_ãp,sçi_q~al ~e:r~ o_mecanismq pelo qual as~~essões irão. se çl~sentola_r~ mas· isso;de ----aUtoridade do Presidente e a nosSa- em termos que o País
enteitdesse e réSpeitasse. Pois be-m, ao cabo dessa CPI, parealguma maneira, abreviará o proceSso. Isso em nada diminUi
os argumentos de V. Ex~ V. E~• está leVahtándo uma outra . ce-~e que nãO ·Se conseguiU restabelecer a autoridade moral
do Presidente. Por sorte, e graças ab trabalho de mUitoS como
questão que, no meu modo de entender, proCede. EU pr6prio
expressei ao Presidente _da Câmara, j~ntª'm-~n~e co_m os SeQ.a- _V. Ex~, a autoridade do Congresso- começou ã ·sê r· restabelecida._ Portanto, agora, cada noSSo~ Í1ovó -deve 'sCr medido
dores Pe,dro Simon, J:I~mberto Lucena e José Sarney a nossa
nesSa dimensãO. o·_desafio nãO é jUfídico; o desafio é Político.
preocp.pação no semido de que- e eu nem tinha lido, ouvido
Vamos dizer clar':lrnente. E o País não pode ser surpreendido
o Dr~ Saulo Ramos expondo o seu ponto de vista, qUe-cOincide
com o de V. Exi Agora, o Sen'adi:>i" EsPeridiãO Amin tem com filigranas jurídicas no momento" em ·que eStá- riecessitado
de uma resposta política. As crises- no Brasil foram várias
um 'parecer do Profe·s$or BessoJ?.e q~e t~nib~m ·vai na mesma
direçã<;J. Ninguém prestou a atenção na muçlança da Consti- e foram se avOlumando. Mas, essa tem urna qualidade difetuição. Efetivamente, a nova Constituição inaugura· üm pro- . retité, porque· Pela primeira veZ· tia história republicana as
cesso_diferente. E V. Ex~ tem razão, esse procésso é no se-na- Forças Armad~!i. estão cumprindo o seu dever de respeito
-abSc;:lluto à Coristituição; Segündo, porque não se trata de uri:la
do~ E a questão da ampla defesa, sobre a qUal se tem feito
c;rise que divide o-País em classes· OU em grUpOs de~irl.fefesses.
tanto alarde, inclusive poi:'que a CortstitUiçãQ assegu.ra.o.direito
de défesa, o que é uma o_bvied_ade, o proble_ma não_ é da Não se trata diSSO. Trata-se de uhia crise que naSce do fato
defês-a; é em que momento se fa2: a defesa? E ri tão~ dizem: da perda de respéitabilidade da'fíg'ufa-do Presidente da RepúBon;t, rp.as se vai afast.ar um Presidente sem que_ele se _defenda? blica por razões·_li_gadas à corrupção ·e que foram clenunciadas
Não,. Se vai afastar para evitar qUe o Presideilté~--utilizan~o pelos seus p~óximos, pelos seus familiares, seus Cõmpãnheiros
a força do cargo, impeça o julgamento sereno. É o oposto. de trabalho e .não por qualquer partido, muito menos por
Não se está perseguiDdo o Presidente. Está-se querérido evitar partidos de opoSi'ç_ão. Trata-se--de uma crise de outra natureza,
que ele persiga aqueles que vão julgá-lo. Então, não há nenhu- que abalou o Pa(s e abalou tanto que emocionava ver o "7
ma incompatibilidade entre o afastamento e a c:l~_fesa se proces- de Setembro"~ _e_ri_l que as pessoas distinguiam muito bem
sarem depois desse afastamentq. Dito nO:\: linguagem c9rrente o amor à Pátria~ ·~o repúdio àquele que havia enganãdo essa
aqui: com a caneta presidencial na mão é muitO· rnáis fácil mesma Pátria, propondo-se a ser um homem capaZ de restabenão apresentar argumentos de defesa - porque esses são lecer a mora~id.~d~.pública e se viU envolvido no maior escân-a_alo da história ~epublicana. Vaias Para um e aplausos ·para
lícitos~ legítimos - . mas apresentar obstáculos à Justiça._ E
qualquer protelação que implique obstáculo à Justiça, não o outro, num rrl~s-mo momento. Silêncio emocionado diante
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rejeitasse a autorização, porque é assim que acontece no prodo Hino
mal termina o Hino NaciÔnal, estrepitoSa vaia
tem mais condições de simbolizar o poder republicano. V.
ces_so paralelo, quando se trata de crime comum, no Supremo
Tribunal Federal.
Ex\ parece-me, tem razão quando mostra que está havendo
aqui um encaminhamento discutível. Eu não vou discutir,
Mas ~ aparte do ·senãdor Fernà.ndo 1-Íen,rique Çãr.doso
porque acho que a questão hoje é mais política. Se o Presidente
me dispensg de uma complementação q1,1e deveria fazer. Eu
da Câmara,"lbsen Pinhdro_, como fez agora, tomou uma decitambém estou ansioso para conhecer a.defcsa do Presidente.
Digo sinCera~meTite:- g~Sbii"ía que o 'PreSidente viesse me
são de celeridade, acho que entra em compasso com o que
explicar por que a conta da Ana Acioli. Qual é- á necesSidade
dele se espera. Tenho apenas o mesmo. temor que V. Ex'
que um Presidente tem para abrir uma· conta em OOme'de
já revelou: é que aí. sim, não pelo propósito nobre de V.
Ex\ mas por chicana, outrem venha a levantar esses arguoutrem, de sua secretária? que Sua Excelência viesse me explicar por que um doleiro como o Conceição deposítou duas
mentos que são .os seus, que _são, a meu ver, justos, para
vezes nessa conta. Que Slla Excelência viesse me explicar
teDtar invalidar um& ,decisão que pode não estar dent_ro dos
cànones legais. Confio, e;ntretanto, que ·neste momento há ··por -qu·e os fanta.slnas ·que descobriin.oS,' e outros éxiStirão,
tartta vontade de justiça no Brasil, que apesar desses vaivéns.
alimentaram essa conta. E afnda, poi Ctue foí dito Pelo seu
graças ao momento em que_o Presidente da Câmara dos DepuSecretário; Cláudio Vieira, que esses larÍtàsmas era'tt! _obra
tados entendeu, sentiu que tinha que estar em sintonia com
do Sr. Najurn Turner, "quando este" di~ -que a obra é do Sr.
PC FariaS? E se O Najum Turner disse: Que não é verdadeira
a velocidade que se requer dele, neste momento da história.
a declaração que ele fez por escritura, em São Paulo,'também
acredito que será possível ultrapassar brevemente essas dificultoda essa história da "Operação UrugUai", que _se~pre me
dades._Mas tem V. Ex~ razão. No meu modo de__ cntender,
deu a impressão- no meu tempo, usava-se a palavra "lorota"
não sou nem advogado, mas li a Constituiç-ão, ouvi o Saulo
-de uma coisa que não merece outra palavra. Até acredito
Ramos, estou vendo agora o parecer do Professor Bressane,
pafec'e que é algo muito claro, muito simples de ser entendido.
que é possível falsificar esses papéi"s toâos e dar à versão
O processo se instaurá-aqui: é aqui que tem que-hãver a
uma aparência de re"atiàãde, ·mas tão escuso, ás pes-soas
defesa. Lá, é uma mera autorização para o· processo. Nada
são suspeitas, os agentes dessa hist9ri~ s_ão ·tOdos compromais. Não digo isso por razões corporativas, mas porque- a
metidos, que acho que não passa mesmo de uma "lorot3".
Constituição .está aí. Não sei, _erribo-ra tenha pafiicipado com
·
Gostaria que "ü PrCSident'e viesse,·co-mo ser hummo.,' descesse de sua divindade olímpica, para o rés do chão da humaniV. EX" tambéril ativarnCnte da rcdação desta C60.stituiçã_o,
não me recordo por que se fez essa separação. Mas o fato
dade sofredora, onde o Br~sil_está, e explicasse essas Coisas .
Não, o que me impressiona é que nas quatro vezes que
. é que ela está feita e, utlta vez feita, tem que ser cumprida.
o Presidente da República ocupou a cadeia de televisão brasiAcredito.que a Câmara, para reparar essa discuss.ão. na qual
leira o fez para mentir. E não uso a palavra mentir eufemistijá perde-mos algum tempo desnecessariamcp_tc - é verdade
qu,e o Presidente Ibsen não perdeu tempo ao receber e ao __ eamente_ E não usO a palavra mentit irresponsa.'9elmente.
encaminhar a:s questócis'- espero que· a Câmara agora se
Estou dizendo que ele mentiu e tenho condições práfícas,
objetivas, de provar que ele mentiu.
,
ponha no compasso da celeridade proposta pOr seu Presidente
e permita· que· o Senado faça aquilo que é 'do seu dever, que
O Sr. Esperidião Amin- V. E·x~ ~e· c'oncede uffi~aParte?
é inStaUra-r O processo. E só aí é que o Presidente da República
O SR. JOSÉ ,PAULO BISOL,-,.. Pois não.
será, Se fo"r autOrizado pela Câmara, afastado e depois julgado.
O Sr. Esperidião Amin - Eu gostari_a de faz_er mính3s,
Acho' até que o primeíro,intercssado _cm que esse julgamento
na totalidade, ãs ·palavras do Senador Fernando He-nrique
· !ie faça logo deve ser Su~ E_xcetência, porqUe Sua Excelência
Cardoso no concernente à oportunidade do pronundamen_to
aqui terá 'direito de ampla defesa e, quem sabe, possa surque V~ Ex~ está a fazer. Neste .momento, o PresiQente da
·preender ·o País e a· todos nós. E creio que o País todo e
n'ós tâ.Ôlbém, com o mâiór gosto, poderíamos dizer: erramos
Câmar~ dos Deputados já anunciou a sua decisão. E ·eu gostaria avaliaÇãO, Vossa Excelência tem razão;· apertou-nos pro·
ria de aditar apenas a informação qu·e o Senador Fe.nrando
vas. Até agora, entretantO, ao invés de provas, o que veio
Henrique CardoSo já lhe pre::;tou, de que, além das.Cinco
sessõe~. que foi o prazo, o lapso, o interstício eStabelecido,
foi demagogia e 4emagogia barata.
foi também· estabelecida uma data, pelo que estou informado,
15 de setembro, para apresentação da chamada defesa prévia
O SR'. JOSÉ PAULO BISOL- Agradeço o sábio aparte
dÇ> Presidente, A partir de então, pelo que pude entender,
de V. Ex4, nobre Senador Fernando Henrique Cardosp. Esse
serão_ s_e_te sesSões pã.ra deliberação. Eu entendo - e é. este
'aparte vem corroborár. éorn a forma pela qual iniciei este
o aparte arriscado que_ quero dar. Eu creio que fixar isto,
meu pronunciamento. Q~ando eu advertia que o caso estaria
fixar 20 dias OU não fiXãr prazo nenhum, as três fórmulas
sendo decidido na Câmara, eu não queri~-ser precipitado.
seriam qUestionáveis. Porque cOnCordo com o que •v. Ex~
Também afirmava que lría levantai" arg-UiilàS ii-regularidades
frisou aqui, ao longo do cerne jurídico da sua linha de àr_guque não constituem nuli~ade absoluta. Todas as irrcgulari·
mentaç_ão, de qUe a Câmara está,_ no mínimo, sangrando" em
dades que apontei praticamente não geram prejuízo, e não
saúde ao atribuir-se ónu~ processual ne'ssa matéria, ap ~ssumir
gerando prejuízo não são alegáveis no sentido da desconsôm.is-pfOcessuais nessa questão. O roteirO, seja este' ci.ue sucintituição do processo em formação. nem sequer de sua fase
tamente chegou ao nosso conhecimento, sejam ·aqueles roteiro
postulatória, porque ele está nesta fase. _
di(undidos como tendência predominante pela imprensa, este,
Só gQstaria de chamar a atenção -·e:.u até o diss_e um
ou qualquer outro, vai ensejai- -interpoSição de recurso--Por
pouco divertidamente--:- porque essa petição de impeachment
parte de ,quem não quer apresentar argumentos, mas quer
deveria ser dirigida ao Senado Federal e fo(dirigida à Câmara
dos Deputados. Essa petição de impeaehmint deveria serdes- - procrastinar. E se existe alguma _cpisa grave nessa doeOça
que está acometendo o País- vejo aqui a presença do-Senador
pachada aqui, e depois de designado o Relator, é que seria
Nelson Wedekin, na semana passada participanlos de um deencaminhada à Câmara dos. Deputados para que desse ou
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bate a respeito desse assunto na Universidade Federal de
Santa Cat3.rína, uin-debate promovido pelo Conselho Universitário- - se existe alguma coisa pior do que a doença é a
sua duração, quando por um prazo mais longo do que aquele
que os circunstantes são capazes de suportar. Receio, sinceramente~ que esse tipo de deliberação- repito- sobre matéria
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Essa modif~cação, foi produzida pela Constituição.
Mais adiante, então, está, que:
" ... recebida_ a denúncia em expediente da sessão."

art. 19 - , será lida

Tinha que ser expediente do Senado, Sr. Presidente. Essa
que não é - concordo integralmente com o que V. Ex~ enuncia
é a minha opinião. O art. 19 está em vigOr, ·mas está em
aqui, e já tinha enunciado informalmente na quinta-feira passada-, quer dizer, essa incursãó que a Câmara faz no campo vigor para ser posto em prática aqui, no Senado, que mandaria
da instauração do processo, mesmo que não enseje nulidade, o processo .à Câmara para que esta atendesse a condição de
procedibilidade, à autorização. É assim que acontece, repito,
pode ensejar interposição de recursos que irão ao encontro
no Supremo Tribunal, no caso de crime comum. O Miriistério
aí, sim, da única tese que se anterõe ao impeachment, qu~
Público denu~cia perante o Supremo por iniciativa do qual
é a tese das formalidades; porque até agora não foi apresentado nenhum arg.umento quanto ao mérito para derrubar as o processo vat à Câmara para que a acusação -seja admitida
ou não.
acusações que sobre o próprio Presidente da República reDe modo que _se o artigõ ·é- O mesmo não há razão para
caem. Encerro este meu aparte fazendo coro ao__ que disse
pensai'
que o nósso processo seja diferente.
_
o Senador Fernando Henrique Cardoso mais uma vez: se
_ Agora, vou aproveitar para levantar uma questão que
nós não achássemOs iSso", bastaria ler, não as entrelinhas, mas
as linhas que o Senador Marco Maciel assinou ao renunciar nao pretendo resolver, mas que teremos de fazê-lo quando
o processo chegar· aqui, se chegar.
ao cargo de Líder do Governo. Ao longo de 100 dias, praticaO art. 22 diz assim:
mente, porque essa questão começou na última semana de
maio~ ao longo dos 100 dias não lhe foram apresentados argu''Enc<;:rrada a discussão do parecer e submetido
mentos de mérito qüe lhe permitissem conduzir a defesa do
o mesmo à votação nominal. será a denúncia, com
Governo a que, sejãmos justos, S. Ex~ serviu com dedicação
os documentos que a instruem, arquivada. Caso contrário, será admitida."
-nes_ta Casa. Mais. uma vez, congratulo-me com V. Ex~ pela
luctdez e oportumdade das advertências e ensinamentos que
Nesse caso, será remetida para o Senado sem recebiV. Ex• traz à Casa.
mento substancial da denúncia. ~uponhamos q~e seja o caso
O SR. JOSÉ PAULO BISOL - Agradeço o aparte do de defesa anterior à denúncia. E aí que V. Ex• pode abrir
nobre Senador Espiridião Amin, que, evidentemente, acresce _o_ prazo, e é aí que está o__errO da Câriüua, fazendo -esse
a clar:za que faltava ao meu pronunciarnentQ· e aproveito pra~o. correr lá, fora do processo, e aberto por quem não
o enSeJO para agradecer a oportunidade que o Senador Espiri- é o JUIZ do processo.
dião Amin e o seu Partido me concederam de participar da
De qualquer forma, eu vou tomar conhecimentQ da deciCPl, o que foi - e pretendo em pronunciamento ulterior
são
do
nobre Presidente da Câm<!.ra, meu contenâneo, Depudeixar isso bem mais claro e bem mais profundo-:: u_ma espécie
tado Ibsen Pinheiro, e, se tiver que retifiCai --ãlguma coisa
de retomada do meu sentido pessoal como Senador.
Pretendo fazer um pronunciamento a reSpeito disso qllan- do ponto de vista do que expendi aqui, vou vet1ficá-lo. Advirto, entretanto, meus companheiros, Srs. Senadores, a Mesa
d_o a oportunidade for mais tranqüila do que a que estamos
e o Sr .. Presidente que nesta Lei n~ 1.079 há um procedimento
VIvendo neste momento.
que se chama de- pronúncia. Diversos dispositivos consistem
De fato, o problema todo da Câmara está jurigindo à
em
averiguar se _a denúncia, já recebida, é procedente ou
apl!cação ou não da Lei nç 1.079. E, por que não dizer? A
não, e só depois de julgada procedente é que vem a f<ise
maiOr parte de nós quer que a Lei n~ 1.079 esteja em vigor,
do julgamento. Então, teríamos uma fase postulatória, que
e por uma razão muito simples. É porque, pela Lei n9 1.079,
vai
até o recebimento da denúncia, depois, teríamos uma
a votação é nominal, é ostensiva, e por essa lei provavelmente
fase de instrução e pronúncia, e depois teríamos uma fase
a Câmara teria de socorrer-se do seu próprio Regimento
de julgamento.
e, nesse caso, a votação seria secreta.
'
Sr. Presidente, quero advertir V. Ex~ que precisamoS
Mas, de fato, a maior parte da Lei n~ 1.079 está em
estudar isso com muito acuidade, porque, a meu ver, é um
vigor. Eu só estoU lembrando a V. Ex~ que, como acontece
absurdo nós, aqui, elaboramos um juízo de pronúncia. O
n~ processo paralelo por cri~e comum do Presidente_da Repújuízo de pronúncia, no processo brasileiro, ocorre nos probhca, o pedido de impeachment tinha que ser recebido pelo
cessos de crimes jUlgados pelo júri popular, o juízo de pronúnSenado. A consuetude mandou que as coisas acontecessem
cia consiste exatamente em declarar que a prova é suficiente
de maneira errada.
para que essa denúncia seja discutida e julgada pelO juiz popuO art. 14 da Lei no 1.079 diz, sobre o recebimento proto-lar, pelo júri. Quer dizer, a prOnúncia tem, implicitamente,
colar do pedido:
um elemento que se chama "remessa para outro juízo", e
"É permitido a qualquer cidadão denunciar o Prenão podemos f3zer uma pronúncia e remeter os autos-para
sidente da República ou Ministro de Estado por crime
nós mesmos.
de responsabilidade, perante a Câmara dos DeputaEntão, nessa parte, na parte dã pronúncia, acredito que
dos."
a Lei n9 1.079 está derrogada pela Constituição, e acho que
isso deveremos estudar com profundidade para evitar equívoIsso, agora, tem que ser ~ido assim:
cos dos quais nos lamentaríam.os para o resto da vida.
Vou encerr~r, Sr. Presidente, certo de que todas essas
~~É Permitido a qualquer cidadão denunciar o Preirregularidades que apontei não são definitivas, pas de nullité
sidente da República ou Ministro de Estado por crime
sans grief, como V. Ex~ diria, não há nulidade sem prejuíw.
de responsabilidade, perante o Senado FederaL''
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Sr. Presidente, o momento é grav~ e nós precisamos realiNeste exato momento, já determinei à Secretaria;.Geral
zar esse processo do impeachment com a maior serenidade
da Mesa que reunisse as notas taquigráficas do_ pronunciamento_d_e V. Ex•, a fim de que se pudesse iniciar. de pronto,
possível, mas contra isso há uma fatalidade: é que o tempo
político e o tempo jurídico processual são tempoS diferentes,
o entendh:llento coffi a Câmara dos DeputadOs, na- tentativa
e nós vamos ter de proceder de tal forma a contrabalançar
de fazer chegar a S. Ex\ o ~residente Ibsen Pinheiro, ~s
as diferenças de velocidade. Contudo, estou certo de que
argumentos expendidos, ao longo do. seu discurso na tarde
tanto a Câmara quanto o Senado da República cumprirão
de hoje.
o seu dever. No momento de processar e julgar, serão altaneiNo que diz respeito à celeridade a que V. Ex• aludiu,
ros, altivos e imparciais, em nome do passado da nossa Pátria,
acredito que, em nome da própria governabilidade do País,
em nome da crise angustiante e dolorosa que vivemos no
terá de ser a mesma estimulada de todas as formas, tanto
no Senado como na Câmara dos Deputados. permitindo ao
presente e, sobretudo, em nome de nossos filhos e do futuro
desta Nação, que um dia poderá erguer a cabeça e dizer:
País o imediato retorno às suas atividades normais.
"Hoje, somos dignos de constituir uma Nação".
Acredito que, nas próximas horas,_ como Presidente do
Era o_ que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Senado Federal, estarei ampliando essas consultas que decor~
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
rem do pronunciamento de V. Ex•, Senador José Paulo Bisol.
Alfredo Campos - Almir Gabriel - António Mariz_- __ Estarei promovendo os contatos indispensáveis para que se
Áureo Mello - Epil3Cio Cafeteira - Fernando Henrique
elucide essa questão, a fim de que ela possa ser deslindada
Cardoso - Flaviano Melo -Francisco Rollemberg- Hugo
sem tardança e de que possamos ver atendida, no trâmite
Napoleão- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Jarbas Passada proposição, a celerídade indispensável que interessa ao
rinho - Josaphat Marinho - José Fogaça - Le"y Dias Congresso e ao País.
Lourival Baptista - Marluce Pinto -Maurício Corrêa.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sr. Senador
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a meJosé Paulo Bisol, o oportuno.lúcido e convincente pronunciasa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
mento de V. Ex\ na tarde de hoje, vai conduzir a Presidência
É lido o seguinte
~
da Casa a reposicionar o Senado diante do trâmite dessa matéria, ou seja, o pedido de impedimento do Senhor Presidente
da República, cuja apreciação se iniciou pela Câmara do_s
REQUERIMENTO N• 672, DE 1992
Deputados, o que siginifa, no entendimento de V.
uma
Nos termos do artigo 172, inciso I do Regimento Interno
inversão daquilo que estabelece, com muita clareza, a própria
Carta Constitucional em vigor, praticamente nulificando, em requeiro a inclusão em 9rdem do Dia da Mensagem n~' 280,
razão da prevalência do Texto Constitucional sobre a Lei de 1992, cujo prazo na'Coniissão de .Assuntos Econóinicos
já se acha esgotado.
n~' 1.079, estribada na qual os signatários da postulação se
Sala das Sessões, 8 de setembro de 1992. Senador Esperibasearam para impetrar o recurso junto à Câmara dos Depudião Amin.
tados.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requerimento lido será incluído na Ordem do Qia oportunamente.
(Pausa.)
'
A Presidência recebeu, da Prefeitlifã M~liidpal de Bai-l:os
Cassa!, Estado do Rio Grande do· Sul, Ôflcío h' S/31, de
1992, solicitando, nos termos da Resolução-o" 36, de 1992,
do Senado Fede.ral, autorizaçã9_para contratar operação de
crédito no valor de vinte milhões de,cr~ip~s~ pata os fiOS
que especifica.
_ __ : _ ~~~
. -. . ___-,
A máteria será despachada à ComiWfode Assuntos Eco-,
nômicos.
__ .
_ __ ___ . - .
. .· ,-, ..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência recebeu, expediente dO Pr~sidenti:: do SUpremo' Tiibu~
nal Federal, comunicando que aquela Corte, ao julgar a Açàd
Direta de inconstitucio:rialidade n' 771-8/600~ 6 ·por VotaÇão
unânime, deferiu memaa Cautelar para suspender a eficáda do art. 39 da Lei n' 8.432, de 11 de junho de 1992. ·
O expediente será encaminhado à ComissãO de ·coiistituição, Justiça e Cid_adªnia, p?-ra conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes) :_:_ Esgotado
o tempo destinado ao'Expediente.
Passa-se à

'o

ORDEM DO DIA
Item 9:
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A documentação anexada à Mensagem Presidencial informa que o processo foi exartrinado pelos órgãos técnicos do
então Ministério das Comunicações, constatanâo-se que a empresa vencedora atende ãs e)tigências do Edital n' 9.1189 e
aos requisitos da legislação específica de Radiodifusão.
É a seguinte composição acionária da Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda:
-Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar ..... , ..... 90 cotas
-Antônio Clóvis dos Santos ....... ··············-. 30 cotas
- Almiro Machado de Souza ...................... . 30cotas
-LUiz Carlos de Souza .................... ~········· 30 cotas
~L~ciano Kokzkoday ............................. .
15cotas
- Manoel Aparecido de Almeida................ _ 15 cotas
-Elídio Zirmeman Moraes ..................... ,. 15 cotas
'-'Waldir José Pegoraro ........................... . 15 cotas
.:.. Sebastião Brando li de Chaves ................. . 15 ootas
- Nj!ton José Ritzmann ........................... . 15 çotas
- Altamiro Ricardo da Silva Jr ................... . 15 cotas
- Orlei Roncaglio ........................... .__.._.•.... 15 cotas
TotaL... , ...•.•....••••• ; .••.• ; •••••••• , .......... .'..•.•••••••• 3oo cotasO ·presente projeto, examinado pela Comissão de ciência _
e Tecnologia, Comunicação e Informática da Câmara dos Deputados, recebeu parecer favorável de seu Relator. Deputada
Inna Passoni e aprovação unânime daquela Comissão. Já na
Comissão de Constituição e Justiça e de Redação daquela
Cas~,_ fOi considerado constitq.cional, jurídico e vazado em
boa_ téCnica legisla,tiva.
~ci Senado, !!steve o PrÇ>jeto nesta Comissão de Educação
à disposição dos Senhores Senadores para o recebimento de
emendas, no prazo regimental, não tendo merecido quaisquer
reparos.

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 72, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos
do art. 353, parágrafo único, 'do Regimento Interno)
DisCUs-são,·em tiltno únito~·do PrOjeto de Decre_to
Legislativo n' 72, de 1992 (n' 136192; na Câmara dos
II - Voto do Relator
Deputados, que aprova o ·ato que outorga pennissão
à Sociedade d~ Comun.icação·MiJ:ngueirinha Ltda, para _
Diante da regularidade dos procedimentos e do testemuexplorar serviço de radiodifusão sonor~ em onda médià '· nho ministerial de que a Sociedade de Comunicação Mangueide âmbito local na Cidade de Mangueiri~:th~, Est~dO ·_: rinh~J~t~a. atende _a todos os re_quisitos técriiCos e legais para
do Paraná. (Dependendo de Parecer.).
- - ·: · · -_., · o re..ç~l;limento c:ht permissão, opinamos pela aprovação do
Concedo a palavra ao Senador João_ R0c.P~ para proferir ato, na forma do. presente Projeto de Decreto Legislativo.
parecer.
O SR. PRESIDENTE (Mauroc Benevides) -O parecer
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Para proferir parecer.
conclui favoravelmente ao projetÇ>.
Sem revisão do orador.)
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto em t~Ülo único. (Pausa.)
Não havendó"·quern peça a palavra, encerro a discussão.
I ---Relatório
- ·A -votação ffcà- adiada -por falta <le quorum.Chega a esta Co_mjssão, para parecer. O_ Projeto deDecre,:_
O Sr. Esperi(Uão Amin - Sr. Pres1dente, peço a palavra
to Legislativo n' 72, de 1992 n' 136-B, de 1992, na Câniara · pela ·ardem.
dos _Deputados) que "apro_va o ato que outorga pertnissão
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda, para explo.
.- _
-·
a palavra ao nobre Senador.
rar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
local na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná.
- O SR. ESPER.IDIÃO AMIN (PDS - SC. Pela ordem.
Por meio da Mensagem Presidencial n9 256, de 1990,
Sem revisão do qPJpor .) -Eu gostaria, de- qualquer maneira,
o Excelentíssimo Senhor Presjdente da República submeteu · que V. Ex~, por fa~cir, registrasse, na discussão, a mln.ha man_iao Congresso Nacional, nos termos do art. 49, inciso XII,
festação contráriâ.
combinado com o § 1' do art. 223, da Çohstituição Federal,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Habitualato que outorga permissão de exploração de canal de onda
mente
registramos a manüestaÇão na votação, caracterizando,
média, pelo prazo de 10 (dez) anos, sem direito de exclusiportanto, o voto-de V. Ex~. Mas já agora, por antecipação,
vidade, ato este constante da Portaria n" 079, de 09 tle março
garante-se o seu,pensamento, que se refletirá, certamente,
de 1990, publicada no Diário Ofici~ da União de 12 de março
na 'votação a op9~:unamente ocorrer.
d~ 1990.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -Item :i:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 63, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)

Setembro de 1992

e que se acha consubstanciado no artigo 4" dos autógrafos
remetidos para a revisão desta Casa.
Cabe-nos, nesta oportunidade, o exame da proposição
sob os enfoques jurídico-constitucional e regimental, nos termos do artigo 101 do Regimento Interno do Senado Federal.
Votação, em turno úniCo, do Projeto de Le1 da
Inicialmente, e para que tenhamos pleno conhecimento
Câmara n• 63, de 1992 (n• 2.965/92, na Casa de origem),
das razões que motivaram o encaminhamento do Projeto em
de iniciativa-do Ministério Público da União,-que cria- tela ao Poder Legislativo, permitimo-nos transcrever as consia Procuradoria Regional do Trabalho da 24~ Região
derações alinhadas pelo Presidente do Superior Tribunal de
da Justiça do Trabalho e dá outras providências, tendo
Justiça e do Conselho da Justiça Federal, Ministro Antônio
PARECER FAVORÁVEL, proferido em PlenáTorreão Braz na justificação que acompãnha a mensagem,
rio, Relator: Senador Almir Gãbriel.
verbis:
"A criação das Varas, com os respectivos cargos
A votação fica adiada por falta de quorum.
de Juiz Federal e Juiz Federal Substitutivo, e dos cargos
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item3:
do Quadro de Pessoal Permanente, vêm ao encontro
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 59, DE 1992
da necessidade de adequar o número de magistrados
(Em regime de urgênciã, Dos termos do
e a máquina administrativa ao Crescente número. de
art. 336, c, do Regime:Oto Interno)
processos em tramitação.
Com efeito, é patente a defasagem que há entre
Votação em turno único, do Projeto de Resolução
nço 59, de 1992 (apresentado pelo Senador Maurício
a estrutura atual dos serviços administrativos nas SeCorrêa, como conclusão de seu Parecer de Ple:Õ.ário ),
ções Judiciárias, que remonta a 1967 (quando à Justiça
que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
Federal de primeira instância foi reestabelecida), e suas
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públinecessidades atuais.
cas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal - LFT
Dos 7 (sete) cargos em comissão de Diretor de
- Rio vencíveis no 29 seme-stre de 1992.
Secretaria, 4 (quatro) são destinados à 9'. e 10' Varas
A votação fica adiada por falta de quorum.
da Seção Judiciária de Pernambuco, à 7~ Vara da Seção
Judiciária do Ceará e à 4• Vara da Seção Judiciária
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:
de Alagoas, criadas por desmembramento com base
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 34, DE 1992
no art. 28 do Ato das DiSposições-Constitucionais Tran(Em regime de ut_:gência! nos termos do
sitórias. Os 3 (três) cargo·s restantes destinam-se à estruart. 336, C, do Regimento Interno)
turação das Secretarias das novas varas propostas no
art. 1" do presente projeto de lei.
Discussão, em turno único, do Projeto de-Lei da
Justifica-se a criação dos 14 cargos em comissão
Câmara n• 34, de 1992 (n• 2.475192, na Casa de origem),
de Dii"etor de Núcleo para permitir a reestruturação
de iniciativã do SuperiOr Tribunal de Justiça, que disdas Secretarias Administrativas das 6 (seis) Seções J udipõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Priciárias componentes das~ Região, que reclamam estru~
meiro Grau da 5• Região, e dá outras providências.
tura organizacional compatível com o volume e a com(Dependendo de Parecer.)
plexidade do seu trabalho. Assinale-se que idêntica
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça, pai"a
providência foi adotada nas demais regiões da Justiça
proferir o parecer.
Federal, conforme projetas de lei encaminhados ao
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para proferir
Poder Legislativo recentemente.
parecer.) _,Sr. Presidente, Srs. Senadores:
A medida permitirá o reestabelecimento da eficiência das ações administrativas, que- não corresponTrata-se de proposição encaminhada pelo Egrégio Supedem, no momento, ao nível de competência exigido
rior tribunal de Justiça, com fulcro· no artigo 96, inciso II, ,
para o regular desempenho das atividades das Seções
alínea b da Constituição Federal, visando á reestruturação
Judiciárias vinculadas ao Tribunal Regional Feçle~l
da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5• Região.
da s~ Região." O projeto, pára táhto, propõe a crlitÇão de uma Vara
Como se percebe do arrazoado em questão, a criação
na Seção Judiciária no Estado do Ceará e' de duas na Seçáo
Judiciária no Estado do Rio_ Grarlde do Norte, e bem assim das Varas e dos cargos justifica-se plenamente, aduzindO':'se,
de 21 cargos em comissão, de 543 cargos -concernentes- ao neste passo, que a ampliação e modernização do Poder J udiGrupo Atividades de Apoio Judiciário, de 4 cargos de Biblio- ciário ConstitUi providência que deve merecer toda a ate.rição
tecário, de 46 cargos do Grupo Outras Atividades de nível do Estado.
É de , . Jos conhecida a grave crise em que se cfebã.te
Médio e de 7 cargos de Agente de Portaria, todos relacionados
a Justiça brasileira com o acúmulo de processos em tOdas
no Anexo que o acompanha.
A matéria mereceu aprovação no Plenário da Câmara · as instâncias.
Tal situação, que em alguns setores já pode ser considedos Deputados, ocasião em que foram proferidos pareceres
em substituição às doutas Comissões de Trabalho, de Adminis- rada caótica, gera enorme prejuízo para o erário, tendo em
tração e serviço Público de Finanças e Ttibu.tação e de CQnsti- vista a morosidade na execução de dívidas tributárias e outras
e o desassossego na sociedade como um todo, pois i JªHa
tuição e Justiça e de Redação.
No texto original encaminhado pelo Egrégio Superior ou o retardamento da prestação jurisdicional provoca sérios
Tribunal de Justiça foi inserido dispositivo; por sugestão con- riscos ao equilíbrio das relações sociais e à credibilidade das
·
tida no parecer da lavra do ilustre Deputado Wilson Gibson, próprias instituições.
7
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O vetusto brocardo segundo o qual "a justiça que tarda
não é- justiça" permanece consagrando uma grande verdade.
Todas as propostas de medidas que visam a desobstruir
o Judiciário e a apressar as suas decis6es, mediante o aperfei~
çoamento e ampliação dos recursos materiais- e huiJlanos, deR
vem receber do Legislativo tratamentó preferencial e adequado, capazes de proporcionar a sua mais breve implementação.
Com relação ao suporte financeiro das medidas sugeridas,
prevê o artigo 3!' do projeto que as despesas decorrentes correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à Justiça
Federal de primeiro grau, aduzindo o expediente firmado pelo
Senhor Ministro-Presidente do Colendo Superior de Justiça
que as restrições do parágrafo único do artigo 1899, da Constituição Federal não alcançam a presente proposição, "uma
vez que as providências postuladas são parte do conjunto
de atividades da Açáo Judiciária prevista no Anexo da Lei
de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1992 (Lei
o' 8.112/91)".
.
Dessa forma, nenhum óbice pode ser oposto ao projeto
nessa parte.
Entendemos, entretanto, indispensável que se proceda
a uma análise mais aprofundada do dispositiVo fnduído na
Câmara dos Deputados, que constitui o aitigó 4o;>, cujo teor
é o segui:n:te:
·
"Art. 49 Não poderão ser nomeados, a qualquer
título para funções de gabinete: cargos em comissão
ou funções gratificadas, parentes consangüíneos ou
afins, até o terceiro grau, de juízes e procuradores
em atividade ou aposentados há menos de cinço anos,
exceto se integrantes do Quadro Funcional _mediante
concurso público."
De iegistrar-se, preliminarmente, que tal regra jurídica
tem sido acolhida por esta Comissão por ocasião do exame
de projetas de leis que dispõem sobre a reestruturação de
órgãos da Justiça do Trabalho, como ocorreu com as proposições que originaram as Leis n9s 8.190, de 7 de julho de
1991 (relacionada com o TRT da 5• Região) e K215, de 25
de julho de 1991 (criadora do TRT da21' Região).
Não obstante o caráter moralizador que encerra o preceito em questão, o qual deve merecer especial atenção por
parte do legislador, que tem por obrigação preservar e observar ·com percuciência o ·principio da moralidade administrativa, Consagrado pelo Texto constitucional (art. 37), parecenos que a edição indisciiiiiimi.da -da restrição supracitada pode
pôr em risco a obediência de outro princípio constitucion~,.
qual seja o da igualdade e acessibilidade de todos os brasileiros
aos qargos públicos.
__
_
_
Aadoção da_ norma em tela no âmbito de leis específicas
e circunscritas a determinados órgãOs, corno por exemplo certos Tribunais, juntas de conciliação e julgamentq_ 9_t!:_ S:Cçôes
judiCiárias, constitui, por outro lado, flagrante afronta ·ao princípio da isonomia__ entre servidores do mesmo Poder, produzindo gritante desarmonia no ordenamento jurídico e infringindo o princípiO da uniformidade.
A delicada questão que ora enfrentamos já fof Objetode apreciação pelo Colendo Supremo Tribunal Federai.
SOb a égide da Constituição vigente aCha-se em tramitação naquela Augusta Corte a Ação Direta de Inconstitucionalidade n" 524-3, ajufzada pela· Mesa da Assembléia Legislativa· do Estado do Espírito Santo _impugnando o inciso VI
do artigo 32 da Constituição Estadual, que tem a seguinte
-- redação:
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"VI - é vedado ao servidor público servir sob
a direção imediata de cônjuge ou parente até o segundo
grau civil."
Tendo sido requerida medida cautelar visando à suspensão da eficácia de referido dispositivo, de_cidiu o plenário,
por unanimidade de votos, indeferir o pedido por inocorrência
do periculum in mora. Mas, embora o mérito da mencionada
ação não tenha sido julgado ainda, o eminente relator, Ministro Celso de Mello, após rememorar a opinião dOutrinária
de Hely Lopes Meirelles, Manoel Gonçalves Ferreira Filho
e Diógenes Gasparini, regiStrou em certo trecho de seu voto,
verbis:
"A partir disso, parece resultar plausível, juridicamente, a pretensão deduzida pela Autora, principalmente em face de possível conflito normativo entre
o alcance do preceito- ora questionado e o princípio
constitucional da isonornia, que proclma, ·na esfera do
serviço público, a acessibilidade de brasileiros - quaisquer brasileiros - aos cargos, funções e empregos públicos (art. 37, I), observadas, por evidente, as 'restrições fixadas pelo Estatuto Fundamental (art. 12, § 3').
Isso porque, consoante o magistério de Manoel
Gonçalves Ferreira Filho ("op. cit:', p. 245), o acesso
aos cargos. públicos constitui " ... uma das mais importantes aplicações do -princípio da igualdade perante a
lei. Igualmente uma das mais sensíVeis COnquistas da
demcracia ... "
Daí a ênfase colocada sobre o tema por Diógenes Gasparini_("Op. cit.", p. 116), cujo escólio salienta que "o ingresso
__ de qualquer cidadão no quadro (conjunto de carreiras, cargos
e furiçôes de um mesmo serviço) de pessoal da Administração
Públíca é prestigiado pelos prindpios da igualdade e da acessibilidade de todos aos cargos públicos( ... )".
Vê-se, com meridiana clareza, a tendência demonstrada
no julgado em comento, por parte da cúpula do Poder Judiciário.
Ademais, a mesma Corte Suprema·; aO se ~debruçar sobre
a legitimidade de dispositivo análogo, inserido na Constituição
do Estado de São Paulo por intermédio da Emenda Constitucional nP 38, de 24 de agosto de 1983, declarou a sua inconstitucionalidade em face do que dispunham os artigos 97 e 153,
§ 1' da Constituição Federal de 1967, confa redação da Emenda Constitucional n' 1, de 1969.
Diga-se, de passagem, que a nova Lei Fundamental, promulgada em 1988 em· nada alterou a natureza dos cargos em
comissão ou a faculdade conferida às autoridades para escolher seus auxiliares imediatos, beneficiários de vantagens pecuniárias em razão da função exercida.
O eminente Relator do feito, o Ministro Oscar Corrêa,
adotou como razões de decidir, aquelas alinhadas no parecer
da douta Procuradoria Geral da República, da qual nos permitimos transcrever o seguiiJ.te tópico:
"E a vedação é de qualquer forma contrária ao
princípio gerai da igualdade, estatuído no artigo 153,
§ 1", da Copstituição Federal. Como salienta SAMPAIO DORIA, a lei pode exigir condições para: o exercício de direitos a todos indistintamente, mas ressalva:
''Em qualqUer casO, sempl-e ausência de -piivílf:g1os-;
ausência de posições hereditáriãs, o-u na sua forma pOsitiva·, poderem todos ir até onde lhes permitirem as
próprias forças, a ·eapaddã.âe-~-as fiiidativas, a resistêil.-
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cia, a perseverança- eis a igualdade que-ãs Constituições liberais asseguram a todos" (apud Cláudio Pacheco, Tratado ... , 1965, v. 9, p. 313).
Os parentes de Conselheiros do Tribunal de COntas são natural e objetívamente iguais a todos quantos
reúnem as condições_ estatuídas em lei para o acesso
aos cargos públicos, de modo que a desigualdade estabelecida na Emenda no:> 38, de 1983, é discriminatória
e contrária ao·princípíO da isonomia. --- --

. . Na seJeção de pessoal para as funções públicas,
msista-se, as condições devem restringir:.se -às aptidàes
pessoais, associadas às necessidades dos cargos correspondentes ou do serviç ·público. "A igualdade a que
se refere o texto" - s Jlienta Pontes de Miranda "é simples postulado_ "<.Je igual apfidãon (Cõnientários ... ,cit.v.3,p.465)."
·
·
__
E mais adiante registra- a peça opinativa, adotaCla pelo
voto do Relator da Representação n9 1.191-7:
"0 igual acesso aos cargos e empregos da Administra~ão Direta e Indireta, emergente do principio geral
da Igualdade (Constituição, artigo 153, § 1'), não impede que SeJam estabelecidas requisitos de habilitação
ou d~ i~o?~-~d.a·d·e (c~. _Çlá_udio Pacheco, cit., v. 9, p.
324). O parentesco· com Conselheiro de Tribunal de
Contas, todavia, não constitui elementq característico
de idoneidade ou inidoneidade do candidato nem de
aptidão ou inaptidão para o exercício do cario.
A nomeação para cargos em oomissão se insere
no âmbito da exclusiva descrição da autoridade administratiV~ c?mpetenfe~ Seg11:rido o critério da confiança,
~que nao 1mpede que a let estabeleça requisitos objetivos para a escolha.
_
No entanto, a exclusão contida na emenda cria
desigualdade de oportunidade, sendo- certo que estas
deyerão se~ a~- mesmas para todos os brasileiros que
reunam aptidoes para o exercício de cargos., empregos
-ou funções públicas."
Ora, essas manUestações emanadas da mais alta Corte
de Justiça do País recomendam a não aceitaçãO por esta Comissão, do preceito restritivo cm questão.
A par desse insuperáv_el obstáculo de cunho constitucional, sublinhamos os motivos já referidos, concernentes a
aspectos relacionados c_om a quebra da sistematização do ordenamento jurídico, provocada pela edição de normas estabelecendo tratamento desigual para servidores que ocupam cargos
,. _
. -..
idênticos.
Tal s~~uação configüra flagrante desvirtuamento dos princípios da isonomia~ dz .,..,fforn...:....;a.J. ~da univeu;aiidade consagrados na_ Lei Magna.
Não nos insurgimos contra-a fotü:1Iilação·ãe tns:tmrilentoS
normativos tendentes a coibir práticas de tavur~imento p..:5-soal ou de nepotismo, mas parece-nos, data venia das opiniêe~
em contrário, que o remédio jurídico ora proposto deve, antes
de tudo, afinar-se com a Constituição e com a Lei n~ 8.112.
de 11 de dezembro de 1990, que instituiu o regime jurídico
dos Servidores Públicos_ Civis da União.
Não bastassem os vícios_apontados, merece, a nosso ver,
severa crítica a redação formulada no artigo 4" da proposição,
em razão da abrangência da vedação pi."evfsta, que alcança
parentes consangüíneos ou afins de Jufzes e. Procuradores em
atividade ou aposentados no período inferior a cinco anos
_
.
'
sem especificá-los ou _qualificá-los.
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Da forma como está redigida a norma em exame a sua
aplicação, se transformada em lei, há de produzir graves distorções e injUstiças, pois o simples fato natural de um _candidato
a cargo em comissão ter_ laços de parentesco com qualquer
Juiz ou Procurador aposentado ou não, no território nacional,
o impediria de exercer aquele cargo, ainda que nenhuma solicitação ou influência tenha se efetivado visando a sua nomeação.
Pelas razões expostas, opinamos pela aprovação do Projeto de_Lei da Câmara n9_34, de 1992, com a seguinte emenda
do Relator:

EMENDA DO RELATOR
Suprima-se o artigO 49 do projeto, renumerando~se os
demais.
. O SR. PRESIDENTE (Maur~ Benevides) - O pa~~cer
conclui favoravelmente.
_
Completada a instrução da matéria, pas~~-se à discussão
do projeto e da emenda, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discuSsão.
Encerrada a discussão, a votação da matéria fica adiada
por falta de quorum..
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 56, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
do Regímento Interno)
Discussão, em- turno único, do ProjetO de Lei da
Câmara n' 56, de 1992 (n•2.529/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal Superíár Eleitoral,que dispõe
sobre a criação de cargos do Grupo-Direção e AsS:essoramento Superior- DAS-100, na SeCretaria do Tribunal
Superior EleitoraL (Dependendo de Parecer.)

Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião _Amin,
para proferir parecer.
O SR, ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Para proferir
parecer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, vem a exame
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, desta Casa
Revisora. o Projeto de Lei da Câmara n~' 56, -de 1992, que
tem por finalidade criar no Quadro Permanente da Secretaría
do TribUnal Sure1 ......_· Eleitoral dois cargos de Assessor, do
Grupo-Direçãf·e Assess·oramento SuperiOfes-DAS-100.
A propoqa é de iniciativa do Tribunal Supeior Eleitoral,
com fundamento no art. 96, II, alínea b da ConstituiçãO Federal, tendo .ido aprovado pela Câmara dos Deputados sem
emenda.
A justificação assevera que "com as proximidades das
eleições m.- .... icipais, desde já se vislumbra grande sobrecarga
dos serviços afetos à Corregedoria-Geral Eleitoral, incumbida
da inspeção e correíçãq dos serviços eleitorais em todo o País;
cm cuH.:..:-qüência, necessita o Sr. MinistrO-Corregedor de um
Ass.essor especializado que, presentemente, não tem. Necessita também o tribunal de Assessor de Imprensa, para divulgação das informações relativas às eleições, do interesse- de
partidos, candidatos e eleitores"-.
_ . ··- __ ___
Em face das infoimaçóes· prestadas e do exariie do texto
da proposta, entendemos que nada há a contestar, do ponto
de vista da sua constitucionalidadcr, juridicidade e técnica legislativa.
Manifestarilo~nos, portanto,-pela aprovação do Projeto
de Lei da Câmara n9 56, de 1992.
____ -
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Completada
a instrução da matéria~ passa-se -à discussão do projeto em
turnoúniCó. --- -- -- -- ------_ .
.
Não havendo quem queira=discuti-lo, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevidev_- Item 6:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 64, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c,do Regimento Interno.)
DiScUSsão; em turno Uniéo~ do Projeto de Lei da
Câmara n•64, de 1992 (n'2.966192, na Casa de origem),
de iniciãtivã do Ministério Público da União, que _cria
a Procuradoria Regional do Trabalho da 23~ Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências. (De·
pendendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao Senador João Roçh.a para proferir
parecer.
O SR. JOÃO ROCHA (PFL- TO. Para emitir parecer.
Sem revisão do orador.) - O parecer é favorável, Sr. Presidente.
- _
__
_
-,
O presente projeto, oriundo do Ministério Público da
União, tem por objetivo ucriar ·a Procuradoria Regional do
Trabalho da 23• Região da Justiça do Trabalho", que terá
sede em Cuiabá, com jurisdição em todo o Estado de Mato
Grosso. (Art. I')
...
.. .
Os arts. 2?, 39 e 49 tratam da criação de cargos para atendimento da composição_ da ProcJ.u::aQoria Regional do Trabalho
da 23• Região, e o art. 5? busca estabelecer que "o chefe
.do Ministério. Público da União, ouvido o _Procurad.or-Geral
do Ministério Público do Trabalho, adotará _as providências
necessárias à instalaçãO da Procuradoria Regional do Trabalho
da 23• Região". Já o art. 69 reza que "a despesa decorrente
da aplicação desta lei correrá por conta das dotações orçamentárias do Ministério Público ·do Trabalho".
A iniciativa, ·enVia-da sob Mensagem n9 3, de 8 de junho
de 1992, veio a:o Congresso acomparihada de ExposiçãO de
Motivos do Senhor Procurador-Geral da ~epública, _destacando que a "criação da Procuradoria do Trabalho da 23•
Região- decorre de exigência constitucional Contida no art.
112-que susCitou a criação, pelo Tribunal Superior do Trabalho, dessa mesma Região, através de projeto de lei encaminhado ao Congresso Nacional- e da competência legal outorgada ao Ministério Público, que determina às Procuradorias
Regionais do Trabalho exercerem suas atribuições dentro da
júrisdição do Tribunal Regional respectivo. (Art. 747 do De·
creto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1942)".
O projeto encontra--Se em: perfeita consonância com os
mandamentos contidos na Lei Maior.
Com efeito, o Capítulo da Constituição que trata das
funções essenciais à justiça estabelece, no seu art. 127, §_ 29 ,
que ~'ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional
e-administrativa, podendo, observado o disposto no art. 169,
propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos
e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de
provas e de provas e títulos; a lei disporá sobre sua organização
e: funcionamento••. O§ 1? do mesmo artigo realça, também,
para o Ministério Público, os princípios clássicos da unidade,
indivisibilidade e independência funcional, concedendo a este
órgão status e prerrogativas de verdadeiro Poder.
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Assim, a Carta de 1988 evidente a condição de autonomia
do Ministério- Público, que tem poder de iniciativa legislativa
taQto no tocante à sua organização, quanto à criação e extinção
de seUs cargos.
Ante o exposto, opinamos pela aprovação da proposta.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
conch.ii favoravelmente- ao prOjetõ".
Completada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto, em turno único. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão
Encerrada a discussão, fica adiada a votação, por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 7:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N' 74, DE 1992 .
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno.)
Discussão, em turno únicó, do Projeto de Lei da
Câmara n'74, de 1992 (n' 3.133192, na Casa de origem),
de iniciativa do Presidente da República, que altera
o art. 2' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991,
que "dispõe sobre as disponibilidades financeiras do
Fundo de Amparo ao Trabalho- FAT, e dá outras
providências". (Dependendo de Parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão,
para proferir o seu parecer.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para emitir
parecer.) -Sr. Presidente, vem a esta Comissão; Oriunda
da Câmara dos Deputados, onde mereceu aprovação, o Projeto de Lei da Câmara n9 74, de 1992 (Pi"ojeto de Lei n9
3.133-B, de 1992, na origem), de iniciativa-do Poder Executivo, que propõe a alteração do art. 29 da Lei n9 8..352, de
28 de dezembro de 1991, a qual dispõe sobre as disponibi·
lidades financeiras do Fundo de Amparo ao Trabalhador FAT, e dá outras providências.
A proposição em pauta fundamenta-se. segundo a Exposição de Motivos n? 251, de 6 de agosto de 1992, dos MinistrOs
de Estado da Saúde e da EconOmia, Fazenda~ Planejamento,
na necessidade de reverter o quadro de determinação da rede
de prestação de serviços médico-hospitalares em virtude da
baixa remuneração dos serviços executados, o que aponta
para uma situação de insolvência-, rio curto prazo. As ações
do Poder Executivo, direcionando para o setor recursos de
outros programas do Ministério da Saúde. revelaram-se insuficientes para cobrir as despesas com o indispensável reajuste
daqueles preços no exercício de 1992.
A insuficiência acima referida resulta ainda segundo a
Exposição de Motivos, em frustração das receitas do Finsocial
e de aplicações financeiras com forte_ pesô no financiamento
do Inamps.
AsSim, apresentou-se o presente projeto de lei, pelo qual
se permite ao Banco do Brasil S/A "utilizar os recursos originários dos depósitos especiais de que trata o art. 99 da Lei n9
8.019, de 11 de abril de 1990, para conceder empréstimo
ao Inamps, em caráter excepcional, no exercício de 1992.
A alteração· que ora se propõe estabelece que o empréstimo não poderá exceder ao valor corrente de
Cr$5.000.000.000.000,00 (cinco trilhões de cruzeiros), ou o
correspondente a 46% (quarenta por cento) do valor da diferença entre a arrecadação estimada para o exercfcio de 1992,

7232
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na Lei n? 8.409, de 28 de fevereiro de 1992, sob o título
de Contribuição para o Finsocial e aquela efetivamente arrecadada.
O inciso III do artigo modificado especifica ainda as garantias que devem ser oferecidas as empréstimo pelo Tesouro
Nacional, o que inclui a entrega de títulos públicos especiais,
com registro no Selic, com remuneração compatíVel c_om os
encargos do empréstiino. São igualmente previstos o endosso

e liberação dos títulos a partir do seu vencimento, na hipótese
de inadimplência do Inarnps, ou no atendimento às_ necessidades de saque do Fundo de Amparo ao Trabalhador- F AT,
aos depósitos especiais.
- _
Vale salientar que no parágrafó único do art. 2"' do Projeto
de lei sob exame foi estabelecida a necessidade de observação
das Resoluções do Senado Federal, para autorização do Te~
souro Nacional_no que diz respeito aos títulos da dívida pública
a serem entregues ao Banco do Brasil, como garantia dos
empréstimos ao Inamps, conforme referido acima. Foi igualmente prevista a abrigatoriedade de consignação na leis orçamentárias da União dos_ recursos necessários ao pagamento
dQ serviço de dívida de.corrente das operações de crédito de
que trata a Lei n' 8.352, ,de 1991..
Diante do exposto e considerando o inegável mérito da
proposta do PLC n' 74, de 1992, bem como sua adequada
técnica Legislativa somos pela sua aprovação._

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -

O parecer

do nobre Senador Ronaldo Aragão conclui favoravelmente

ao acolhimento da matéiiã..-Completada a instrução, passa-se à discusSão do projeto
em turno úniCo. (Pausa.)
- Não havendo quem peça a'p'alavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, a matéiia deixa de ser vOtada
por·falta de quorum nesta Ca:sa na tarde de hoje.
O SR. PRESI[)ENTE (Mau.ro Benevidesj'..:_, Item 8
Votação, em turno único, do RequerimeótO iJl>- 642, de
1992, de autoria do Senador Jarbas_ Passarinho! solicitando,
nos termos regimentais, a transcrição, nos AnaiS do Senado,
da matéria "A História que não Iõi contada';, -publicada no
Noticiáriodo Exército; ·do día 27 de julho de !992.
A votação fiCá adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIP.ENTE .(Ma~t:o.'_Bçnevides) ~Encerrada
a Ordem do Dia, volta-se à list.a.de oradores. ,-•--·· Concedo _a_ palavra ao nobr.e Senador Man~4eto de Là.vor.
(Pausa.)
S. Ex~, neste exato momento, não se enÇçntra em plenário.
·_ ,
·-·~ .
_
A palavra está facultada _aos Srs. Sena_4qr~s que t;i~la
desejarem fazer uso.
O Sr. José Fogaça- Sr. PreSidente, peça a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides).- Concedo
a palavra ao nobre Senador José. Fogaça.
-· ·.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB -RS. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
aqui fazer registro, neste momento, a partir da informação
que recebemos de nossos colegas da Câmara, sóbre a decisão
que foi adotada pelo Presidente da Câmara, Deputado lbsen
Pinheiro, a respeito do rito procedimental em, torno do pro~
cesso de impeachment.
De fato, a matéria é pólêolicã- e- há várias contradições
que nasceram a partir da promulgação da nova .Constituição
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democrática de 1988. Há dúvidas a respeito da estrutura proce-dimental dessa matéria e, de fato, todas as posições levantadas
têm fund~_mento, têm um arrazoado bastante aceitável, de
modo que o Presidente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro,
se encontrava diante de um dilema bastante difícil, de uma
escolha dura, amarga, com elementos bastante precários, para
sua tomada de posição.
Entre todas as observações feitas em-tofrio -da validade
da lei do impeachment, datada de 1950, a mais judiciosa,a mais ponderada e, a meu ver, a mais correta foi aquela
levantada pelo Exrrr.' Sr. Ministro dó Supremo Tribunal Fede~
ral, o Ministro Aldir Passarinho. No entendimento do Ministro
Aldir Passarinho, está revogada uma parte da Lei n<:- 1.079,
mas não está revogada uma parte da Lei n 9 1.079, mas esta
lei não está inteiramente revogada pela Nova Constituição.
De modo, que este é um dado da maior importância,
este é um elemento de análise que deve entrar, que deve
contribuir para a nossa avaliação, no processo, que tem uma
enorme importância. Na verdade, a lei não foi revogada, in
totum. A lei não foi inteiramente revogada;-ela está revogada,
apenas, naquela parte em que contraria a nova Constituição.
Em sendo assim, fica notório, fica muitO claro e até indiscutível, que os artigos que tratam da processualística, na Câmara dos Deputados, estes é que estão revogados. Do art.
14 até o art. 23, tOdos estes perderam a validade. Esta visão
que nos foi oferecida pelo Ministro do Supreino -Tribunal
Federal, Aldir Passarinho, nos parece a mais correta. mais
procedente.
Assim, o Deputado lbsen P_inheiro estava diante .de um
livro em branco, tinha diante de si uma situação, praticamente,
da mais absoluta omissão legal e regimental. E S. Ex•, o Presidente da Câmara dos Deputados, nesse contexto, no vazio
que tinha diante de si, no vazio legal e regimental com que
se deparava, estava obrigado a tomar uma decisão que tivesse
duas componentes válidas: primeiro. a componente política,
que é exatamente importante num processo de impeachment
- o processo de impeachment não tem as características do
processo judicial na sua inteireza; o processo de impeachment
tem, necessariamente, uma componente política. Tanto é verdade que o quorum exigido para este processo é de 2/3. Por
que são necessários 213? São necessários 2/3 porque nestadecisão, neste julgamento há uma clara interferência de conceifos inequivocamente políticos. Fora apenas um julgamento
com base na letra fria da lei, fora apenas um julgamento
com base naquilo que expressamente a lei estabelece; tívésse~
mos nós a postura de juízes de Direito, ou âe juízes singulares,
ou de juízes de tribunal; tivéssemos nós o dever de adotar
essa postura, é muito evidente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que não teríamos um quorum de 2/3 e sim um quorum
de maioria absoluta, que é o adotado em todos_ os tribunais
do_ mundo. Portanto, os tribunais judiciais, ou seja, os tiíbunais do Poder Judiciário têm todo um conjunto de caracte~
rísticas processuais -que não são exigíveis a este Tribunal político, que é o Congresso Nacional, mormente o Senado Federal,
que tem a incumbência constitucional de julgar o Presidente da República.
Em função disso, Sr. Presidente, quero aqui ressaltar
o posicionamento do PMDB, no Senado, de inteiro apoio,
de integral apoio e reconhecimento à validad.e da deci~ã,o.
do Deputado Ibsen Pinheiro. Entendemos que S. Ex~ agiu
com ponderação; agiu com sabedoria; agiu com espírito patriótico; agiu- de acordo com o que a Nação espera, de acordo
com o que a expectativa nacional neste momento alimenta.
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Não posso deixar, Sr. Presidente, de salientar aqui que
No momento em que a Câmara tomaJ;" esta grave deci~ão,
o Deputado Ibsen Pinheiro vem sendo pressionado por todos
estará aplicando severa punição política ao Presidente. Tão
os lados. Os governistas querem de qualquer maneira que
severa, tão contundente que não há exemplo recente na históesse processo se prolongue indefidamente, ad eternum. Há
ria republicana. Votos de Deputados eleitos para o Poder
aqueles que, por oposicionismo puro;~desejam que este proLegislativo irão suprimir- da cadeira presidencial o Senhor
cesso tenha um rito sumarfssimo, mas tão sumário-- diria
~emando Collor de Mello, eleito por 35 milhões de votos.
até -, tão precário que se tomaria frágil e vulnerável às
Mas, então, isto é brincadeira, Sr: Presidente? Então, isto
críticas do próprio Governo. De modo que essas duas posié um ato menor, Sr. Presidente? Nãol Este ato, do ponto
ções, a posição do governismo e a do oposicionismo inconsede vista da sua dimensão política, é - repito e insisto ___;
qüente, acabam se aliando, porque ambas podem levar ao
de enorme peso e repercussão institucional. Agora, querer
enfraquecimento da Câmara dos Deputados, oo_~s_:vaziamento
que o Deputado lbsen Pinheiro, que vai conduzir esse prodo Congresso Nacional e conseqüe1_1temen~e, também, do Secesso, difícil, amargo, duro, não conceda ao Presidente o
nado Federal como instituição~ que tem a incumbência constidireito de defesa! Mas onde é que nós estamos"?! Então a
tucional precípua de instaurar o processo e de julgar o Pre-siCâmara irá varrer o Presidente da sua cadeira e não lhe dá
dente da República. S. Ex~, o Deputado lbsen Pinh~iro, camio direito de defesa, não permite o contrário mfuimo? Não
nhou nessa lâmina, caminhou nessa Pavalha, caminhou nesse. dá para entender.
fio tênue, entre uma posição de governismo subalterno e de
Por isso, sr. Presidente, quero realçar, salientar, sublinhar
oposicionismo inconseqüente. Ambas as posições são frágeis,
o mais expressivamente- que possa: a posiçãõ do- Deputado
ambas as posições são absolutamente incompatíveis coín a
Ibsen Pinheiro é rigorosamente COrreta, dos dois pontos de
expectativa nacional. Seria autoritário, seria -absolutamente
vista: do ponto de vista jurídico-institucional e do pontó de
desrespeitoso à tradição republicana se a Câmara dos Depuvista político. Aliás, por isso, o Deputado lbsen Pinheiro é
tados, que vai afastar o Presidente da República do seu cargo,
um grande parlamentar, porque sabe conjugar esses dois valoao tomar ess_a grave decisão, que é quase uma punição ao
res essenciais a uma decisão: o valor político e o valor jurídicoPresidente, não desse a Sua Excelência o direito de defesa.
institucional que essa decisão Possa ter. Sem contar o fato
Notem bem, Srs. Senadores, o que estou aqui salientando.
de que desjuntar as duas coisas, separar o político do instituSe a Câmara resolvesse adotar o rito sumaríssimQ de tão-so- . clonai, neste caso, .teria uma enorme repercussão ética, ou
mente autorizar em primeira votação, sem audiência da -defeseja, teria um resultado ético, uma conseqüência ética absolusa, a instauração do processo no Senado, estaríamos sendo
tamente nefasta e condenável, que seria ~ de punir o Presiacusados, o Congresso Nacional como um todo, de ter punido
dente sem dar-lhe o direito de defesa.
o Presidente, de tê-lo afastado do cargo sem dar-lhe o direito
Eu, que estou convencido do envolvimento do_Presidente
·
de defesa.
da República nas falcatruas reveladas pela Comissão ParlaAí, Sr. Presidente, Srs. Senadores, está a sabedoria, está
mentar de Inquérito, que estou rigorosamente convicto dos
a ponderação, está o equilíbrio da decisão procedimental adofatos que foram aqui apresentados, não abro mão do direito
tada pelo Presidente lbsen Pinheiro. A Câmarã não fará o
que tem o Presidente da Repúb_lica de_ expor a sua defesa,
julgamento inócuo. A Câmara não fará uma votação-neutra.
não sQ quando vier a ser julgado, ao longo do processo aqui,
A Câmara vai tomar uma decisão de caráter político que
no _Senado Federal, mas também lá, na Câmara, quando for
significará um corte profundo no tecido da República do ponto
tomada essa decisão profunda. É uma decisão incisiva. Ela
de vista da natreza do processo de impeachment. Esta votação
representa um-_c-orte profundo no tecido republicano. A Câmaautorizativa da Câmara tem uma enorme significação, tem
ra, pelo voto dos seus membros, intet:_fere no Poder Executivo
uma enorme base iostitución3l. Querer negar esta base institue afasta o Presidente da cadeira presidencial. E isso, meus
cional da decisão da Câmara, é no mínimo, autorizar o ínício
ãmigos, é poucõ? Quer-se issO'e não s~ quer dar ao Presidente
do processo no Senado, mesmo que seja o início do processo
o direito de defesa? Não se quer dar ao Presidente da Câmara,
no Senado, tão-somente a instauração do processo. ela tem
Ibsen Piriheiro, o direito e- ãfê ó dcvCr de estabelecer -um
o poder de fato de determinar im:édiatamente o afastamento
rito minimamente sumário? Mas onde é que nós estamos?
do Presidente da República.
Parece-me até que ao estabeíecer relações dessa natureza se
Portanto? a decisão da Câmara inclui, embutida, punição
quer criar condições para, não havendo um _rito procedim~?tal
ao Preside:nte.
mínimo, vulnerabilizar tanto a Câmara, como o Presidente
Do ponto de vista político, é preciSo qUe -avaliemos o
daquela _Casa,_ para depois, através de sucessivos obstruções
peso que isso tem, Sr. Presidente, o enorme peso instituciOnal
regimentais e processuais, atfasar e refãrdar esse processo
que essa decisão tem, o efeito político contundente e indiscuad aeternum. Parece-me que a pretensão de alguns é transfortível que terá essa votação na Câmara dos Deputados. Pela
maJ_ esse processo ·num verdadeiro rosário. de
primeira vez um Presidente da República será submetido,
questões de orclem e de mecanismos obstrucionais.
por inteiro, ao processo de impeachment, e afastado do seu
Por isso, Sr. Presidente e Srs. Senado_res, nó.s queremos
cargo por uma decisão do Poder Legislativo. Trata-se do caso
chamar a atenção para o fato de que o Deputado Ibsen Pinheiúnico "de interveniência de um poder sobre outro, em que
ro estava entre a cruze a espada. Vejam V. Ex~, se o Deputado
um poder rompe com a igualdade e a equipotência dos Poderes
Ibsen Pinheiro resolve decidir que a lei não vale, que a lei
da República. De modo que considerar qu~ essa votação da
foi derrogada pela Constituição, S. Ex~ está "num mato sem
Câmara tem que ser sumária~ superficial, rápida, inconsecachorro". Se S. Ex~ resolve entender que a lei foi revogada,
qüente, primária, considerar que as coisas devam ser conduela foi revogada por inteiro e nem sequer o processo de imzidas assim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, não me parece
peachment existe mais, ou seja, não- estaria regulamentado
um ato de responsabilidade política neste momento-.
e, portanto, não seria auto-aplicável. Seria preciso votar uma
A enanne responsabilidade institucional da Câmara dos
lei especial, com natureza de lei complementar, até se ~der
Deputados tem que ser avaliada na sua devida dimensão.
aplicar o procedimento exigido pelo hnpeachment. Se S. Ex~
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considera que a lei está plenamente válida, é evidente que
é obrigado a obedecer por inteiro o rito de dez dias para
as diligências na Comissão Especial e, depois, de mais vinte
dias para a defesa. O Presidente da Câmara estava ·entre a

cruz e a espada. Se fosse demais para um lado, atendia os
governistas e retardava o processo__de forma inconseqüente;
se fosse demais para o outro lado e entendesse a revogação
da lei, traria um -pteju1:to de outra ordem, de outra natureza,
que seria a iinpossibilidade de levar avante o processo de
impeachment.
Os detratores e críticos do Deputado Ibsen Pinheiro deveri3m, antes, tentar miriimamente sentar-se àa respo-nsabilidade daquela cadeira e verificar o peso institucional, político
e jurídico daquela tomada de decisão.
O Sr~-Jarbas Passarinho- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Pois não, nobre Senador Jarbas
Passarinho. Ouço V. Ex~ com mJJita honra.
O Sr. Jarbas Passarinho - Estava no meu g-abinete e
ouvi V. Ex• se referir ã.o meu discurso, embora estivess~ em_
audiência e não consegui ouvi-lo no todo ou compreendê-lo.
Vejo que V. E~ está defendendo a decisão do Presidente
da Câmara dos Deputados, o nobre Deputado Ibsen Pinheiro.
O nobre Senador falou agora em detratores do Presidente
da Câmara dos Deputados. Fui orador na sexta-feira passada.
Em nenhum momento passaria pela minha cabeça ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA - V. Ex• não precisa dizer isso,
eu o farei antes, V. Ex~ não detratou o Deputado Ibsen Pinheiro.
O Sr. Jarbas Passarinho:- Exatamente. A-gradeço o testemunho de V. Ex• Defendia juntamente com os Senadores
que estavam aqui - na ocasião fomos unânimes, embora
poucos - que, com a mudança do texto constitucional de
1988, em relação às Constituições anteriores, e·nquanti:i à -Câ:.
mara dos Deputados _cabia fazer a instrução _e a autorização,·
agora só cabe àquela Casa a_ autorização, porque o··art. -st,
em relação à Câmara- dos Deputados, e o art. 52, em relação
ao Senado Federal, estabelecem que a função_ é prerrogativa
inerente, conseqüentemente, intransferível do Senado_ Federal
o processo ·e-_o julgamento. Se 9 impeachme~t ·tem três fases
- a primeira, que é a autorização; a segunda, que é instrução,
e a terceira, que é o julgamento - , não cabe à Câmara dos
Deputados a instrução. A partir do momento em que a Câmara
dos Deputados abre a possibilidade do_ contraditório, ela está
instruindo. Em nenhum momento passaria na minha cabeça
a hipótese- de _que o Presidente da República- não deva ter
direito â defesa, ao contrário. Trata-se do Presidente da República. Portanto, assim como consideramos que um simples
Deputado -comparado simples com o PreSiâente da República- merece defesa, como_qualquer cidadão a merece,
longe de mim procurar cercear essa defesa.
Apenas dizia, e irisistia nissó-:--0 Senado não- é·-apenas
o julgador. Os que conhecem Direito,-corn.o·v. Ex•, sabem
que isso_ corresponderia, num crime éomum, por ·exemplo,
ao juiz de pronúncia. O_ juiz pronunciaria e~ó júri julgaria.
No caso, a Câmara não tem o papel de juiz de pronúncia;
ela teria apenas a responsabilidade de autorizar ou não. E
eu imaginava, viSualizando o_desenvolvímento do problema_,
que aqui, sim, no Senado, a partir do mOmeiitO-em que JOssemos transformados em jurados, presididos pelo Presidente
do Supremo para precatar-se em relação a qualquer erro de
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processo judicial, aqui, então, caberia a defesa completa do
Presidente da Repúbblica, mas não lá. Fui inteq)refado equivocadamente, felizmente, não pelo Deputado Ibsen Pinheiro,
que me deu a honra de_ me telefonar- é um homem cavalheiresco, com o qual se não tenho amizade antiga, pelo menos,
tenho um excelente relacionamento aqui no Congresso ...
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Senador, creio que V. Ex•
defendeu o papel do Senado, e me parece que isso ficou
claro na sua posição. V. Ex• não assacou acusação alguma
contra o Deputado lbsen Pinheiro; V. Ex~ não disse que o
Deputado Ibsen Pinheiro iria derrotar ou destruir o processo
de impeachment; apenas reivindicou para o Senado aquilo
que a Constituição lhe confere, que é o iníciO e: O fim do
processo. O que é reconhecido - diga-se de passagem pelo Deputado lbsen Pinheiro.

O Sr. Jarbas Passarinho - Entretanto, nobre Senador
José Fogaça, acabei me rendendo a uma informação que me
foi dada, no momento, pelo Senador Maurício Corrêa, embora
S. Er-, tenha dito também que ficava com a minha tese. Mas,
ainda assim, S. Ex~ dizia que para evitar arrianhã um tipo
de recurso que pudesse ser considerado um vício insanável
de origem, a inexistência de defesa do Presidente da República, na Câmara dos Deputados, seria feita apenas uma solicitação por escrito para ser juntada ao processo que seria encaminhado __ ao plenário da Câmara. Mas, não ouvi a decisão
tomada pelo ilustre Presidente da Câmara. Telefonou-me há
pouco um jornalista e me disse que o contradit6rio vai ser
aberto, na Câmara; que vai haver testemunhas; que vai haver
advogados_ de defesa. Se for assim, insisto, está se fazendoinstrução na Câmara, ainda que entenda bem, em primeiro
lugar, a correção absoluta c_om que se conduz o Presidente
da Cãinara. Cheguei até a dizer, nobre Senador José Fogaça,
para O Presidente Mauro Benevides, que já estava elogiando
tanto o Presidente da Câmara que um elogio a mais poderia
parecer ãté o contrário, ou sejã., que tiin excesso de elogio
poderia estar mascarando uma espécie de crítica. Não era,
na verdade isso. Então, a minha posiçãO é essa que V. Ex~
traduziu sinteticamente agora. Acredito que não se pode tirar
do Senado aquilo que lhe é conferido pela Constituição co-mo
absolutamente privativo dele. Agradeço muito a V. Ex_' por
ter me ouvido.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Senador Jarbas Passarinho,
V. Ex~ tem razão nas alegações que faz. Vamos precisar estabelecer o rito, ou seja, as regras procedimentais para o processo
de autorização.
Mas, V. Ex~ há de entender que o processo de autorização
é uma espécie de subprocesso dentro do proces-so que se instaura no Senado.
Não pode haver disjuntiva entre o conteúdo político e
institucional dessa decisão e, evidentemente, a formul~ção
jurfdico~processual que faz v. Ex~
Se n-óS fôssemos transplantar o modelo processualístico
do Poder Judiciário aqui para dentro, daria no raciocínio de
v. Ex~- a fase de instrução não pode conter o contraditório.
Entretanto, não podemos agir dessa maneira. V. Ex• há de
convir que o Deputado Ibsen Pinheiro não poderia, politicamente, ater-se a uma atitude meramente de transplantar o
modelo processualístico do Poder Judiciário para o processo
aqui, no COngresso_ Nacional. O que S. -Ex~ fez foi, a meu
ver, uma espécie de mediação. Estabeleceu um rito rápido
e sumário, mas não tão insuficiente a ponto de dar argumentos
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àqueles que, porventura, futuramente houvessem por obstruir
ou por tentar anular a decisão aqui tomada.
.
.
Essa decisão que tomou o Deputado lbsen Pmhe1ro, de
notificar o Presidente da República, dando~lhe cinco dias co~
mo prazo de defesa, parecem-me necesSários, porque o Presidente tem que prepará-la.
O Sr. Jarbas Passarinho- Essa foi a decisão, agora?
O SR- JOSÉ FOGAÇA - É, cinco dias para a defesa
e depois sete dias para a votação. Do meu -pbnto de vista,
considero rigorosamente ponderada, de uma moderação e
sebedoria que, evidentemente, não resulta só da cabeça do
Deputado Ibsen Pillheiro, embora S. Ex~ seja brilhante. Resulta, é claro, de acordo que deva ter-se estabelecido entre as

Lideranças da Casa.
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V.

Ex~

um aparte?

O SR- JOSÉ FOGAÇA - Senador Esperidião Amin,
o Senador Fernando Henrique Cardoso já havia solicitado
o aparte anteriormente. Em seguida, o concederei a V. Ex•
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Senador José Fogaça, ouvi com a aten_ção merecida o pronunciamento _de V.
Ex• bem como o aparte do Senador Jarbas Passarinho. Desde
o início manifestei-me favoravelmente à posição do Senador
Jarbas Passarinho e informei esse ponto de vista ao Presidente
Jbsen Pinheiro, como amigo que sou de S. Ex• QUero dizer
que estou convencido de que as razões do Presidente da_Câmara foram as melhores. S. Ex~ teve que ponderar a responsabilidade enorme que tem de uma decisão que é solitária, claro
que sujeita ao Plenário, mas é dele em primeira inStância,
e teve também que verificar a diversidade de instrumentos
legais à mão para tomar essa decisão. A minha preocupação
maior era com a celeridade do processo. Temia que s_e a
Câmara fosse, realmente, instruir o proCesso lá, isso perderse-ia no tempo porque o amplo direito de defesa que tem
que ser asseguradQ ao Presidente da República não pode ser
feito num prazo exíguO. V. Ex• agora está explicand_o a razão.
S. Ex• está, apenas, dando um direito prelimlilãr de defesa,
até porque o eventual afastamento do Presidente só poderá
se dar por decisão do Senado quando for instaurado o processo. Creio que o jurista Saulo Ramos tem um parecer bastante claro a esse respeito de que efetivamente a nova Constituição divide em três secções o processo de impeachment:
à Câmara compete a autorização e nada mais, toda a instrução
do processo_ é do Senado. Acredito que o Deputado Ibsen
Pinheiro, pressionap.o pelo tempo, por um lado; pela responsabilidade, por outr_o; pela preocupação em assegurar trâmites
legais corretos, chegou a uma solução intermediária que, no
meu modo de entender, não fere a questão polítiCa pririciJ?al.
O SR- JOSÉ FOGAÇA'- O caráter é mais de uma informação prévia porque a defesa tem que ser feif3 aqui.
O Sr. Feroaodo Henrique Cardoso- É cautelar!
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Não tem o conteúdo da defesa
formal.
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Exatament~.0 SR. JOSÉ FOGAÇA - Apenas uma informação aos
Deputados para que S. Ers votem com uma consciência mais-clara, com uma lucidez maior a respeito;
O Sr. Fernando Henrique Cardoso - É mais sob esse
aspecto do que sob o aspecto processual quando, então, o
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S_enador Jarbas Passarinho tem toda a raz_ão quando diz que
todQo_processo se instaura aqui, no Senado, _e. aqui, sim,
a defesa tem que ser assegurada com uma maior amplitude
e___wb a Presidência ...
O SR- JOSÉ FOGAÇA- Não sei se V. EX", Senadores
Fernando Henrique Cardoso e Jarbas Passarinho, leram o
texto do acórdão do Ministro Aldir Passarinho, seu homónimo, também dado a vóos.
O Sr. Jarbas Passarinho- Meu primo. E costumo dizer
que ele é a flor da família e eu os espinhos. (Rísos.)
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Se os "passarinhos" migram
todos para o mesmo lugar e sempre na mesma direção, V.
Ex~ há de concordar com S. Ex~ quando diz que, na verdade,
a nova ConstitUiÇão, áó -dizer que autorização e admissão
são a mesma coisa - e basta ler o texto da Constituição
para ver que o termo admitir o processo e autorizar o processo
passou a ser a mesma coisa. Daí porque acabou com a dupla
votação. Acabou com a dupla votação, acabou com aqueles
prazos processuais e, realmente, a Câmara passou a ter um
papel limitado ao aspecto autorizatívo.
.O Sr. Fernando Qenrique Cardoso- Em discussão -sobre
"passarinhos.,, tucano não entra.
O Sr. Jarbas Passarinho- Quando entra, é para depredar, isso é que é pior. (Risos.)
O SR- JOSÉ FOGAÇA- É que passarinho voa e tucano
--não, se voar, cai.

0 Sr. Jarbas Passarinho -Mas aqui -~les sâo civilizados
Senador José Fogaça, aqui eles não atacam.
. O SR. JOSÉ FOGAÇA- É, esses são.
Mas, veja V. Ex•, o que diz o Ministro Aldir Passarinho:
"Tendo sido revogada a parte processualfstica da Câmara,
compete à própria Câmara estabelecer o rito para a decisão
autorizativa. Nesse campo, ficou - diria até que ...
O Sr. Fernando Henrique Cardoso- Está aberto o campo.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Está aberto~ o campo. O Deputado Ibsen Pinheiro tinha diante de si um vazio. Havia a
necessidade de tomar uma decisão, sendo que tudo recaía
sobre os seus próprios ombros. Se S. Er fosse dem3is- para
o sumário, seria acusado de iriesponSáVel; se fosse demais
para a longevidade do processo, seria acusado de estar obstruindo. De modo que o modelo ...
O Sr. Jarbas Passarinho-- V. Ex~ tem tanta razão que
cheguei a ver o absurdo de uma noticia de que se pretendia
até impedi-lo de_ continuar presidindo o processo por acusação
de já ter uma idéia prévia a respeito.
O SR- JOSÉ FOGAÇA - Então, me parece que hesie
sentido, a decisão foi sábia e correta.
O Sr. Mansuetode Lavor-Permite-me V. EX1' um apar- te'?
- ~(JSR- JOSÉ FOGAÇA-Ouço V. Ex• com muita honra.
O Sr. Mansueto de Lavor - Acabo .de conversar com
o Senador Mau~ído Corrêá, e-minente meinbro da CF_I, que
vem acompanhando o andamento desse processo, sendo também um emineritC jurista, advogado, sem dúvida, de reconhecida tarimba e S: Ex~ está radiante com a decisão do Presidente
_da Câmara, ·lbsen Pinheiro. Tel)los Que c;iar razão a· t.ocioS
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aqueles, como o Senador Jarbas Passarinho e todos os o~tros,
que querem resguardar as prerrogativas do Senado. E isso
ficoU claro, é competência exclusiva do Senado processar e
julgar o Presidente da República. Quanto a -isso não tenho
dúvida. Realmente, Qualquer coisa que colocasse em prejuízo
essa competência teria que ser aqUi contestada neste Plenário.
Mas a decisão do Presidente Ibsen Pinheiro, que estava entre
a cruz- e a espada, era muito di_fícil, porque não era só ser
considerado irresponsável, mas sim colocar o processo abaixo.
Se realmente S. Ex~ tiVesse despachado ou tivesse .tomado
decisões que a Justiça pudesse derrubar depois, decisões que
não -estivessem em consonância com a Constituição e com
aquilo que está em vigór na Lei n~ 1.079, então, é claro· que
iria colocar por terra esse trabalho, não apenas da CPI, que
foi apenas o inicial, mas o da própria Câmara. Então, não
havia aquela pressa que prejudicasse o processo e que colocasse em perigo o seu andamento aqui, no Senado, nem também aquela demora que fosse considerada uma protelação
para esfriar os fatos. E havia essa versão também - não
aqui, mas fora -de que havia o interesse -V. Ex~ dever
ter lido --, inclusive ã maldósa leitura dessa posição exemplar
do Deputado Ibsen Pinheiro, a sua cautela_ cte não anunciar
nenhuma medida antecipadamente, fazendo-o de vez como
o fez hoje. Li uma versão em um grande órgão da imprensa,
que dizia que haveria interesse do PMDB em protelar os
fatos. Houve essa versão. É lamentável que, num momento
desses, acontecimentos tão graves e tão importantes para a
história do País tenham versões apressadas e até levianas desse
quilate. Realmente o Presidente da Câmara, Deputado Ibsen
Pinheiro, guardou para si a decisão que só a S. Ex• competia.
Essa decisão, para nós, bem como para V. Ex~. foi muito
acertada. Também outras pessoaS, como o Senador Maurício
Corrêa, estão radiantes, estão vibrando, pois consideram essa
decisão a rnais acertada possível. Temos que aguardar os acontecimentos na Câmara. O prazo é aquele que é possível, em
se tratando de uma decisão dessas. Afinal de contas, ela redunda no afastamento do Presidente da República. Então, tinhase que abrir prazo para que Sua Excelência falasse rapidamente e não para se ouvir testemunhas, pois esses atas fazem
parte do processo que será instalado no Senado. Ouvir as
razões do acusado é o mínimo ·que se poderia faZer díailte
da decisão da Câmara.
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Até por uma razão, Senador
Mansueto de Lavor: até hoje, o Presidente da República não
logrou vir a público para oferecer argumeiltos de fundo em
sua defesa.
O Sr. Mansueto de Lavor - Exato.
O SR. JOSÉ FOGAÇA -Os argumentos são todos processuais. Argumentos substantivos, não há. Todos os pronunciamentos do Senhor Presidente têm sido inút_eiS. É a posição
revelada pelo Senador Marco Maciel que mais dá conta disso.
O que disse o Senador Marco Maciel, quando renunciou à
Liderança do Governo? Que até hoje não lhe tinham sido
fornecidas as razõe_s substantivas da defesa do Presidente.
Se tivesse, teria feitO a sua defesa.
O Sr. Mansueto de Lavor - Cada vez que o Presidente
fala, como aconteceu, complica aiilda mais sua situaÇão.

o SR- JOSÉ FOGAÇA-Mas isso soma como argumento
em defesa do Deputado Ibsen Pinheiro, no sentido de que,
se não há até hoje nenhuma razão oferecida cabalmente em
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público, S. Er tem mais razão afnda em dar essa oportunidade
ao Presidente da República.
O Sr. Mansueto de Lavor- Pois lião. Agradeço a V.
Ex~ e concluo o meu aparte, dizendo que temos que parabenizar a decisão sábia do Presidente Ibs.en Pinheiro. E claro
que vamos aguardar aqui, com a responsabilidade que nos
cabe, os acontecimentos. Vindo para cá o processo, temos
que cumprir a nossa competência constituCional, Que é a de
funcionar como um juízo colegiado do Presidente da República. Para isso, é claro, temos que estar preparados para
exercer essa atribuição constitucional. De modo que aquela
turbulência, aquela apreensão pela possível demora do pro~
cesso manifestada ... O Deputado Ulysses Guimarães chegava
hoje de São Paulo recuperado e dizia que os acontecimentos
estavam em ritmo de valsa, lento; queremos apressar esse
processo. E é natural, havia realmente essa preo-cupação. Mas
o Presidente da Câmara coloco_u os pingos nos ii. Creio que
foi uma decisão histórica, que merec~'" todo o nosso aplauso
e a nossa admiração pela maneira como S. E~ se conduziu
nessa decisão.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Já foi despachada para o Presidente.
O Sr. Mansueto de Lavor- Isso é import~nte.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Eritão veja, Senador Mansueto
de Lavor. o Líder do PFL e do Bloco na Câmara, Deputado
Luís Eduardo Magalhães, levantou a seguinte tese: ou a lei
vale e o voto é abedo, nominal, como diz a lei, ou a lei
não vale e af o voto é aquele estabelecido pelo Regimento
da Câmara. Veja a situação: -o brete em que foi colocado
o Deputado Ibsen Pinheiro, que não tinha alternativa, a não
ser-btistar esta equação, política, instituciOnal e jurídica, na
qual predominou a sabedoria e o bom-senso. De modo que,
a nossa "intençãO aqui era exatanierite esSa". Sr. PreSiâente, o Senador Espiridião Amin me pediu um
aparte e tenho muita honra em concedê-lo a S. Exa
O Sr. Esperidião Amin- Senador José Fogaça, já abordamos este assunto hoje, quando do pronunciamento do Senador José Paulo Biso1, e acOmpanhei quase todo o_ pronunciamento de V. Ex~ Confesso que fui interrompido, -não por
_dçs~jo meu, em duas oportunidades na atenção que prestava
devidamente às palavras de V. Ex~ E especialmente em função
do parte que julgo pertinente, absolutamente pertinente, do
nosso nobre colega, Senador Jarbas Passarinho, e em função
do que o Presidente da Câmara anunciou como sua deli~e
raçã-o, -quero-extemar, aqui, uma preocupação. Acredito que
o Presidente Ibsen Pinheiro- agora, vou fazer uma avaliação
'que se aproxima da pessoa do Presidente Ibsen Pinheiro e,
quero ser o mais respeitoso possíVel - estava no brete. E,
como V. Ex• frisou, agora- usando uma expressão regional
que o Senador Jal-bas Passaririho me pede que eu interprete,
mas vou deixar por conta de V. Ex~ que, entre outras coisas,
tem mtiito ·mais conhecimento do folcl_ore do pampa do que
eu_
O SR. JOSÉ FOGAÇA - O brete é aquele corredor
em que passa o gado que vai para o matadouro. A tradução
não é tão bem adequada.
O Sr. Esperidião Amin -É uma sinuca. Na sinuca _de
bico, o sujeito perde sete pontos. No brete, ele perde a vida.
Eu apenas suaVizei a cOmparação porque o matadouro Ç- pior
do que perder sete pontos na sinuca. A situação é delicada,
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sem dúvida: a inexistência de uma lei atual para regular a
matéria. Mas o que quero dizer se traduz e_m dois pensa~
mentos: se não se tratasse de questãO de_ crime de responsabilidade c sim de crime comum, a Câmara daria prazo para
o Presidente apresentar sua defesa? Não.
O SR- JOSÉ FOGA_ÇA- Mas, veja V. Ex•, não temos
um rito para isso. E V. Ex~, há de concluir comigo que o
crime de responsabilidade e o crime de natureza_comum são
de natureza muito diferente. O crime de responsabilidade
é crime político, tem natureza política, quem decide é o Senado.
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segundo raciocínio que quero fazer. Porque não há fundamentação legal, inquestionável, para a de_cisão que o Presidente
da Câmara tomou, o que. S .. Ex~ fixou como Piai:o de defesa
-eu afirmo e aqui fica -registradO . . :. . .: S.erá argü!do como
insuficiente e será, eSse prazo, um dos pontos de apoio para
uma das inúmeras alavancas de procrastinação, cjue serão.acionadas a partir de hoje.
-

O SR. JOSÉ FOGAÇA -Veja V. Ex• como as coisas
são até irónicas.
V. Ex• está dizendo que o prazo será contestado pela
O Sr:._Esperidião Amin- É uma representação política. sua exigüidade .. V. Ex~ está contestando_ pelo lado contrário.
Então V. Ex~ está concordando que a posição_ adotada pelo
Por isso é o Senado que processa e julga.
Deputado Ibsen Pinheiro é aqu.ela do bom··senso, como salienO SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex' concordaque há dife- tou o Senador Jarbas Passarinho, uma posiÇão intermediária
rença?
e, dentro do contexto de possibilidades que nós temos, a
mais adequada.
O Sr. Esperidião Amin - Mas não há dúvida de que
O crime de responsabilidade tem uma decisão de conteúhá diferença.
do político e é por iSSO que tem que ehtrar o fator político.
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Então, não pode haver cornpa~
Quando vamos liberar um Deputado ou um Senador para
ração.
·ser jUlgado pelo Supremo ·,Tribunal Federal por um crime
comum, não entramos com nenhum- ingrediente de ordem
O Sr. Esperidião Amin- Não há diferença é na atribuição
da Câmara. Essa é a questão. Claro que os crimes sãCJ dife~ política. Porque se trata de crime comum, _a decisã;o não é
rentes.
política; logo, ele deverá fazer a su.a. defesa. não aqui, nesta
Casa, mas, lá no Supremo an.de_cabe instalar o processo para
O SR. JOSÉ FOGAÇA - São. diferentes quanto a sua
essa decisão.
natureza, quanto ao conteúdo da decisão. V. Ex~ não pode
No caso de crime de responsabilidade a situação é de
querer que haja frieza judicial nessa questão.
outra natureza; o conteúdo da decisão é de ordem poítica
O Sr. EsPeiidião Amin- Não se trata de frieza. Trata~se, _-·e se ele vai ser. afastado por esta Casa a p·artir da impUtação
Senador Fogaça, de ter ou não atribuição. A Câmara não. . do crime de responsabilid.ade,.então é evidente que uma defesa
tem atribuição para pedir a defesa do Presídente.
-mínima tem que ser feita, .
Nesse sentido, Sr .. Presidente, Srs. Senadores, quero
O SR. JOSÉ FOGAÇA- V. Ex0, na verdáde, está fazen·aplaudir a decisão adotada pelo Deputado lbs..en Pinheiro.
do uma sentença que não é definitiva.
- Fói a· decisão de quem -corno nós todo.s... dO _FMDB, antes
O Sr. Esperidião Amin - Estou dizendo que é a minha
da Comissão P_arlamentar de Inquérito ~ não queria o impreocupação.
peachmeotdo P.residente da República. Há aqueles que antes
O SR. JOSÉ FOGAÇA - É V. EX' quem diz. Há dez -da Comis.são Parlamentar _de.Inquérito já eram favoráveis
à destituição d.P Presidente, antes de começarem as audiências.
outros que dizem que não; que dizem o contrário, que há
Há aqueles que até hoje, diante da evidência Prutal e estupefaum rito estabelecido pela lei que não foi revogad(,l.
ci€nte dos fatos-, ainda nã.o -est<jo com:encid.os. O D.eputado
Ibsen Pinheiro. e o PMD B . n.&o estão nem em uma posição
O Sr. Esperidião Amin- Não é da competência da Câma~
ra, portanto, .ouvir o Presidente e estabelecer o contraditório. nem em outra, ou seja, os fatos aSsoinaram, os fatos vieram
Na preocupação do que seria o sagrado direito de defesa e nos cabe apenas, até cofidoídos, amargurad-os- diante da
do Presidente, a Câmara resolver dar~lhe cinco dias ou cinco crise que se eStabeleceu ·no País, encaminhar .e~sa decisão
sessões; o texto do Presidente da Câmara é, no mínimo, esdrú- com bom-sensO, com sabedoriã. e equilíbrio para assegurar
xulo para se dar a. conhecer ao réu ou acysado, porque conclui a estabilidade das Instituições.
De modo que, desse ponto de vista de quem não tem
o ofício dizendo.: "Pretendendo V. Ex~ manifestar-se, poderá fazê-lo em período correspondente a cinco sessões"- o Presi- ódio nem ressentimento previo, e também nãO tem subalter~
dente da República não é do Poder Legislativo, não tem .nada nidade ou submissão, a decisão do Deputado lbsen Pinheiro
- a ver com as sessões - "até às 19h dodia 15 do corrente foi .a: maiS correta.
Era o que·eu tinha a dizer, -sr. Presidente. (Muito bem!
mês", sem que haja, para a fixação deste prazo, qualquer
menção a um texto· legal. É um texto de bom-senso. Isso ·Palmas.)
vai ser questionado. Este é o segundo raciocínio que quero
DUrilitte o discurSO- do·Sl. Josi Fogaça, o Sr. Mauro
fazer: acredito que o Presidente da Câmara dos D~putados,
Benevidr!S'; ·.Presidente, -deixil a cadeira da presidência,
provavelmente na melhor das intenções, sangrou em saúde,
que é occqidda pelo Sr. Francisco Rollemberg.
porque po-deria ter combinado com o Presidente do Congresso
que o Senado abriria o prazo para esta defesa prévia antes
O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Conde instaurar o processo. Por que não? o· qu·e ·a ColiS:tituiçâõ
cedo a palavra ao nobre SenadOr Mauro Benevides.
diz é que o Presidente é afastado com a instauração do pro~
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB -CE. Pronuncia
cesso:·Por que o Senado não pode desdobrar a s_u_a manifestação para ouvir o Presidente antes de instaurar o processo? o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, sros e Srs. Seiladores,
a cultura de me.u Estado, em menos de um mês, sofreu duas
É uma decisão que estaria pendurada, tanto quanto esta, no
bem-senso. Um detalhe: na minha opinião, corresponde ao g~andes perdas; enlutando-se com o falecimento dos ilustres
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pendência que me foi envjada pelo presidente da Federação
intelectuais Itamar Espíndola e Durval Aires, ambos da Acados Trabalhadores nas IndJ.istrias do Estado de Santa Catarina,
demia Ceareilse de Letras.
a propósito do II Encontro de Trabalhadores Papeleiros e
Do primeiro, polígrafo dos mais brilhantes, atuando em
QuímiCOs do Mercosul, realizado em la Falda, províncta em
diferentes áreas do pensamento e da investigação crítica e
Cordoba, na Argentina, de 23 a 25 de março último.
científica, já me ocupei, logo após a sua morte, traçando-lhe
o perfil de escritor e de lingüista exímio.
Desse encontro, saiu a "Declaração de la Falda", -em
De Durval Aires, registro, agora, o lamentável desapare- que papeleiras e químicos expressam sua preocupação com
cimento, para pór em evidência o seu caráter ilibado e a a situação dos trabalhadores, frente à instalação do Mercado
sua primorosa inteligência, demonstrados, ambos, em todos Comum do Cone Sul- MERCOSUL. Suas apreensões estão
os momentos de sua trajetória existencial, em que soube fazer centradas principalmente nas conseqüências sociais que podeamigos e fiéis leitores de suas peças jornalísticas e .criações rão advir dessa integração. Para isso, pape'eiros e químicos
literárias.
-desejam somar-se a esse ProceSso
Uilião Oele partiCipai'
Nascido na cidade de Juazeiro do Norte, aos 13 de feve- ativamente. "Nós,_ trabalhadores, queremos que a mtegração
reiro de 1922, lutou com dificuldades inúmeras para se tornar, se converta em um processo positivo- para nossos povos, que
como realmente o faria, um dos mais distinguidos homens melhore sua qualidade de vida. Para que isso· seja possível,
de letras do Ceará, a ponto de pertencer à Academia e ao é condição _imprescindível que os tr~balhador~s orga~iza??~
Grupo Clã, responsável pela atualização da inteligência cea- tenham uma participação ativa na í~-plantação da inte~ação;
rense em termos de Arte e de Literatura.
junto com outros setores do povo" afirmam eles em sua decla_
_
Conheci-o como redator-chefe do jornal O Estado, funda- raçãO.
ESsa participação, entretanto, deve se nortear por parâdo por Walter Sá C3.Valcante e posteriormente adquirido por
Oáudio Martins. Trabalhou, igualmente, na Gazeta de Notí- metros bem definidos: "Nós, trabalhadores, do Mercosul, não
cias, de que foi Diretor, e em outrOs órgãos da imprensa queremos competir co~ nossoS ii'ri:J.ãos, ~ rião queretnos q':le
de Fortaleza, destacando~se sempre pela vivacidade de seu nosso bem;.estar económico se~ base.i~ no desemprego .e. na
raciocínio e proverbial cavalheirismo.
miséria de outros trabalhadores; Não queremos que o Mercolngressando no Serviço Público, esteve no Gabinete do sul se converta em uma rivalidade entre naçõ.es, e sim uma
Reitor da Universidade Federal do Ceará e na AsSessoria ferramente da complementação económica de solidariedade
da Prefeitura Municipal de Fortaleza, além de outros postos entre os povos".
__
técnicos e administrativos. Entendem também papeleirÇls e químicOS Cjl,le essa__ upião
Foi na literatura, contudo, que conquistou renome, como deva -se converter· em esforços comuns, para a consohdação
poeta e ficcionista, me-recendo elogios de quantos _se debru- democrátic'a-eni CU.rso·rlos países que integram esse mercado,
çaram sobre as suas produções, percebendo, de imediato, e em um estabelecimento de princípios uniformes para ~que
o s_eu inquestionável valor. Como prosador dos mais fluentes~ a dívida externa desses países sejà renegociada em condições
·
teve páginas estudadas pelo _crítico e acadêmico F.S. Nasci- as mais favoráveis possíveis.
menta, no livro A Estrutura Desmontada, ao lado de abaliAlém disso, defendem eles alguns pontos consid~r~d?s
sados comentários de Raimundo Girão e Sânzio de Azevedo.
essendais:
Durval Aires de Menezes é autor, além de outros, das
1- Os salários dos trabalhadores não devem ter por refenovelas Barra da Solidão e Os Amigos do Governador, tendo
sido um dos nomes selecionados por Martins Filho para a rência o dólar norft::-american6, mas uma·cesta básica essencial
Antologia de Poetas Cearens~s Contemporâneos; lançada em à subsistência do trabalhasor e ·de sua fa'mília, adaptada a
1956. Antoriio Girão Barroso, no jornal literário O José e
cada país; · , '
·
···
Artur Eduardo Benevides, na Revista Clã, foram os primeiros
- 2-- OS oa:vanços tecnológicos e- a automação industi'i3.1
a divulgar-lhes as c_omposições- poéticas, reveladoras de sua não podeni se· converter em fatores- de ~desemprego ou de
visão do mundo e de uma sensibilidade incomum para os dispensa de trabalhadores;
temas tradicionãís e problemas sociais.
- ~ -- --3 -Os trabalhadores, em suas relações de trabalhO, dePor tudo isso, Senhores Senadores, o. desaparecimento , vem receber tratamento uniforme e condigno em todos os
desse jornalista combativo e desse escritor de in~meras quali- t países envolvidos, pautado pelos princípios e-stabelecidos p'ela
dades constitui motivo de tristeza para quantos tiveram a ven- OIT;
tura de conhecê-lo ou de participar, com ele, da vida cultural
4- Nas questões trabalhistas, deve_prevalecer a legislado Ceará.
-ção que for mais benéfica ao trabalhador; ainda que seja
. ·
_ __ ·
Fazendo esse breve registro, manifesto o meu profundo de outro país-membro; · · ·
pesar pela dolorosa ocorrência, na certe~a de que Durval
5-Os sindicatos devem ter participação ativa~n~fe~aboAires soube desempenhar com dignidade a s_ua missá~ terrena,
ração, gestão e administração dos_ sistemas de saúde e segurinas lutas diuturnas da imprensa e no campo da Literatura, dade sociã.l.
,
em que marcou presença com seu espírito arguto e sua capaciTudo isso, no entender de papeleiras -e químicos, t~m
?ade de análise ~os problema~ do ser e do mundo. E por
por finalidade "a concretização do sonho _de -~ma A~é~~
ISSO o seu nome nao será esquectdo por seus colegas de AcadeLatina irmanada na busca de um futuro sohdáno e de Jll_StJça
mia e pelo povo cearense.
social".
·
Sr. Presidente, s~~ e Srs. Senadores, essas foram ~s conO SR. PRESIDENTE (Francisco~Rollemberg) - Conclusões do II Encontro de Trabalhadores Papeleiras e Quícedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin..
micos do Mercosul. Outro encontro desses trabalhadores está
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT -'-~ SC. Pronuncia o previsto para o Brasil, no firial des~e. an.o, p~ara que pOSsam
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, s~s- e Srs. Senadores, apreciar o desdobramento dessas re1vmd1caçoes e estabelecer
trago hoje ao conhecimento dos meus pares nesta Casa corres- novas metas a serem perseguidas.
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De antemão, entendo eu serem- essas conciu-Sõ~~ JUStas mos de cooperação empresarial internacional com o ob}etivo
e pertinentes, e deverem ser objeto de apreciação atenta de
de classificar e harmonizar os processos de produção e c0merquantos se empenham na implantação desse mercado comum, cialização de substânci~s qufmtcas e tóxicas e assegurar a transpois esse empreendimento só será verdadeiramente bem-su- ferência de tecnologias apropriadas à preservação· ambiental.
cedido se, além das inúmeras poSsibilidades de comércios que
A cúpula empresarial de Madri teve a oportunidade de
proporcionar, puder se converter em fator de maior bem-estar
reunir-se com o comissário europeu para a América Latina,
e melhor qualidade de vida para os povos da Amé_rica do Sr. Abel Matures, que externou sua esp~rança de que se encerSul.
.
rem, proximamente, de modo favorável as negociações da
Em síntese, é isso_ que todos nós também esperamos.
Rodada Uruguai, anunciou 'nov·os investimentos da ComuMuito obrigado!
nidade Européia em nossa região, e manifestou interesse em
financiar projetes de joint-ventures entre empresas de diferenO SR. !'RESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Con- tes países latino-americanos, através do banco europeu de
cedo a palavra ao nobre Senado~ Alban_o Franco.
investimentos.
O presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, Sr. Enrique Iglesias, também reunido com
os presidentes das organizações empresariais, anunciou; igual. O SR. ALBANO FRANCO (PRN - SE. Pronuncia o
mente; novas medidas do estímulo ao comércio intra-ameseguint~ discurso.).- Sr. Presidente. Sr~~ e Srs. Seri.adáres,
ricano.
tive~ a honra de participar, em Madri, de 21 a 24 de julho
Ao término da reunião, decidiram, os dirigentes emprede 1992, da 5• Reunião de Presidentes de Organizações Emprec
sari3iS, aprovar urna série de conclusões, inse-ridas num consariais lberoamericanas, que transcorreu paralelamente à .2!
Reunião da cúpula iberoameri<::ana de chefes de estado e de texlo geral que pode ser assim resumido:
-_a iniciativa empresarial privada dever ser '3" mola progoverno.
.
Os dois eventos fot:am marcos Sigriifitafivos·-na·estrutu- pUlsora das transformações económicas, financeiras e sedais
dã américa latina;
ração de mecanismos de articulação dos interesses da Améric3
- aos governos cabe criar é manter o março adequado
Latina junto à _Com_u_nidade EJ.lr_opéia.
para que a iniciativa privada poSsa trabalhar com plena capaciNa reunião.empresarial, tivemos ocaSião de efetua.r um
dade e competitividade, dentro e fora de iberoamédC<l~· o
balanço dos principais problernas.enfrentados pelo setor priva____ _
que só é possível com uma política macroeconômica qu·e assedo de nosso continente.
_
_
giire·a ~stabílidade monetária, o_contro_le da inflação, o fomen. Coube a mim, apresentar um relato sobre a Con.fer~nda
to da poupança e o saneamento 'da gestão pública, num condo jlleio ambiente, realizada em junho no Rio de Janeiro,
texto de abertura da economia~.
e o desafio que a preservação ambiental représentará, dora· · . :. . :. esse marco geral inclui: unia fiscalização simples, coevante, para as atividades empresariais_na América_Latina.
rente e.équilibrada, uma regulanientação trabalhista mais' fle.
Ressalte~ •. naquela ocasjáo, que fico_u patente na confexível; um sistema de seguridade social congruente com urna
rência do Rio de Janeiro que, embora houvesse uma dispoeconomia de mercado e, no qual, se coittbnple a_ participaÇão
sição geral de todos_ os países e grupos de efetuarem um gt:ande
do setor privado; e infra·estruturas que garantam a competiesforço em benefício do rileio ambiente, não houve consenso
tividade das empresas.
entre os pafses desenvolvidos para atribuir a um organismo
A par de várias medidas para estimular a cooperação
internacional o livre arbítri9 de tomar, no futurO, decisões
da cOmunfdade eurOPéia com- O desenvolvimento empresarial
sobre a melhor destinação a dar ao.s investimentos da comunina América Latina, decidiram,- os- empres-áriOs iberoameriÇad,e,internacional.em 'benefício da preservação ambienta].
canos, encaminhar à cúpula de chefes de ·estado e de governo
Os pafses desenvolvidos foram bastante objetivos rios SeU~
um projeto de colaboração em'presarial, um pfojeto de· promoprogramas de investimentos ambientais, que fluirão para os
çã9 do comércio intra-americano 'e_ um projeto de modernipaíses em desenvolvimento, através de acordos b.ila_terais e
zação do entornõ- erripresarial; -este último, pa:rtícularmente
do exame, caso a caso, da adequação dos projetes selecionados
voltado para a formação profissio·n-al e o estímulo à absorção
aos critérios e prioridades dos investidores~ o que significará
de novas tecnologias.
que a·captação desses investimentOs deperiâerá da capacidade
As conclusões da reunião empresarial foram transmitidas
e da credibilidade de cada país e da qualidade dos projetos
ao Sr._ Felipe _Gonzalez, presidente do governo da Espanha,
apresentados, disputa para a qual os empresários- ibero-ameque as levou à consideração -da cúPUla de chefes de estado
ricanos devem estar preparados_, soq pena de nosso continente
e de governo.
- -voltàr a sofrer, no futuro, novas desvantagens competitiVas.
No dia de nossa visita ao St .-Felipe Gonzàles, tive oportuEnfatizei-que as organizações empresarüús da Aniérica
nidade de participar da solenidade de assinatUra, pelo PresiLatina têm de aparelhar-se para esse novo _desafio: colabodente Fernando Collor, do iniportante acordo de cooperação
rando com os poderes públicos de noss.os países na definição
económica entre a Espanha e o Brasil que abriu substancial
de políticas ambientais consistentes e na busca _de investimentos, conscientizando os empresários a adotareni o modelo -linha de crédito para o incremento de nossas exportações.
Em audiêncía com Sua MajeStade o Rei Juan Carlos I,
e gerenciamento ambiental: contribuindo com a fonilação de
tive a honra de se·r o porta-voz, em nome dos demais presiuma consciência social favorável ao desenvolvimento sustendentes de organizações empresariais, do nosso compromissos
tável e com uma educação ambiental que ,desenvolva padrões
de conjugação de esforços com as .organizações empresariais
de produção e hábitos de consumo ecologicamente saudáveis;
de Espanha e Pórtugal na bus~ _d~ um futuro m~lhOr para
lutando pela preservação, a nível nacional e internacional,
os nossos países. ·
das regras do livie_mercado; combatendo a utilização das
Resolvera, também, reunirmo-nos, novamente, por ocanormas e padrões ambientais como instrumentos de protecio~
sião da próxima cúpula iberoamericana de chefes de estado
nísmo; assumindo, como suas, as bandeiras da erradicação
e de governo que.se realizará no :Brasil no próximo ano.
da pobreza e do planejamento familiar; instituíndo mecanis-
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A cúpula iberoMamericami de chefes de estado e _de governo, reunida em Madri, nos dias 23 e 24 de julho, um ano
depois de seu primeiro encontro em Guadalajara, no México,
demonstl-Ou ser um evento importante para a integração latioamericana e paracoOrdenar a defesa dos interesses da região junto aos. nossoS prinCipaiS parceiros comert:iaiS, especialmente OS países da Comunidade Européia.
O Primeiro-Ministro de Portugal, Dr. Cavaco Silva, deu
relevo às medidas aprovadas no seio da CEE, durante a presidência do governo de Portugual, no primeíiO semestre de
1992-, teridentes, basicamente, a normalizar as relações comerciais, eSpecialmente de produtos primários, com a América
Latina, a estabtrlecer- via universidade -um amplo e profuhdO projeto de· co·operaçâo ·ctentífica e a criar novo fluxo
'de investim(mtOS -e de interCâmbio comercial.
. Em matéria educacional, a cúpula ibero-americana aprovou três importantes programas de cooperação: o programa
de televisão educativa iberoamericana, o programa de coopereação universitária e de mobilidade de pós-graduados e o
, programa de educação básic<}.,
No seio das nações unidas, a cúpula decidiu que, doravante, os países ibero-americanos atuarão na-assembléia-geral,
através de _um·grupo coordenador, reunindo, anualmente, os
seus miniStros das relações exteriores para esse fim, decidiu,
também, encomendar aos representantes dos países membros
perante o comitê de desenvolvimento do banco mundial e
do fundo monetário internaciOnal, a preparação de iniciativas
concretas para mobilizar recurs'os financeiros internacionais
-para· a América Lati.Oa.
· ·.cà~·io·que,_gr;tças,às if1Íci*ivas dos governos do México
·é. da Espanha, resolvendo promover as reuniões- de Cúpula
· ibeióame·ricaitas _em1991 e 1992, às quais vêm, agora_, Som3.rSe à inkiitiVá dô goverho brasileiro de patrocinar -a 3~ Ciípi.da
-fió .p.róxiniO- anô de 1993, em Salvador-Bahia, o Brasil e os
demais países da América Latina, depois de tantos anos de
desencontros, começam a estruturar com mais solidez seu
futuro comum, coerente com o passado_ glorioso que vem
desde os descobrimentos e com cultura e tradições comuns
que nos são riluito caras., .
Fôi pr"et:iso ·que ·desmoronasse o bloco socialista, que se,
·ruverSificãSseiri os ceflfi"õS Tf.tàdiadores de progresso tecnolÓ~co e de relações comeréiiliS, que Espãnha e Portugal passassem a exercer· influêitcih relevante nas decisões políticas
e económicas da Europa, e que, paradoXalmente, a Amérita
Latina sofresse mais de dez anos de quase geral estagnação,
para que despertasse em seus máximos dirigentes a compreensão da necessidade de concentrar esforços e attiÇ.Ula.r ações
parit ter, na próxima década, oportunidade de retomar de
modo constante e sustentado, o nosso ritmo de cre.scimento
almejado pelos nossos povos.
Estou certo de que as cúpulas ibero-americanas, assim
como as reuniões empresariais que a acompanharão, servirão
de estímulo importante para o progresso da América Latina.
Ao Brasil caberá, agora, a responsabilidade de organizar
a próxima cúpula, em Salvador-Bahia, no próximo ano, em
cumprimento ao· mandato recebido do plenário que acaba
de reunir-se em Madri, a cada ano essas reuniões deverão
ganhar mais densidade, aprofundando deliberações que, embora consensuais, não devem deixar de ú:r o indispensável
arrojo para poderem repercutir positivamente como representativas da vontade política de todos os países da América
Latina e Como molas propulsoras de ações coordenadas_.
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Para alcançar esse·resultado, será fundamental que o governo brasileiro dê aos evento.s preparatórios da cúpula ibero-americana, como a reunião de pr"esidenfes de- ofganizà.ções
empresariais, a mesnla atenÇão e o mesrno·.apoio qUe lhes
deu o governo espanhol, procurando auscultar os. setores envolvidos na definição dos programas de maior interesse para
o continente, acolhendo a colaboração das organizaÇões empresa-riais e encarregando-se de veiculá-las e sustentá-las perante a cúpula de chefes de estado e de govemc;t, e propiciãrido
oportunidades de diálogo permanente entre o setor privado
e os representantes governamentais, para dar a necessária
eficácia concreta às decisões da cúptilã. ibero-americana.
Está de parabéns o governo da Espanha pelo ·êxito da
cúpula de madri, assim como, está. de parabéns a confederação
espanhola de organizações empresariais, presidida pelO meu
eminente amigo José Maria Cuevas, pelo excelente resultado
da s~ reunião de presidentes de organizações empresariais
iberoamericanas.
- - - · - ''
~ ~ O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Não há
mais oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai_ ~n~~rar
os trabalhos, designando para a sessão_ ordinária de amanhã
a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

- ~PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 72, DE 192
~ ~ ~ ~ (Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353, parágrafo único, do Regimento Interrio.)
·
· -Votação; em turno. único, do PrOjeto d~ Decreto-Legislativo n• 72, de 1992 (n• !36/n, na Câmara dos Deputados),
que aprova o-ato que oUtorga permissão à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média, de ãmbitó local, na -cidade
Ue Mangueirinha, Estado do Paraná, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador João Rocha.
~- 2-_
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 34, DE '1992
(Em regiine- de urgênda·, noS termos do art. _336, c,, do
Regimento Interno.)
·
Votação, em turno único, do PrOjetO de Lei da-Câmara
n' 34, de 1992 (n• 2.475/92, na Casa de origem), na i'niciàtiva
do Superior Tribunal de Justiça, que ·dispõe sobre a re.estru~
turaÇão da-Justiça Federal de Primeiro Grau da 5• Região,
e dá outras .Providências, tendo
·
PARECER, proferido em Plenário, Relator: Senador Jo-sé_Fogaça, favorável com emenda que apresenta.
- 3-~
PROJETO DE LEI DA CÂMARA!'!' 56, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,' ç, do
Regimento Interno_.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãma:ra
n• 56, de 1992 (n• 2.529!92, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe sobre a criação
de cargos do Gttipo-Diteção e Assessoramento Superiores
- DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral,
tendo
PARECER, favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Esperidião Amin.
-
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-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 63, DE 1992
(Em regime· de urgência~ nos tefmos do art. 336; c~ do
Regimento Interno.)
·· ·
· ·
·
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 63, de 1992 ( n• 2.965[92, na Casa de origem), de iniciativa
do Ministério Público da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 24• Região da Justiça do Trabalho
e dá outras providências, tendo
PARECER, favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Almir Gabriel.

-S-.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 64, DE 1992
(Em regime de urgência, nos temros do art. 336, c, do
Regimento Interno-r_
_
.
Votação, -em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 64, de 1992 (n' 2.966/92, na Casa de origem), de iniCiativa
do Ministérlo'Público da· União, que cria a Prócuradoria Regional do Trabalho da 23' Região da Justiça do Trabalho,
e dá outras proVidêhcias, tendo
PARECER; favoi"ável, proferido em Plenário, Relator:
Senador João Rocha.
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PARECER faVoráVel, sob n 277, de 1992, da Comissão
- de Constituição, Justiça e Cidadania.
9

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) .- Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 10 minutos.)
- - - (•) ATO DO PRESIDENTE N• 311, DE 1992
~

~

O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições tégimerl.tais e regulamentares, em conformidade com a
dele-gação de competência que lhe foi outOrgada pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em_ vi$t.a o que
consta do Processo n• PD QOP,~43188-9, r~o1ve n_ome.ar RICARDO DE OLIVEIRA MURTA para o cargo de Especia·
lista el),Informática Legislativa/Análise de informação, Classe
5•, PLS 21, do Quadro de Pessoal do Centro de'Infór!'Íát\ca
e Processamento de Dados do Se~ado Feder;ú - PaODASEN, em virtude da aprovaÇão em concurso público homologado em 7-12-89, pelo n• 37, de 1989 e prorrogadopelo Ato
n9 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora· do Senado Federal.
Senado Federal, 30 de julho de 1992. -Senador Mauro
BeneYides, Presidente.
('")Repubticado por haver saído com incdrreç6eS nollCN {Seção II) de·31-7-92.

-6PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 74, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n• 74, de 1992 (n9 3..133/92, na Casa de origem), de iniciativa
do Presidente da República, que altera o art. 29- da Lei n9
8.'352,. de 28 d~ dezembro de 1991, que "dispõe sobre as
disponibilidades financeiras do Fundo de Ampar_o ao_ Trabalhador- F AT e dá outras providências", tendo
PARECER favorável, proferido_ ~m Plenário, Relator:
senador Ronaldo A,ragão.

-7PROJETO DE RESOLUÇÂO N• 52, PE !9_92
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
.
. .
Votação, em turno únícO, do Projeto_ de Resolução n~'
59, de 1992 (apresentádo pelO Senador Maurício Corrêa, como
conc~U:~O de sel,l P,arecer de Plenário), que auto~iz_a a Prefeitu~a Municipal do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas, Letras FinanceiraS do T~souro
M'll;nicipal- LFT -:-Rio, vencíveis no 2 9 semestre de 1992.

-8REQUERIMEWQ N· 642,DE 1992
. .
Votação, em turno único, do Requerimento rJ9 642, de
1992, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, solicitando,
nos t~nnos regimentais, a transcrição, nos anais do Senado,
da matéria "A História que não foi contada", publicada no
Noticiário do Exército, do dia 27 de julho de 1992.

-9.
SUBSTITUTIVO DA CÂMARA
AO. PROJETO DE LEI DO SENADO N' 226, DE 1983
Discussão, em turno único, do Substitutivo da_ Câmara
ao Projeto de Lei do Senado n• 226, de 1983 (n' 7.500/86,
naqueila Casa), que concede anistia a dirigentes sindíCais puni.dos com base na legislação trabalhista, tendo

ATO DO PRESIDENTE N• 350, DE 1992
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 Diret_ora n 9 2, de_ 19,7,3, resolv.e.exonerar, a pedido, ORLANDO JOSÊ LEn:E PE CASTRO, Assessor. Legisla;ivo, Código SF-DAS.102.3, do cargo, em comlSs~o, de Direter da Subsecretaria de Apoio.Técnico·a orçamento~ Público~. Código SF-D AS.102.4,' do Quadro <!e Pessoal.d.o Senado
Federal, a partir do dia 8 de setel)lbro de 1992.
Senado Federal, em 8 de setem.bro de 1992. -:- Senador
Mauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 351, QE 1992.
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuições_ regimentais e regulamentares, e de con,foi:"midade com.
a delegação de competência_que lhe foi o1,1torgada pelo Ato
da Comissão Dire,tqr;a n~ 2, d~ .1?7~,_r.esolye d~signar ANT9NIO CIPRIANO I,JRA, analista Legislativo, Area de Process.o Legislativo~, Classe "Especial", Padrão III, do Quadro
-de Pessoal do Senado Federal, para responder pelo expediente
--da Subsecretaria de Apoio Técnico a Orçamentos Públicos,
.. _ _ .
.
a partir de 8 de setembro de ~992._
Senado Fedef~l, 8 de setembro de 1992. -Senador Mau. ro .B:eneyides, Presidente.

ATA DE COMISSÃO
- COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÓMICOS
2&' reunião, reaUzada em 13 de agosto de 1992
As dez horaS-:e. trinta nlinutOs do dia treze de agosto
de mil novecento;s ·,e, noventa e dois, na sala de reuniões da
Comissão, Ala Se:nador Alexandre Costa, sob a Presidência
do Senador RaiiDÚD.do Lira, com a presença dos Senhores
Se~adores João ~mon, Júlio Campos, Wilson Martins. José
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Eduardo, Onofre Quinan, Ma:rluce Píiúd,-Rõnan Tito, Nelson
Wedekin, Esperidião Amin, Elcio Alvares, DariO Pereira,
César Dias, Albano Franco, Jonas Pinheiro, José Richa, Levy
Dias, Mário Covas, Ney Maranhão e Coutinbo Jorge, reúne-se
a Comissão de Assuntos Económicos. Deixarri de comparecer
os Senhores Senadores Aluízlo Bezerra, Nabor Júnior, José
Fogaça, Ruy Bacelar, Ronaldo Aragão, Guilherme Palmeira,
Meira Filho, Henrique Almeida, Marco Macíel, Beni Veras,
Valmir Campelo, Maurício Corrêa, Júnia Maris.e, Moisés
Abrão e Eduardo Suplicy. Havendo número regimental, o
Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando
a leitura da Ata da reunião anterior, -que é dada por aprovada
e, a seguir, passa a ler o requerimento de número 8/92, de
autoria dos Senadores Ronaldo Aragão e Esperidião Amin.
que visa convidar "a Senhora- Dorotéia Werneck, Secretária
Nacional da Economia, bem como os Senhores Salomão Rothemberg, Secretário de Direito Económico do Ministéri_o da
Justiça e Ruy Coutinho do Nascimento, Presidente dO Conselho Administrativo de Defesa Económica -para, perante esta
Comissão, prestar esclarecimentos sobre os seguintes assuntos: Política Nacional de Consórcios; Política de Preços de
Medicamentos; e Mensalidades escolares". Submetido a votação, o- requerimento é aprovado. Prosseguindo, Sua Excelência conce-de a palavra ao Senador Esperidião Amín; relator
do PLS n' 40/92-complementar, de autoria do Senador José
Eduardo, que "regulamenta dispositivos constitucionais que
enunciam normas sobre os pagamentos pelo Poder Público

Setembro de 1992 ·

e seus fornecedores de bens e serviços, assim como os executores de obras, e dá outras providêncüis", para que profira
o seu parecer, favorável nos termos das Emendas de n"? 1
a3 que apresenta. Não havendo quem queira discutir, a matéria é colocada em votação e é aprovada. Em seguida, o Senhor
Presidente passa a palavra ao Senador César Dias, para que
leia o seu parecer, favorável ao PLC n 9 83!91; que "isenta
de tributos a remessa de valores para o exterior quando destinada a custear a transladação de_ corpos", de autoria do Deputado Antonio Carlos Mendes Thame. Não havendo quem
queira usar da palavra para discutir, a matéria é submetida
a votação e é aprovada. Em seguida passa-se à discussão do
PLC n'? 66!92, que "dispõe sobre o regime jurídicO da eXploração dos portos organizados e das instaiã.Ções ·POrtuárias e '
dá outras providências". Participam dos debates os Senhores
Elcio Alvares, Ronan Tito, Nelson Wedekin, José Eduardo,
Jonas Pinheiro, José Richa, Esperidião Amin, Mário Covas
e Raim~ndo Lira. Encerradas as Çliscussóes e uma-vez constatada a ausência de quorum, o S_enhor Presidente comunica
que ficarão adiadas para uma próxima reunião-- ãS seguintes
matérias: PLS .n' 393/91-Complementar, PLC n' 30/92, PLS
n' 38/91, PLS n' 153/91, PLS n' 154/91, PLS n'~75/91, PLS
n' 197/91, PLS n' 312191, PLS n' 136/91 e PLS n' 359/91,
encerrando a reunião às treze horas e quinze minutos, lavrando eu, DifCeu Vieira Machado Filho, a. presente Ata que,
lida e aprovada, será asSlnaaa -pelo -senhor- P-residente.
Senador Raimundo Lira, Presidente.
O
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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• 63, DE 1992

Aprova o texto do Acordo Comercial entre o Governo da República Federativa do
Brasil e o Governo da República da Tunísia.
O CortgresSd Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Acordo Comercial entre o Govemó da República Federativa
do Brasil e o Governo-da República da Tunísia, firmado'ém Brasília, em27 de novembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo Comercial, bem como quaisquer ajustes complementares que,
nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao património nacional.
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor mi. data de sua publicação.
Senado Federal,- 8 de setembro de 1992. -Senador Mauro BeneVides, Presidente.

ACORDO COMERCIAL ENTRE O GQ\TERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DC5 BRASIL
E O GOVERNO DA REPÚBLICA DA TUNISIA

ções..?- el!l vigor em ca~a um dos dois países, e com seus compro,missoS Tntemadonai_s._ · · - ·

O Governo da República Federativa do Brasil
e

O Governo· da Repllblica da Tunísia
(doravante denominados "Partes"),
Considerando o deseitvolvimento das relações comerciais

e os laços de amizade entre os dois palses e com base na
igualdade e v_~ntagens recíprocas;
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
O iritercâmbio comercial entre as Partes será efetuado
de acordo com as disposições do presente Acordo e com as
leis e regulamentos que disciplinam as importações e exporta-

ARTIGOU"-- As Partes concorda,m em conceder, em base de reciprocidade, o tratamento de nação mais favorecidà em suas relações comerciais. Tal disposição, entretanto, não se apliCàrá:
1. Aos privilégios e vantagens especiais que a Parte brasileira concede ou venha a conceder aos países com os quais
mantém comércio fronteiriÇo, aos países vizinhos e aOS orga.
nis·mos regionais de integração económica.
2. Aos privilégios e vantagens especiais que a Parte tunisiana co-ncede ou venha a conceder aos países com os quais
mantém comércio fronteiriço, aos países vizinhos e aos países

do Magrebe árabe.
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EXPEDffiNTE
CllNTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
lm.pre110 aob n~ponaabilidade da Meu do Seudo Federal

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dirc:tor.Qeral do Senado Federal
AGAC!EL DA S!LVA MAIA

Diretõr &cc.tivo
CARLOS HOMERO ViEIRA NINA

ASSINATURAS

DJretor Adminiltrativo
LUJZ CARLOS BASTOS
Diretor lnd.utrial
FLORJAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretoc Adjuto

Tiragea 1.200 e2mplarea

3. Às vantagens e facilidades obtidas ou concedidas por
uma das Partes enquanto membro de qualquer união aduaneira.

sente Acordo, a qual se dará na data de recebimento da segun-

da notificação.

ARTIGO VI

ARTIGO lli
Cada uma das Partes concederá à outra, respeitados suas

1. O presente Acordo terá vigência de um ano, sendo

próprias leis e regulamentos, as facilidades necessárias à participação em feiras e à organização de exposições comerciais,
com o intuito de encorajar o desenvolvimento. ulterior .das
·
relações comerciais entre: õs- dois países.

tacitamente prorrogado por sucessivos períodos iguais, a menos .que uma 4s Partes comunique à outra, por via diplomá-

ARTIGO IV

do permaneceráo válidas para todos os contratos concluídos

Os pagamentos referentes aos contratos comerciais con-

cluídos ao amparo do presente Acordo serão efetuados em
moedas conversíveis, de acordo com as leis e regulamentos
de câmbio em vigor em cada um dos países.

ARTIGO V
Cada Parte notificará a outra do cumprimento das dispo'
sições legais internas necessárias à entrada em vigor do pre-

tica, sua decisão .d_e_tetminá-lo. Neste caso, a denú:itcia surtirá
efeito seis meses após o recebimento da referida notificação.
2. Em caso de denúncia, as disposições do presente Acordurante sua vigência e para aqueles que já negociados mas
ainda não implementados.
Feito em Brasília, aos 2'T. dias do mês de novembro de
1990, em dois exemplares .originais, nos idiomas português
e árabe, sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo. da República Federativa do Brasil: Francisco Rezek - Pelo Governo da República da Tunfsia: Hablb
Boullu:6i-

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• 64, DE 1992

Aprova o texto do Acordo de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
dos Emirados Árabes Unidos, em Brasilia, em 11 de outubro de 1988-

0 Congresso Nacional decreta:
.
.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo de Cooperação Económica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Emirados
Áfabes Unidos, em Brasília, em 11 de outnbro de 1988.
.
P~rágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termo.s
do art. 49, inciso I, da Constituição Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 8 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
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ACORDO DE COOPERAÇÃO ECONÓMICA, COMERCIAL INDUSTRIAL, TECNOLÓGICA E FINANCEIRA
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL
. .- .
.
E O GOVERNO DOS EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
O Governo da República Federativa do Brasil
e
O Governo dos Emirados Árabes Unidos (doravante denominados ''Partes Contratantes"),
Desejando fortalecer as relações amistosas e expandir
a cooperação econôm.ica, comer:cial, industrial, téicnoíógica
e financeira entre os dois países com base em benefícios mú..
tuos e igualdade,
Acordam com o sçguinte:
_ .,

,

ARTIGO I
As partes contratantes utilizarão as possibilidades_ oferecidas pelo desenvolvimento económico, comercial, indUstrial
e financeiro dos dois países com o propósito de inteiiSífiCar
suas relaçõs económicas mútuas.1

ARTIGO II
As Partes Contratantes Cortsideram que a cooperação eco:nômiCa é 'técnica, 'inCluindo ttéinarileóto, pode ser em.preen-:..
dida mediail.te entendirnen tOs téCriiéos' e ~dritín1Sti"atiVOs entte
as respectivas administrações e/ou agências envolvidas, em
qualquer outra forma que seja acordada.
ARTIGOlll
1. As partes cont_r_ata_nt~~ _facilitarão, ·dentro das leis e
regulamentos aplicados em seus respectivos países, a cooperação entre as inStitUições intereSsadas e as empresas dos dois
países, bem como a assin~_tura ~e Contiatos ·a-e _longo prazo,
Protocolos e joint ventures entre empresas públicas e priVadas,
de maneira a assegurar; principalmente, a participaÇão mútua
em seus respectivos programas de desenvolvimento.
2. Ambas as Partes Contratantes facilitarão, também
a assinatura de Contratos de longo prazo referentes a_o suprimento de matérias-primas e à provisão de bens de capital,
bem como transferência de tecnologia.
ARTIGO IV
A fim de facilitar a realização de projetas resultantes
da cooperação prevista nesta Acordo, ambas as Partes Contratantes oferecerão toda a_ assistência necessária a "itidivíduos
e empresas, especialmente no que se refere a vistos e permanências, de acordo com as respectivas leis e regulamentos.

r--------------
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ARTIGO V
O presente Acotdo não afeta as obrigaçÓ~~-de ~~bas·
as Pártes Contratantes coroo resultado de sua participação
em comunidades económicas ou uniões, grupos reglo~ais ousob-regionais.
ARTIGO VI·
1. Fica criada uma Comissão Mista de Cooperação Eco-_
nômica, Comercial, Industrial, Tecnológica e Financeira, composta de representantes de ambas as partes contratantes, cuja
competência englobará todos os assuntos relativos à cooperaÇão ecoD.ômica, comercial, industrial, tecnológica e finan-'
ceira e, particularmente, os seguintes itens:
a) discutir e sugerir recomendações para implementar
o ,CÇ>I.lt.eP.çlo do presente Acordo;
.... _ b) _apresentar propostãs Com i:e}ação ao desenvolvimento
ulterior da cooperação nas áreas específicas do presente Acordo.
2. A Comissão Mista se reunirá alternadamente no Brasil e nos Emirados Árabes Unidos quando solicitado por uma
d~s partes contratantes e com a concordância de outra parte
contratante.
ARTIGO VIl
Qualquer controvérsia resultante da interpretação ou
aplicação do presente acordo será resolvida por negociações
conduzidas por representantes de ambas as Partes Contratantes ou_ por via diplomática.
ARTIGO VIII
1. O presente acordo entrará em vigor na data de troca
dos Instrumentos de Ratificação entre _as duas partes coritratantes.
2. Q presente acordo permanecerá em vigor por uni
período de cinco anos, prorrogável automaticamente por
iguais períodos, a não ser que uma: das partes contratantes
notif~que à outra; por via diplomática, de sua decisão de não
renová-lo, com uma antecedência de seis meses da data de
sua expiração.
3. Os projetOs iniciados durante a vigência do presente
Acordo não serão afetados pelo seu término, a menos que
as partes contratantes acordem diversamente.
Feito em Brasília, aos 11 dias do mês de outubro de
1988, em três exemplares origiriàis, nos idiomas português,
árabe e inglês, sendo todos os textos igualmentC; au~ênticos.
Em caso de divergência de interpretação, prevalecerá o texto
em inglês.
Pelo GovernO da R~pública Federativa:
Pelo Governo dos Emirados Árabes Unidos:

_"

o

"SUMÁRIO

1- ATA DA 172• SESSÃO, EM 9 DE SETEMBRO
DE 1!192
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha
·de nomes indicados para função cujo provimento depende
de" sua prévia aquiescência:

- N' 297192 (n' 570192, na origem) referente a escolha
do nome do Sr. Adhemar Ferriiia Maciel, para eXercer
o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça, na
vaga reservada a juízes dos Tribunais Regionais Federais,
decorrente da aposentadoria d.o Ministro Carlos Augusto
Thibau Guimarães.
- N' 298192 (n' ?:71/92, na origem), referente a escolha
do nome.d~"St:"ID.\ialécio Gomes Neto, pai-a col!lpor o
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Tribunal Superior do Trabalho, no cargo de Ministro Togado,_ na vaga reservada à magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Giacominí.
1.2.2- Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N'i' 1.247/92, encaminhando informações parciaisso-

ibre os quesitos constantes do_ Requerimento n9 514, de
1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
'
1.2.3 - Aviso do Ministro dos Transportes e das Co'municações
- N'201/92, encaminhando informações sobre os ques!tos constantes do Requerimento n>? 329, de 1992, de auto-

na do Senador Magno Bacelar.
1.2.4- Aviso do Ministro das Relações Exteriores
- N~> 26/92, encaminhando informações sobre os quesi:
'tos constantes do Requerimento n9 518, de 1992, de autoria!
do Senador Nelson Carneiro.
1.2.5 - Aviso do Ministro da Aeronáutica
- N 9 63/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 525, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
1.2.6- Parecer
Ref6rente a seguinte matéria:
-Projeto de Decreto Legislativo n' 62, de 1992 (n'
162, de 1992, na Câmara dos Deputados), que aprova o
_texto da Convenção que Estabelece a Agência MultilateraL
de Garantia para Investimentos - MIGA, firmada pelo
Brasil, em Washington, em 23 de setembro de 1990. (Redação final.)
1.2.1 - Correspondência Recebidli
-Recebimento de moção do presidente da Associação de Militares, de apoio ao COngresso NacionaT~--eõt
face das conclusões do Relatório da CPI do caso PC Farias.
1:2.8- Requerimentos
-N"' 673, de 1992, de autoria do Senador Lourival
Baptista solicitando licença para tratamento de saúde no
período_de 14 a 24 de_setembro do corrente ano. Aprovado.
-N' 674, de 1992, da Comissão Parlamentar de Inquérito, destinada a apurar as responsabilidades pelo cáos
existente no âmbito dos consórcios para aquisiÇãO de veículos automotores e de bens em geral, solicitando prorrogação de prazo, por mais de 90 dias.
1.2.9- ComUnicação
- Do Senador Lourival Baptista de que se ausentará
do País.
1.2.10- Comunicação da Presidência
-Recebimento das Prefeítui"as Municipais de Monsenhor Paulo (MG) e Nova Prata (RS), os Ofícios n" S/32
e S/33, de 19.92, respectivamente, solicitando autorização
1para ·contratar operações de crédito para os fins que especificam.
1.2.11- Discursos do Expediente
--SENADOR EDUARDO SUPUCY- Ofício de
autoria de S. Ex~. formulado ao Presidente do Senado,
nO sentido de que seja colocado à disposição dos Srs. Senadores, sistema semelhante ao OR-92 para que se possa
proceder ao acompanhamento da elaboração do Orçamento da União para o exercício de 1993. Colocações sobre
a execução orçamentária do Governo Federal. Requeri~

Setembro de 1992

mento de autoria de S. Ex', que formulará à Mesa, de
informações ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, a respeito d3. de-stinação fiscal dOs_ recursos das
fontes 151 e 153, para o Firisocial.
-SENADOR CID SABÕIÂ DE CARVALHOConduta ilibada do Senador Amir Lando na CPI do caso
PC. A inversão do processo de ilnpeachment e a clareza
da Lei de 1950. A reforma fiscal e o combate da sonegação
fiscal pela Receita Federal. As CPI como instrumentos
fiscalizatórios do Congresso Nacional.
1.2.12- Apreciação de matéria.
-·Requerimento n"' 670/92, lido eril sessão anterior
Aprovado.
1.2.13 - Requerimentos
- N• 675/92, de autoria do Senador Eduardo Suplicy,
solicitando ao Ministro da Economia, Fazenda e Planejamento, informações que menciona.
-:- N"' 676/92, de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n' 53/92 (n' 4904/90, na casa de origem), que altera
acomposição e a .organização interna do Tribunal Regional
do Traba~~o da 6~ Região e dá outras providências.
1.3 -ORDEM DO DIA
Projeto de Lei da Cãmara n' 74, de 1992 (n' 3.133/92,
na Casa de origem), de iniciativa -do Presidente da República, que altera o art. 2' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro
de 1992, que dispõe sobre as disponibilidades financeiras
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- FAT e dá outras
providências. Aprovado. A sanção.
Decreto Legislativo n' 72, de 1992 (n'
Projeto
136/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Sociedade de Comunicação Manguei- _
__ rinha Ltda., para eplorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média, -de âmbito local, na Cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná. Apróvado.' À COmisSão Diietora
para Redação final.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n"'
72/92. Aprovada. À promulgação.
··
··
Projeto de Lei da Câmara n' 34, de 1992 (n' 2.475,
na Casa de origem), de iniciativa do Superior Tribunal
de Justiça, ·que dispõe sobre a reestruturação da Justiça
Federal de Primeiro Grau da s~ Reg!ão, e dá outras providências. Aprovado com emenda. A Comissão Diretora
para Redação final.
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto de
Lei da Cãmara n' 34/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Projeto de Lei da Câmara n• 56, de 1992 (n' 2.529/92,
na Casa de origem), de iníciativa do Tribunal Superior
Eleitoral, que dispõe sobre a criação de cargos do GrupoDireção e Assessoramento Superiores- DAS-100, na Secretaria do Tiibunal Superior Eleitoral. Aprovado. A sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 63, de 1992 (n• 2.965/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regional do Trabalho
da 24• Região da Justiça do Trabalho e dá outras providênciãs:-Aprovado. À sanção.
Projeto de Lei da Câmara n' 64, de 1992 (n' 2.966/92,
ti~f Casa de origem), de iniciativa do Ministério Público
da União, que cria a Procuradoria Regiorial do Trabalho
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da 23• Região da Justiça do Trabalho, e dá outras providências. Aprovado. À sanção.
Projeto de Resolução n' 59, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro a emitir e colocar
no mercado, através de ofertas públicas, Letras Financeiras
do Tes_ouro Municipal___,. LFf- Rio, vencíveis--no ·z<:> semestre de 1992. Aprovado. À Comissão Dir.etora para redação final.
Redação final do Projeto de Resclução n' 59/92. Aprovada. À promulgação.
Requerimento n<:> 642, de 1992, de autoria do SenaOOr
'Jarbas Passarinho, solicitando~ nos termos regimentais, a
transcrição, nos anais do Senado, da matéria "A História
que não foi contada", publicada no Noticiárjo do Exérdto,
do dia 27 de julho de 1992. Aprovado.
Substitutivo da Câmara ao Projeto de Lei do Senado

n' 226, de 1983 (n' 7.500/86, naquela Casa), que concede
,anistia a dirigentes sindicais punidos com base na legislação.
trabalhista. Discussão adiada, para o dia 8 de outubro de

1992, nos termos do Requerimento n' 678/92.
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1.3.1- Matéria apreciada após a Ordem do Dia
~Requerimento

n' 676/92, lido no Expediente da pre-

sente sessão. Aprovado.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia

-SENADOR MAURÍCIO CORREIA, como Líder
.__ Registro de sua posição em relação à aprovaÇãO do

Projeto de Lei da Câmara n' 34/92, item 2 da pauta de
hoje.
-SENADOR JOAO CALMON-:- ;\sonegação fis·
·cal e a paralisação dos funcioriáriOs.da

R~ceita

Federal.

-SENADOR NELSON WEDEKIN- Compottamerito do eleitorado brasileiro.

L3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão.

1.4-ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA

3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
TES 4- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES
.
.PERMANEN..
.

Ata da 172a Sessão, em 9 de setembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49 Legislatura
3

Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Rachid Saldanha Derzi
ÀS 14 HORAS E 3() MJNUTDS, ACHAM.SE PRE- -Vossas Excelências o nome do Doutor ADHEMAR.FERRE!RA MACIEL, Juiz do tribunal Regional FederO! da 1'
SENTES OS SRS. SENADORES:
Região, com sede em Brasília-DF, para e!(ercer o cargo de
Albano Franco - Alexandre Costa -·Alfredo campos Mininstro do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada
- Chagas Rodrigues - Cid Sabóia de carvalho - Coutinho a juízes dos Tribunais Regionais Federais, decorrente da apoJorge- Esperidião Amin -Francisco Rollemberg- Garibal- sentadoria do Ministro Carlos Augusto Thibau Guimarães.
di Alves - Gerson camata - Hydekel Freitas - Irapuan CosOs méritos do indicado, que me induziram a escolhe-lo
ta J6nior- Jarbas Passarinho - Jono Calmem - Jol!o França para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
- Jolio Rocha- Josapbat Marinho- José FogaÇa - Josê Pau- curriculum vitae.
lo Biso!- Júlio campos- Júnia Marise- Levy Dias- LouriBrasilia-DF, 4 de setembro de 1992,- Fernando Collor.
val Baptista - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Mauro
Curriculum Vitae
Benevides - Meira Filho - Moisês Abrão - Nelson carnei.
ro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Rachid Saldanha
Nome: ADHEMAR FERREIRA MACIEL .
Derzi - Valrnir campelo.
Filiação: Noé Ferreira da Silva
Affonsina Maciel da Silva
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - A lista
Idade: 63 anos (28-12-1928)
de presen-ça acusa o comparecimento de 33 Srs. senadores.
Havendo número regiinental, declaro aberta a sessão.
Sob a pz:oteção de Deus, iniciamos nossos-trabalhos.
O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente.

É liclo o seguinte
MENSAGENS DO SENHOR PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo a deliberação do Senado Federal a escolha
de nomes indicados para função cujo provimento depende de
sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 297, DE 1992
(N• 570/92, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
· Nos temros do parágrafo único, in fine, do artigo 104
_ da Constituição, tenho a honra de submeter à aprovação de

Naturalidade: Patos de Minas -Minas Gerais
Estado Civil: Casado com Maria Angela Neuenschwan-

der Maciel
Filhos:
Paulo Neuenschwander Maciel -

Flávio Marcos

Neuenschwander Maciel - Sérgio Túlio Neuenschwander
Maciel - Rosangela Neuenschwander maciel - Rivane
Neuenschwander Maciel.

Curso Superior:
Bacharelado em direito pela Universidade Federal de

Minas Gerais - 1960.
Cursos de Línguas:

Inglês: "Basic Course" -

Instituto Cultural Brasil-Es-

tados UnidOs Belo Horizonte
Alemão: Curso Intensivo- Goethe Instjtut- Belo Horizonte
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Conferências e AUlas Proferias:

"Princípios ConstÍl':J.ciOn-ãis eiri- Matéria Tributária" ·
· ESJ?eCí3.lização em Direito Tributárló :....:.. Belo Horizonte

'

-~~&1E

"Partidos Políticos: Propaganda Eleitóral"

.

A convite do lilstitUtO dos Advogados de Goiás-Goiânia

-Outubro 1986

·

- -· ·

''As Eleições Municipais de 1988"
I Congresso Mineiro de Estrátegias Eelitorais e Marke-

, Segundo Encontro Latino-Americano de Direito Processual Civil

Goiânia- Outubro 1989
Participação na Elaboração de Anteprojeto de Lei:
A convite do Senado Federal (1• Vice-Presidência), parti-CiPOU, jUntainerite coín os professores Celso Barbi -(MG),
Humberto Theodoro (MG) e Vicente Greco (SP), da elaboração ·de anteprojeto de "Mandado de Injunção" (Projeto

"Ordem Jurídica") Vitória -1988

ting Político -Belo Horizonte - 1988
·
._ _
_
"Mandado de Injunção e Inconstitucionalidade por Omis-

são"

· --- A convite do Instituto dos Advogados· de Minas Gerais

-Belo Horizonte -Novembro 1988
·
"Mandado de lnjunção e lnconstitp.cipilalidade por Omissão"

·

-

Conferência proferida no "III Encontro de Advolgados
Amapenses", a

convi~e

da Escola Supe"rídr de Advocacia e

da Ordem dos Advogados do Brasil, Seçáo do Pará, e da

Ordem dos Advogados do Brasil, Scção do Amapá- Macapá

-Novembro/Dezembro 1989
'"Os Tribunais Regionais

Federais~'

Conferência proferida no Auditório Petrónio Portela (Senado Federal) a convite da Associação-Nácl.onal dos Procuradores AutárquicoS . :. . . :. Brasília - Novembro 1990 _
"Mandado de Segurança -Aspectos ProcessuaiSu
Auditório do _Banc.o Central - ''SemináriO de -Direito
ProcessUal", sob coordenação da UIJ.i:V~~idade d~ Brasília

- Formandos do 2' semestre de 1990 -Brasília- Novembro
1990
'
"Justiça Federal"
'
Conferencia proferida na Sala Al~xandre Costa (Senado
Federal), a convite da Associação dos Assessores Legislativos

- Brasflia - Abrit'1991
'
"Responsabilidade Civil do Estado pela Demora na Prestação Jurisdional"
_
Ciclo de Conferências para Juízes Feçierais da Justiça Federal Brasilia- novembro de 1991

€onselho

"Duas Ações Constitucionais: Mandado de Segurança
Coletivo e Mandado de Irijunção"

I Simpósio

re Advo.cacia Pública ...

A convite da Procuradoria Geral do Estado de Goiás

- Goiânia -Maio de 1992
"Direito Anglo-Americano"

.

Aula proferida no Curso de Doutorado da Faculdade
de Direito da UniverSidade Federal de Minas Gerais- Belo

Horizonte - 1988
"Curso de Reciclagem de Direito Processual Civil"
Ministrado aos Diretores de Secretaria e Funcionários
da Secretaria da Seção Judiciária de Minas Gerais_- Belo
Horizonte
Seminários e Simj>6SlóS:--

Semináiio sabre a Lein9 6:830/80

.

Patrocinado pelo Banco de Desenvolvimento Econômico
de Minas Gerais- Belo Horizonte - DezemPro 1988
Ciclo Sobre Presidencialismo no Brasil ·

Belo Horizonte -Maio 1959
Simpósio sobre a Modernização da Justiça Federal

Belo Horizonte - Março 1988
O Papel do Poder Judiciário no J»rocesso Constitucional
A convite da Embaixada dos Estados Unidos- Brasília

-Maio 1988

Setembro de 1992

·

Concursos Públicos:

Juiz Federal-1975
Curso de Doutorado em Direito Público
· _Universiade Federal de Min-aS Gerais- Belo Horizonte
. _P:co_fessor de Inglês do Colégio Municipal de Belo Hori-

zonte - 1966
·
Auxiliar Judiciário do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais -1955
Funções e Cargos Públicos:
Juiz do Tribunal Regional Federal da 1• Região- desde
1989
Juiz Substituto do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito
Federal - 1991
Mininstro Substituto do Superior Tribunal de Justiça por
ocasião do afastamento do Mininstro Carias _Mário Velloso

,....., Outubro/Novembro 1989
Presidente da 3• -Turma do Tribunal Regional Federal
ila 1• Região -1989 a 1991
· ··
Presidnete da 2• Seçáo do Tribunal Regional Federal da
1' Região -1989 a 1991
,
o-

-

·

Presidente da Comissão de Regimento Intell)Q ç:lo Tribu-

nal Regional Federal da 1• Região
Diretor da Revista .do Tribunal Regional Federal da 1•

Região
Presidente da Comissão Examinadora do Cocurso de Juiz

Federal Substituto da 1• Região
...
Juiz Federal~ Seção Judiciária de Minas Gerais -1980
a 1989
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Minas Gerais.
por três períodos

-Juiz-Membro (efetivo) do Tribunal Regional Eleitoral
de Minas Geráis

Juiz Federal- Seção.Judiciária de Goiás --1976 a 1979
Diretor do Foro da Seção Judiciária de Goiás
----Juiz-Membro (efetivo) do Tribunal Regional Eleitoral

oo Goiás

Juiz Federal Substituto -

-Seção Judiciária do Distrito

Federal - 1978 a 1979
Chefe de Zona Eleitoral do Tribunal Regioóal Eleitoral
de Minas Gerais- 1966 a 1975
. _ . _Chefe de Gabinete do Presidente do Tribunal Regional

Eleitoral de Minas Gerais - 1966

·

'

Magistério:
Professor da Universidade de Brasília

__ Brasflia - 1992

·profesSor d3 Faculdade de DireitO -Mil~ori ·caRJ.J?os

Belo Horizonte- 1984 a 1989
·· ·· ·
Professor da Faculdade de Direito da Univer5Ídade Católica de Goiás
Goiânia - 1978
''
Professor de Difeito-dã Faculdade de Seté '(áioas

Sete Lagoas -1974
·
Professor de Inglês do Colégio Municipal de Belo Horizonte

· ·-
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Belo Horizonte -1966 a 1975
Professor de Jnglês do Colégio Estadual-Ordem e Progresso
....Belo·Horizonte,..,., 1~70,a 1972
Professor Convidado. do _Ministério da Educã:Çilõ
Aulas para assistente~·Ju.fidi~os_40 Miôis(élio da Educa-

ção sobre, I_Ilandado de ,s~gura!lça, habeas-c;lata, mandado de
injunção e ação popular , , . Belo Horizonte - Novembro 1988
Professor Orientador
Por indicação do Presidente do "Kãmmergericht de Berlim (Charlottenburg), Republica Federal da Alemanha, orientou os bacharéis Frank GOtSlí e- Mathias Muhle em estágio
feito náJustiça Federal-- SeÇão•Judiciária de Minas Gerais
- Belo Horizonte - Setembro a Dezembro de 1986
Professor Orientãdot ·
·
Indicado pelo Tribunal de Apelação de Beiüm parâ orientar, em estágio, o bacharel Robert_ Wolf, na Justiça" Federal
- Seção de Minas Gerais-...:._ Belo Horizonte -Maio a Junho
1989
.
Membro de Banca E-xaminadora
Membro da banca examinadora da Ordeni dos Advogados do Brasil - Seção Goiás- "Exame de Ordem" dOiãnia
... .
Artigos Publicados em Revistas JurídicaS~
"Observações sobre a Liminar no Man~~do de Segurança"
Revista dos TribunaiS n~ 547/22; Revista Forense n9
264/85; Ajuris;
Mandatos de Segurança e de ln junção- Saraiva -1990
- p. 231 e seguintes
"Observações sobre a ·Autoridade Coàtcira no .Mãndado
de Segurança"
Revista de Processo n 9 49; Revista· Brasileira-de Direito
Processual n~' 55; Revista TrimeStral de Jurisprudência dos
EstadoS, vol. 50; Revista Jurídica Mineira rt~'- 38; Mandados
de Segurança e de Injunção - Saraiva - 1990 - p. 167
e seguintes
"Mandado de Injunção e Inconstitucionalidade por Ori:t.is~
são"
Revista Jurídica- Ano XXXVI -n' 135- p.5 e seguin·
tes; ReVista de Informação Legislativa do. Senado Federal
-Ano 26 .._ n~' 101 - p. 115 e.se:guintes: "Revista Trimestral
de Jurisprudência dos Estadós vol.. 60; Mandados dç Segurança e Injunção --Saraiva -1990-p. 363 e seguintes
"Observações Sobre os Tribunais Regionais Federais"
Revista de Informação Legislativa do SenadO Federal
-Ano 27----,- n' 107 - p. 131 e seguintes; Revista Jurídica
- Ano XXXVJII - n' 153 - p. 5 e seguintes;· Recursos
no SuperioiTribunal de Justiça, Saraiva, 1991-Coordenação
do Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, (i. 291 e seguintes
"O Mandado de Segurança na Constituição de 1988"
Revista da AJUFE -Cartilha Jurídica n' 1 do Tribunal
Regional Federal da 1• Região
"A Npssa Primeira Constituição Republicana à Luz do
Direito Comparado'?
Carti!Jla Jurídica n' 2 do Tribunal Regional Federal da
t~ Região Revista de Direito Público n~' 100, em homenagem
ao Ministro Seabra Fagundes
"Constituição: Lição Americana"
Revista de Informação Legislativa do Senado Federal
n' 91
"As 'Eleições Municipais de 198.8"

7.249

. Revista de Informação Legislativ_a do Senado Federal
.

~~

.

. ':Apanhado sobre a ConstitUição e ·a Suprema-_ Corte dos

Estados Unidos"
Revista de Direito Público n'-' 73
"~artidos Pqlíti_~s: propaganda.eléitoral"
Revista de Direito Público n~' 82
"Apanhado sobre a Constituição e a Supre~~ Corte dos
_Estádos Unidos"
-- Revista da Associação dos Magistrados Mineiro·s~ vplume
06
"Enfraquecimento. da Constituição"
·Cadernos d~ :Oireito Constitucional e Eleitoral 0;9 2 -SP
uA Igual Proteção da Lei"
Revista da AJUFE n' 21
'-'Due process e Fiança~•
Revista da AJlJFE n' 20
'A Suprema Corte: O Terceiro Homem"
Revista da AJUFE n' 20
--"Mídia e Democracia ..
·Revista da AJUFE n' 21
'~À priSão na. Constituição"
Revista da AJUFE n' 21
"Descumprimento da Ordem Judicial"
Revista Jurídica - Ano XXXVII - n' 144 - p. 26
e seguintes;
Revista da AJÜFE - Edjção nacional, Agosto 1990
Artigos Pub}iç~dos em jom~s:
4

__:O Estado de S. Paulo -

São Paulo
"Due process e fiança~·
"A Suprema Corte: escolha difícil"
"Enfraquecimento da Constitui.ção"
"Na Constituição o direito de prender"
"A igual proteção da lei"
"Mídia e democracia"
"Direito à privacidade"
"PeqUenos furtos"
"Conjecturas sobre o mandado-de injunção"
• uÀ Suprema Corte: o terceirO homem''
• "William Brennan Jr., um liberal"

02/07/87
12/fY}/87
19/12/87
20/03/88
03/05/88
08/05/88
18106/88
25/06/88
01111188
10/10/90
10/10/90

- Estado de Minas - Belo Horizonte - MG
• "A Suprema Corte dos Estados Unidos"
.- "Fiança e a Suprema Corte Americana"
• "A Suprema Corte: escolha difícil''
• "Enfraquecimento da Constituição"
• "Fim de ano e decreto-lei"
• "A Supre·ma Corte: o terceiro homem"
• "Na Constituição o direito de prender"
• "Mídia e.democracia"
"A sombra de Korematsu"
• "Direito à privacidade"
• "Direito à privavidade"
• "Pequenos. furtos"
• "Mandado de injunção"
~ "Descumprimento de ordem judicial"
• "Presépios e Menorás na Justiça"
"STF: sua constituição"21/05/89
• "A reunifiCação das Alemanhas"
• "Voto: raiz da democracia"

13/06/89
15/11189

•
•
•
•
•
•
•
•
•

02/02/86
16/07/87
30/08187
22111187
31112187
31/01/88
20/02/88
. 23/04/88
08105188
05/06/88
05/06/88
26/06/88
27108188
01112/88
25/12/88
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• "As regras do jogo''
• "Constituição da Alemanha"
~ . ','B~ennan: o gt:a_n~e liberal"

.• "Lembrando Weimar"
• ·"Revisão coóstitucional"
• ··Desooediénc_ia Ç...;Ivjt:
• "Violência: e -cfiininalidade"
-Correio Brazilie_ose-- Brasflia- - · ,-' ,e' "Na Suprema éorte, uma difícil eScólha"
• "Enfraquecimento da Constituição"'·
• "SUprema- Córte:· 6 terceiro homem''
e '(Fini de ano e decreto--lei"
·' '

• "Idade eleitoial"
· 'e
•
•
•
•

e

•
•
•
•

•
•
•

"A prisão na COnstituição"
',
'"A igual proteção da lei''
"Direito à privacidade"
'"PequenosfuitOSealei penal'' '_' '
"O Supremo e a riovã ConstituiÇão'" ·
"A sombra judicial de Reagan" · ·
"As regras do jogo"
_
"Voto: raiz da democracia"
"
"UmasóConstituiçãoAlemã" ,
"A Corte SUprerria quase derrubou' '
"New Deal" · ·
·
-' '
"O grande liberal"
"Thurgood Marchall"
"Violência- e criminalidade"

97101190
1~(0,5190

3"/07/90
.09JQ8190

íl2/101'l0
·0$/06/91
- 06/09/87
20/11187
05/12/87
60/12187
WOJ/88
"29/02/88
26Al3/88
15/00/88
"25/06/88
. 08/08/88
13/11(88
04/01/89
12/11/89
11/05/90
07/07/90

• Medalha "Ministro Nelson Hungria.,
· Tribunal Regional Fe<leral da 1• Região
Ílrasi1ia - 1990
• Medalha "O Pacificador"
·
··'
Éxército Brasileiro
Brasiila-1991 ··
'"" .·:
·:
·
• Oi'dem do "Mérito Brasília" -Comendador- Ano
.1992 '
...
..
• Ordem do Mérito "Forças Armadas" -Comendador
- Brasma - 1992
• Ordem do "Mérito Militar" - Cavaleiro - Brasília

:--:-.1992
(Á Comissão de Constitnição, Justiça e Cidadania.)

MENSAGEM N• 298, DE 1992
(N• 571192 na origem)
"Excelentíssimos Senhores Meffibros do SenadO ·Federal
NOS temros dõ-§""J~>, in fi~e'- dqJI.rt. 111 da Constituição 1
· teD.ho a honÍ'a de submetú.à aPrOvçaão de Vossas Excelências
o nome do Doutor INDALÉCIO GOMES NETO, Juiz Togado do Tribunal Regiorial do Trabalho da 9~ Região, _c~m sede
em_ CU:r;iti~a- PR, para compor o Tribunal Supef:ior do Tra, b<;llho; Q..O Çõ:\rgQ de MiD.ístro Togado, na vaga rese·'fa.da à magistratura trabalhista, decorrente da aposentadoria do Ministro
·
Marco Aurélio Giacomino.
04/08/90
Os méritos dO -indica:do, que rrle indUZi:Cani a -"eSColhê-lo
14/01/91
-10/06/91 .. Pa'ra o desemp_enl_lo desse elevado cargo, const;,tl)l Q.o anexo
· .curliculum_ Vitae.

-O Povo- Fortaleza -CE
• "Direito à privacidade"
• . "Pequenos furtos"
• "A sombra judicial de Reagan"

Setembro de .1992

11106/88
. 30/06!88
10/ll/88

- Amagis Notícias
_~
(Boletim Informativo da Associação dos Magistrados Mi!
:
neiros)
• "Direito à privacidade" - n• 27- Agosto de 19a8

• "Descumprimento de ordem judiCial" - n~' 29·-:- Dezembro de 1988
__ .
• "Brennan: o grande liberal --Agosto 1990 • ,
•. "Anedotário e curiosidade sobre grandes juristas"
Tradução direta do alemão do lÍvr<? '"Advokaten sind
vie die Adler oder Juristen in Geschicbt.e:p,und Anekdoten",
de heincll/Sharnbeck
Debatedor:
Debatedor no Primeiro Simpósio -de Altos Estudos do
Centro de Direito Tributário - Belo Horizonte
Entidades Culturais Jurídicas:
• Membro do Instituto dos Advogados de Minas Gerais
• Membro do Instituto de Direild Processual - Belo
Horizonte
• Membro do Instituo Brasileiro de Direito Processual
--São Paulo
Homenagem Pública:
.
. • Homenageado pela OAB-MG, SubseÇão de Patos de
·
Minas, em 17/08/88
Condecorações:_
• Medalha da Inconfidência
Condecorado pelo então governador Trancredo Neves
Ouro Preto - 1986
• Medalha Comemorativa da OAB
Brasi1ia - 1990

Brasília CoUor•

DF, 4 de setembro de 1992. ----=-Fernando

• ,-J. IDENTIFICAÇÃO
1.1. Dados Pessoais
~ · Nome: Indalécio Gomes Neto
Nacionalidade:_ Brasileira
Naturalídade: São Francisco de Paula (RS)
Nascimento: 23 de fevereiro de 1.941
Filiaçãó: Assis Brasileiro Netto e Benta Gomes Valllm
Neto
Residência: Rua Pedro Demeterco, 82 ~ Jardim das
Américas CEP 81530-320- Curitiba (PR)
Telefone: (041) 266-4409 1.2. Função: Juiz do Tribunal Regional do Trabalho
da 9• Região
Endereço: Avenida Vicente Machado, 147."":- 6~ andar
CEP 80420-010 - Curitiba (PR)
Telefone: (041) 322-1881 Ramais 238/239
Telex: (041) 5529 ·
. Fax: (041) 225-4835 e 223-1340
1.3. Dados de Identificação
. Cédula de Identidade: RG 453.481 (SSP-SC)
Cadastro de Pessoas Físicas: 038 504 710-04
Título de Eleitor: 219.419- 3• Zona- 473•·Seção
Carteira de Reservista: 12.697-C
_ 2.- Formação Pré-Universitária
2.1. Curso Primário: Ginásio N.S. Auxiliadora (Canela/RS)
, -2-,-2. Curso Ginasial: Colégio Estadual Cristóvão de
Mendonza (Caxias do Sul/RS)
2.3. Curso Colegial: Escola Técnica de Comércio eColégio N.S. do Carmo (Caxias do Sul/RS)
3. Formação Universitária
3.1 Gradução Supérior

Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Bacharel em Direítõ pela- Universidade de- C3xias do Sul
3.2. Especialização, Aperfeiçoamento e EXte-nsão Universitárias ,
-·
Curso de Especi:ilizaçãó lehi Fifosofia dO- DíÚ:itó, pela
Pontifícia Universidade Católica: do Parati:C
-··
Curso de Aperfeiçoamento_ e ExterlsãÕ Universitária em
Metodologia de Ensino sUPC::riôr, pela Faculdade de Direito
de Curitiba
Curso Intensivo ·cte Direito -Processu:il CiVil, ministrado
pelo Professor Adolfo Gelsi Bidar, d-a FãCUidade de Direito
e Ciências Sociais da t}niver'sidacte-cta RePública cio Uruguai,
promovido pelo Departamento de Direito Civil e ProcessUal
Civil-da--Universidade Federàl do Paraná
4. Expansão Cultural
4.1. I, II, III, IV,V, VI, Vil, VIII, IX, X, XI e XII
Encontr~s. de Juízes do Trabalho da 9• ~egião, promovidos
pelo Tr.ibunal Regional do T~abalho e pela Associação dos
Magistrados do Trabalho da 9• Região da Justiça- do Trabalho,
com apresentação de teses jUrídicas e/ou proferindo conferências
4.2. Jornada Latino-Americana de Direito-do Trabalho,
promov~da pelo Instituto Latino-Americano de Derecho dei
Trabajo by La Securidad social e pela Faculdade de Direito
de Blumenau
4.3~ I Seminário Latino-Airiúícailo de-DireiiO"ào Trabalho, promóvido pela Faculdade de Direito-da Universidade
de PaSso' Fundo, Instituto Latíno-American<i del Derecho dei
Trabajo e de La Securidad Social e pelo IrlstitutO 'dos Advogados do Rio Grande do Sul
4.4. I Congresso Internacional de Direito do Trabalho
do Paraná
4.5. I Encontr<? Estadual da_ MãglSii-~fi!i-a~ patiOciii~do
pela Associação dos Magistrados do Paraná
4.6. SimpóSio Nacional da Magístra!Ura, patrocinado
pela Associação dos Magistrados Brasileiros e promovido pela
Associação dos Magistrados do Paraná
4. 7. I Encontro dos Magistrados da JustiçadoTrabalho,
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília/DF
4.8 .. Congresso Inteinaciorial Sobre Justiça do Trabalho,
promovido pelo Tribunal Superior do Trabalho, em Brasflia/DF
··5. Atividades Didáticas
5.1. No magistério superior: CurSo de Gi-3diiÇãO em
Direito, na' disciPlina -~'Direito do Tfabalho Comparado", na
·Faculdade de Direito de Curitiba, desde 1.979, atualmente
licenciado
5.2.= Escola da Magistratura do Estado do Paraná
6~ Atividades profissionais
6.1. Ex-advogado_
6.2 .. Jwz do Trabalho Substituto, empossado em
27-9-71, nomeado por decreto do Presidente da República,
publicado no DOU_em 17-9-71, após aprovação em concurso
público
6.3. .. Juiz do Trabalho Presidente de Junta de Conci·
liação e Julgamento, promovido por merecimentO, através
de decreto do Presidente da República, publicado no DOU
em 1L8-74,- tendo jurisdícionado as JCJ de Blumenau, Brusque, Tubarão e Criciúma (SC). Presidiu a 1• JCJ de Curitiba,
no período de 22-10-76 a 9-12-81
6.4. Juiz Togado do Tribunal Regional do Trabalho da
5r. Região, promovido p-or mciecirnento, através de decreto
do Presidnete da República, publicado no DOU em 26-11-81
1
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6.5. ex-mem~ro da ComisSão da: Revista do TRT da
9•Rég'ião
· 6.6. Ex-Presidente da Àssociação ·ctos Magistrados do
Tiabalho da 9• Região (Amatra-IX), no período compreen-dido entre junho/78 e junho/79
~.7. Ex-membro da Cc:>~is~s~o ·de_ Regi~e11tó Interno
ao TRT-9• Região
6.8. Vice-Presidente do Tribunal Regional d() Trabalho
da 9• Região, nO período de 8-12·88 a 13-9-89, eleito pelos
.. - . _ __ _.
membros do TR.T
6.9. Presidente em exercício- (iriterino) do TRT da 9~
Reigão, no período de 14-9-89 a 10:19-89, em <azão da aposentadoria do então titular da presidência
__
6.10. Presidente do Tribunal Regional do Trabalho da
9' Região, de 11-10-89 a 9·10-91, eleito pelos n1emllros do
TRT
.
6.11. Membro da Comissão de Informática do TRT da
9• Região, desde outubro de I. 991, .
6.12. Convocado para atuar perante o Tribunal Superior do Trabalho, em decorrêncía d~ aposentadoria do Ministro Marco Aurélio Giaconiini, di:::s4e IJla~o_de 1.992
7. Palestras proferidas
7 .1. Instituto .dos Advogados do Paraná
7.2. Subseção da OAB-PR de Comélio Procópio
7~3.
Aula proferida no Curso de Extensão Universitária
de Direito Processual do Trabalho, promovido pelo n:epartamento de Direito Privado da Faculd_ade Pe Direito da Universidade Federal do Paraná, em 21 de março de !.985
7 .4. Palestra proferida em Simpósío proino'!ido pelo
_Tribunal Superior do Trabalho e pela Juruá E'ditora, em 1>:>
de maio de 1.991_, _em Brasília, S9Ptt: ''Aposentadoria por
Tempo de Serviço"
___ ,
_ _
,
7.5. Palestra proferida no I' Ciclo de Estudos da Escola
Nacional da Magistratura, em 1.992, sobre "Medidas Cautelares Inominadas''
7.6. Participação, como de batedor, nos Congressos promovidos pela LTr Editora, nos anos de!990 e !991, em São
Paulo/SP
8. Artigos noutrináiíos- Publicados
8.1. "Do Direito- Intertemporal", in Revista LTr n9 44,
São Paulo, 1980
8_2__ "Trab3lhador Rural. Interprei3ção do art. 233, da
Constituição Federal", in Revista LTr 53-2, São Paulo 1 1989
8.3. "A NOVa Lei que dispõe sobre a Cobrança Judicial
da Dívida Ativa da Fazenda Pública e sua repercussão no
Processo de Execução Trabalhista", in Trabalho em Revista,
ed. Decisório Trabalhista, Curitíba, 1983
8.4. "O Juiz e os princípios que Caracterizam o Processo
Oral", in Revista do TRT da 9' Regiáo: Curitiba, 1980
8.5. ~'Elementos de Direito Comparado em torno das
Relações Coletivas de Trabalho", in Revista do ffiT da 9'
Região, Curitiba, 1981
8.6. "Medidas Cautelares Jnominadas", in Revista do
TRT da 9• Região, Curitiba, 1988
8.7. "Trabalhador Rural. Interpretação do art. 233, da
Constituição Federal", in Revista do TRT da 9~ Região, Curitiba, 1988
8.8. "Política Salari~. Aspectos Processuais. _Art. 79 e
8•, da Lei n• 7.788, de 3 de julho de 1989", ioRevista do
TR.T da 9' Região, Curitiba, 1989
8.9. ~'Embargos de Terceiro", in Revista do TRT da
4• Região n• 8, Porto Alegre/RS
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que Estabelece a Agência Multilateral de Garantia para Inves- · 8.10. '"Da Responsabilidade do Depositário no: Procestimentos- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em
so do Trabalho"
23 de setembro de 1990.
,
.,
8.11. "Da Penhora Incidente em· Bens dos Sócios, nas
· Sala de Reuniões da Comissão, .9. de setembro de 1992.
Sociedades pm Quotas de Responsabilidade Limitada"
-.Mauro Benevides, Iran Saraiv.a, Relator Alexandre Costa,
8.12. uSubstituição Processual'' in·Revista do Tribunal
Lucídio Portella.
Superior do Trabalho _
..
9. Condecorações e-Títulos Honorífico.s
ANEXO AO PARECER N• 286, DE 1992.
9.1. Medalha da Ordem do Mérito Jud.rciá.rlo do TrabaRedaçáo rmal do Projeto de Decreto Legislativo
lho, no grau de Comendador, conferida pelo Tribunal Supen• 62, de 1992 (n• 162, de 1992, na Câmara dos Depu·
rior do Trabalho, em 11 de agosto de 1989
lados).
·
9.2. Medalha da Ordem do Mérito -.Judiciário do Traba9
lho, no grau de Grande Oficial, conferida pelo TST_, em 1
de maio de 1991
·
Faço saber que o Congresso_ Nacional aprovou, e eu,
9.3 . . Título de Cidadania Honorária de Cianorte (PR),
Presidente do Senado Federal, nos termos ~do. art. 48,
conferido pelos Poderes ExecutiVo e Legislaiivo daquele mu- _ item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
nicfpio, em 29 de junho de 1992.
DECRETO LEGISLATIVO
Id.alêcio Gomes Neto
N'
DE 1992
(A Comissão de Constituição, Justiça Cfáadania.)
Aprova o texto da Convenção que estabelece a
Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
AVISO DO MINISTRO DA ECONOMIA,
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em
FAZENDA E PLANEJAMENTO
.
23 de setembro de 1990.
Aviso n<? 1.247/92,_ de 8 de setemb_ro_corrente: -~n~i
nhando informações parciais sobre os qu~~itos constantes do
Art. I• É aprovado o texto da Convenção q~eEstabe
Requerimento n~ 514, de 1992, de autoriã. do S~nador Pedro lece a Agência Multilateral de Gaiantia para ID.véstiiDentos
Simon.
-_ MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de
_
As informações foram encaminhadaS, ep:i- cópias~ setembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aprOvação do Congresso
ao Requerente. O RequerimentO- ficará na S"ecretaw
ria-Geral da Mesa aguardando_ complementação das Nacional, sob pena de ineficáCia, quaisquer atos qUe possam
--- informações. _
resultar em revisão da referida Convenção, e seus anexos,
bem como quaisquer ajustes complementares qUe; nOs termos
do inciso I do art. 49 da ConStituição Federal, acai-retem
AVISO DO MINISTRO DOS TRANSPORTES
encargos ou compi"OmisSOs gravosOS ao património naciOnal.
E DAS COMUNICAÇÕES
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
Aviso no 201/92, de 3 de setembro corrente, encaminhan- de sua publicação.
·
do informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O Exn(' 329, de 1992, de autoria do Senador Magno Bacelar.
pediente lido vai à publicação.
AVISO DO MINISTRO
Sobre a mesa, expediente que _yai ser lid_9 pelo Sr. 1~
DAS RELAÇÕES EXTERIORES
SecretáriO.
A viso n'? 26/92, de 3 de setembro corrente,-enca:minbando
É lido o seguinte
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
n~ 518, de 1992, de autoria do Senador Nelson Carneiro.
Excelentíssimo Senhor
AVISO DO MINISTRO DA AERONÁUTICA
Senador Mauro Benevides
Aviso n(' 63/92, de 8 de setembro corrente, encaminhando
Digníssimo Presidente do Congresso Nacional
informações sobre os quesitos constantes do Requerimento
No momento em que a Nação Brasileira pÚplexa, tenta
n• 525, de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
superar a dra_má:_tica crise política e moral que .se instalou
no País, em face dos recentes acontecimentos, que têm ocupaAs informações foram anexadas aos Requerimenw
tos, que vão ao ·arquivo, e encaminhadas cópias aos do praticamente todos os espaços da mídia e d~ _discussões
politicas, nos últimos meses, as Associações de íriil,itares, sigRequerentes.
natárias da presente, compostas por militares do serviço ativo
e da reserva das Forças Armadas, vêm, democraticamente,
PARECER
prestar seu apoio e solidariedade ao Congresso Nacional, no
sentido de assegurar ao povo brasileiro a total transparência
PARECER N• 256, DE 1992
de todos os atos e fatos apurados pela Comissão Parlamentar
(Da Comissão Diretora)
Mista de Inquérito.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
Em momento tão delicado e grave da vida nacional, sem
n• 62, de 1992 (n• 162, de 1992, na Câmara dos Depu- precedentes históricos, tentamos tranqüilizar a população bratados).
sileira, e_m relação ao desfecho e conseqúéncias da Comissão
A Comissão Diretora-ãpresenta a nidação fiD.al do Pi-Ojeto Parlamentar de Inquérito, pois, se é verdade que a situação
de Decreto Legislativo n• 62, de 1992 (n• 162, de 1992, na política se afigura de forma gravíssima e preocupante, não
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção é menos verídico que jamais tivemos, antes, experiência tão
1

e

,
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forte de democracia e de maturidade política, quer de nossos
representantes no Congresso Nacional, quer do povo, que
tem enchido as ruas e as praças para manifestar sua indignação
e não conivência com os atos praticados, por omissão ou comissão, por aqueles que exercem ou_ exerceram cargos públicos,
consoante tem sido amplamente veiculado na imprenSa.
As Associações de militares estarão de plantão, até o
encerramento completo dos trabalhos, seja qual for o resultado, quaisquer que sejam as conseqüências, estaremos do
lado do Congresso Nacional, apoiando e ratificando suas decisões.
Nenhuma tentativa ou ameaça golpista encontrará apoio
ou respaldo junto aos nossos associados, quer da reserva ou
do serviço ativo das Forças Armadas.
A Nação brasileira poderá continuar manifestando~ livremente, sem quaisquer constrangimentos, o seu sentimento
de indignação e de perplexidade.
A Lei Fundamental .de 1988, a mais democrática que
já tivemos, e uma das mais_ maduras legislações constitucionais
do Mundo Moderno, será respeitada e se fará prevalecer,
a despeito de qualquer intempérie.
Sob o lume do Poder Legislativo e com o apoio de todas
as instituições democráticas e entidades representativas, oBra-sil sairá dessa podre crise política e económica, sem que a
mesm'a' Venha a redundar em crise institucional.
:Respeitosamente, - José Henrique Pinto, Presidente da
Abore/RJ
. •· ··-·· .. ·.-····
Apoio:
ABORE- Associação Brasileira doS Oficia_is da Reserva
do Exército;

"

ABRAMREX - Associação Brasiliense dos Militares
R/2 do Exército; (sede em Brasnia -DF)
· • ADEMFA- Associação Democrática dos Militares das
Forças Armadas; (sede no Rio de Janeiro- RJ)
ASMIRF A ..:......-Associação Santa Mariense dos Militares
da Reserva das Forças Armadas, Sede em St• Maria- RS;
ADEMFA/Núcleo Juiz de Fora -Associação Democrática dos Militares das Forças Armadas, Juiz de Fora .
MG
O SR. PRESIDENTE (Racbld Saldanha Derzi) __:.O expedi® te lido vai_~ p~blicação.
Sobre a mesa, requerimento que vai ser- lido pelo Sr.
1" Secretário.
É lido o seguinte

.REQUERIMENTO N• 673, DE 1992
Sr. Presidente,
Nos te_rmos do artigo 43, inciso I, do Regimento Interno,
requeiro licença para tratamento de saúde, no período de
14 a 24 de setembro do corrente _an_o, conforme laudo de
inspeção médica em anexo.
.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1992. - Senador
Lourival Baptista.
ATESTADO MÉDICO

Atesto, par.a fins de prova junto ao Senado Federal, que
o. Senador Lourival_Baptista necessita de afastar-se de suas
atividades parlamentares no período de 14 a 24 de setembro
próximoS para tratamento da própria saúde.
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Arts, 375,376, parágrafo único,317; 318, 380, 38i e 382 do Regulamento Admiris.trativo.

O

Arts. 541 do RA, 25, parágrafo únitó, 'd'a Lei n•3.807, de 26·08-50. e 79, U ll'e" 2', do Des

D

Arts. 38S. !.§ 1a e 2•, e 541 do Regulamcmo Administrativo e 392, U 1• ao 4", d:e.CL T.

o
~

·J

n~ ss.oão. de 24-~1-79._
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Art. 384, §§ 1° ao 4' do Regulamento AdministratiVO.

Adicionado aolsl pcrlodofs) anterior(es). perfaz um total de

dias:

À consideração da Sra. Di reter a da Subsecretaria de A_dministraçaO de Pessoa!.

Em

I

I

...

-

CHEH 00 SEIPRO

~O De aco,do, Aos,, 0/<eto,·Ge,al, na fonna do art. 383, I, do Regulamento Admiri>t,atlvo.

o

De acordo: Ao Sr. Oiretor-Geral para: S:Jbn'eter à cór.Sidfiraçko do Sr.Pfimeiro·:S:c.retério, na forrr.a do art. 383,11, d" iicgvlêmf'nto
Adm:n1strativo
'

I

Em

o
o

A.

D-<A~ro,

I

..

'

.. . . .

na forma Co art. 383, l, do Regu!.smento Aijministrativo.

Encnm1nhe-se ao Sr. Prime1ro·Secrl:tá~io, na formo! do art. 383. 11.

Em

..
DRETORA PA SSJ..>'ES

I

-·.-.

ao Regutemlf,10 Administrativo.

/

·.

Ol~f~o"

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - O re·
querimento está devidamente instruído com atestado médico,
previsto no art. 43, I, do Regimento Interno.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secre-táriO.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 674/1992
Senhor Presidente
Nos termos regimentais solicitamos a V. E~ a prorrogação, por mais 90 dias, do prazo da Comissão Parlamentar
de Inquérito destinada a apurar as responsabilidades pelo caos
existente no âmbito dos consórcios para aquisição de veículos
automotores e de bens em geral.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1992.

-:--rr.."L
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O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - O requerimento lido contém subscritores- em n~mero sufiCie_iltepara prorrogação automática do prazo concedido à Comissão.
O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, com urticaÇão que será lida pelo Sr. 1" Secretário.
É lido a seguinte
Sr. Presidente,
Comunico a V. Ex•, nos termos do artigo 39, a, âO Regi..:
menta Interno, que me ausentarei dos trabalhos da Casa e
do País, no período de 14 a 24 do corrente mÇs e 31}9, para
uma viagem a Buenos Aires para tratamento de saúde.
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1990. Senador Lourival
Baptista.
O SR. PRESIDENTE (Rachíd Saldanha Derzi) -O expediente lido vai à publicação.
A PreSidência recebeu, das Prefeituras Municipais deMonsenhor Paulo (MG) e Nova Prata (RS), os Ofícios n•'
S/32 e S/33, de 1992, respectivamente solidtaitdo, nos termos
da Resolução n' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratar operações de crédito para os fins-que especificam.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzí) - Há
oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mansueto de Lavor.
(Pausa.)
- ~
S. E~ não se encontra presente.
__
Concedo a pàlavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Senador Rachld Saldanha Derzi, Srs. Senadores, venho hoje à tribuna para ~alar
sobre a execução orçamentária, especificamente nas ái:'eas do
Ministério da Ação social, da Secretaria de Desenvolvimento
Regional, bem como para fazer uma análise sobre a destinação
dos recurSos das fontes 151 e 153, relacionadas ao FmsociaL
Quero, entretanto, registrar que, até fiõje, 9 ae setembro
de 1992, a Mesa do Congresso, que encaminhou à Comissão
Mista de Orçamento requerimento de minha autoria e do
Senador Pedro Simon, solicitando informações e esclarecimentos sobre a inclusão de 759 emendas ~à Lei Orçamentária
de 1992 após a sua aprovação pelo Congresso Nacional, ainda
não produziu resposta.
_
A Mesa do Congresso, através do Presidente Mauro Benevides, encaminhou ofício ao Presidente da Comissão Mista
de Planos e Orçamento, Deputado Messais Góis. Entretanto,
até hoje a: Presidência dessa Comissão não esclareceu os fatos
quando, obviamente, é do interesse do Congresso Nacional
e da Nação brasileira saber e ter isto muito bem esclarecido.
Sobre o mesmo assunto, j_untamente com o_Senador Pedro Simori, encaminhei ofício ao DiretOr da Subsecretaria
de Apoio Técnico a Orçamentçs Públicos, Sr. Orlando José
Leite de Castro, com diversos quesitos: como poderiam ocorrer modifiCações no Orçamento após sua aprovação pelo Plenário do Congresso Nacional, que tipo de modificações poderiam ser efetuadas naquela fase, que tipos de alterações foram
introduzidas no Orça_mento Geral dª __Uniãp eii!_~992, entre
a última reunião da Comissão Mista e a apresentação da redação final pelo Relator-Geral, quantas emendas se enquadram
nos critérihs definidos como aceitáveis e qüa:~tas nao São acei-
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táVeis; e qti:ais Os meios materiais .e. hu~~:q.os u~iliz.aç}os para
êxaíriillar as 759 emendas detectadas na Lei Orçamentária
e que não constavam do projeto aprovado na ComiSsãó""Mi.sta
de Orçamento.
~
Pois bem, no último dia 3 de setembro de 1992, o Diretor
Orlando José Leite de Castro, da Subsecretaria de Apoio
Técnico a Orçamentos Públicos, encaminhou-me ofíciO qUe
traz esclarecimentOs a respeito do assunto:
"Ofício n• 6li92-SSATQP
Brasília, 3 de setembro de 1992
Senhor Senador,
Em ate-nção à solicitação de V. Er', contida no
Ofício OF.GPSIM n' 063/92, de 2-7·92, vimos respon·
der às questões ali formuladas dentro dos critérios técnicos inerentes às competêncías regulamentares desta
Subsecretãria.
QueStão a: Poderiam ocorrer modificações no OrM
çamerito após sua aprovação ·pelo Plenário do Congresso Nacional? Que tipos .de modificações poderiam
ser efetuadas naquela fase?"
·solicito <iteilção para o conteúdo desta resposta:
"Resposta: quanto à primeira parte da questão,
a resposta é afirmativa, porquanto tem sido observado
historicamente que, no momento da aprovaçao pelo
Plenário do Coilgresso Nacíonal, não se tem disponível
a posição final dos valores orçados, resultante dos
acréscimoS e cancelamentos decorrentes das emendas
aprovadas nas diversas fases do processo legislativo,
especialmente aquelas cuja aprovação tenha sidq recoM
mendada pelo Relator-Geral e referendada pelo plenário da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos
e Fiscalizaçao, ao final dos trabalhos. Estas emendas
requeriam, até o Orçamento Geral da Uriiãopara-1992,
o detalhadamente dos elementoS da despesa, para compatibilização, cujo volume de trabalho sempre exigiu
prazo màior do que o disponível no calendário estabelecido para a tramitação do projeto de lei orçamé"ilfátia,
ocasionando a votação final da matéria sem o texto
definitivo já consolidado."
Assim, temos aqui o resgiStro pelo Diretor da Subsécretaria de Apoio Técnic_o a Orçame-ntos-Públicos~
O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, V.
Ex~ me concede um aparte, quando julgai oportuno?
O SR. EDUARDO SUPLICY -Pois não; antes, porém,
gostaria de registrar especificamente . . .
O Sr. Esperidião Amin- Fique tranqüilo, estou habituado a aguardar vinte, vinte e dois minUtos, não tem problema.
O SR. EDUARDO SUPLICY - ... que o Diretor do
Orçamento fala que, historicamente, tem havido esta impropriedade no Congresso Nacional. Então, eu gostaria ...
--O Sr. Esperidião Amin- Já disse que vou aguardar.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Concedo-lhe o aparte
com muita honra, Senador Esperidião Amin.
~ O Sr. Esperidião Amin- Senador Eduardo Suplicy, em
primeiro lugar, eu gostaria de dizer que me inscrevi agora
para o aparte, antes de V. Ex~ registrar todo o_seu pensamento,
porque é verdade - há, nos Anais, já registrada, a circuns-
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iãncia de V. Ex" não ter -pOdido, por razões de tempo, facul~
tar-me o uso da palavra durante o seu pronunciamento. Mas
quero dizer, como um pequeno preâmbulo, que V. Ex• está
voltando a abordar assunto da maior impottâncTa. Na semana
passada, quando da primeira reunião da Comissão Mista de
Orçamento para tratar das questões_ do Orçamento para 1993,
tive oportunidade de, na companhia do Deputado Aloizio
Mercadante, e em consonância com o que S_. E~ dizia, alertar
essa Comissão. Vejo que o meu aparte está sendo útil para
que V. Ex• possa implementar seus argu'mentos na sua totaliM
dade e até para dar maior alento ao seu pronunciamento.
Como eu ·estava dizendo, foi feito um estUdo - o Deputado
AloiziO Mercadante e eu registramos isto na semana passada
- por um grupo de trabalho presidido pelo Senador Chagas
Rodrigues, exatamen.:.e para que não repita-mos os equíVoCos
que ocorreram. Estou convencido de que esse conjunto de
dificuldades, Senador Eduardo Suplicy, não ocorreu por acaso, mas em função da existência de 73 mil emendas, 60 relatores, relatórios e emendas por relatar e apreciar na última
hora, e relator criando - enfatizo esta última frase, poiS
relator não cria; relator relata. No ano passado, lamentavelmente, todos os partidos- todos, repito, o meu e o seu
- acabaram fazendo uma autorização, que foi exorbitada
- não quero dizer que a autorização- firmada por todos os
partidos tenha sido um abuso; mas ela facultou o abuso para que o relator fizesse a conciliação das emendas de redação. Iso acabou permitindo que houvesse exorbitância no mérito. Registro, assim, este meu aparte, mesmo que V. Ex•
inicialmente não tenha acreditado que era para isso, para
cumprimentá-lo. Este assunto, repito, já foi objeto da nossa
abordagem de maneira veemente na semana passada. Disse
ao Presidente Messias Góis, e o fiz na presença do Senador
Chagas Rodrigues e do Relator Mansueto de Lavor, que não
temos o direito de repetir erros. Senão considerarmoS_o_estudo
que foi feito para retificar e aprimorar a Resolução n9 1,
não estaremos mais com culpa. estaremos com dolo. Porque
sabemos - repito para concluir - que aquele conjunto ·de
equívocos foi mais do que acidental. Aquele conjunto de equívocos, representado por mais de 70 mil emendas e mais de
60 relatores setoriais, foi o· cenário produzido, como Spielberg
produz no cinema, numa grande confusão, para permitir que
houvesse esse tipo de exorbitância. Para arrematar, Senador
Suplicy, gostaria de saudar efusivamente o retorno- de V. EX'
à tribuna do Senado Federal. Na minha opinião,- na m-inha
convicção, e dependendo do que cu puder fazer, V. Ex• é
insubstituível nesta Casa. Queremos V. Ex~ aqui.
O SR. EDUARDO SüPLICY ::c. Agradeço a V. Ex• pelo
seu aparte, Senador Esperidião Amin. E importante registrar
que há diversas preocupações, sobre o que se passa entre
o céu e a terra, que nos -unem, apesar de algumas diferenças.
O Sr. Esperidião Amin - Circunstânciais.
O SR. EDUARDO SUPLICY - ... tambêm importantes
a nfvel de Brasil.
:É muito saudável essa preocupação dos membros da Comissão Mista, registrada por V. Ex~. e estou encaminhando
este ofício que o Dr. Orlando- JOSeLeíte Oe Castro n:te enViou.
Aliás, disse-me ele que teve a atitude correta de informar
já ao Presidente Mauro Be_nevides so_bre o conteúdo do ofício,
que aqui encaminho e registro oficialmente.
N::"io vou lê-lo inteiramente, mas ele poderá servir de
subsídio à Comissão Mista do Orçamento em relação aos c_scla-
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recimentos que estamos solicitan-do. O Dr. Orlando José Leite
de Castro não responde a todas as dúvidas levantadas, até
porque, sobre aquelas de natureza pqlítica, ele diz que não
pode emitir juízo. Mas ele traz _uma informação de grande
relevância, que vai ser necesário averiguar, a de que teria
havido modificação no conteúdo -do Orçamento, entre o que
foi encaminhado ao DOU pelo Relator-Geral, Ricardo Fiúza,
para ser compilado e publicado, e aquilo que foi efetivamente
publicado.
Como isso demanda uma análise _técnica mais apurada,
encamínlio este ofício, com o respectivo ãnexo, ao Presidente
Mauro Benevides, para que possa tirar qualquer dúvida a
respeito. Há revelações aqui de grande relevância, feitas pelo
Sr. Orlando José Leite de Castro, que peço sejam devidamente
analisadas pela Mesa, pela Presidência e pela Comissão Mista
do Orçamento.
Considerando ser a transparência na elaboração orçamentária -a melhor .forma para se prevenir tais distorções_,_ encaminho ao Sr. Presidente, Senador Mauro Benevides:
".-.. Ofício em que solicito providências de S. Ex• junto
ao Prodasen, no sentido de ser Colocado à disposição dos
Srs. Senadores um sistema semelhante ao OR-92, para que
possamos proceder ao adequado acompanhamento da elaboração do Orçamento da união para o exercício de 1993".
Se o Senador Mauro Benevides solicitar essa providência
ao Prodasen, esse órgãos poderá, de pronto, colocar à disposiÇão dos terminais de cada Senador o Programa OR-93, para
que, desde já, possamos trabalhar no assunto.
Passo, agora, à análise da execução orçamentária em duas
áreas, porque é preciso- que o CJ"overno- Fernarido Collor de"
Mello administre o País para toda a Nação, para o Congresso
Nacional Como um todo. O Presidente Fernando Collor de
Mello não pode administrar a coisa pública como s_e_ fosse
a cosa nostra, como se fosse algo para os próximos, para
os seus.
Se analisarmos o que se passou de janeiro até o final
de julho na Secretaria do Desenvolvimento Regional, verificaremos que a Secretaria:
"tem acumulado, até o final do mês de julho, uma
execução orçamentária de recursos do Tesourtr da ordem de Cr$ 1.112.000.000,00.00 ~(urri trillião e cerito
e _doze bilhões de cruzeiros).
-·
Dessas execuções, Cr$908.360.000.000,00 (novecentos e oito bilhões, trezentos e sessenta milhões de
cruzeiros) são relativos a despesas com repasses a entidades subordinadas (Sudene, S_udam) e a despesas de
custeio (Pessoall, encargOs).
Sobre os Cr$205.979.000.000,00 (duzentos e cinco
bilhões, novecentos e setenta e nove milhões de cruzeiros) de investimentos diretos realizados pela Secretaria
- de Desenvolvimento Regional, fizemos do~s: tipos de
agrupamentos. No primeiro, foram agrupad~S ãS dotações executadas segundo o partido do parlamentar,
que foi o autor da emenda na Lei <?rçame·ntàr'ia, que
deu origem ao projeto/subprojeto executado. O quadro
1 abaixo resume essas informações.
O Bloco, dos partidos PFL e PRN, teve liberados
94 bilhões de cruzeiros; o PDS, 83 bilhões; o PMDB,
14 bilhões; o PDC, 9 bilhões; o PSDB. 3,S,bilhões;
~~ oPTB, 2,6 bilhões.
A soma das liberações dos partidos que apóiam
o Governo (Bloco, PDS, PDC e PTB) é responsável
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por 91% do total dess3$liberações no período de janeiro a julho de 92.
Essa mesma constatação pode ser verificada quando identificamos os parlamentares que mais dotações
t~veram executadas. Como, por exemplo, o Relator
José Luis Maia, do PDS/PI, com 82 milhões; Manoel
de Castro, PFUBA~ 42 milhões; Guilherme Pãlmeira,
PFUAL, 25 bilhões; Augusto Farias, do Bloco, 6,6
bilhões; Siqueira Campos, PDCITO, 6,2 bilhões; Genebaldo Corrêa, PMDB/BA, 5,5 bilhões; Ricardo Fiúza,
PFL/PE, 3,9 bilhões; Durval de Paiva, PMDBrfO, 3,5
bilhões; Cleonâncio Fonseca, Bloco, 2,8 bilhões; Evaldo Gonçalves, Bloco, e João Faustino, do PSDB/SE,
com 2,3 bilhões.
O resumo demonstra que, entre os onze parlamentares com maiores liberações, oito fazem -parte da base
de apoio político ao Governo· no-copgresso, sendo
que os cinco primeiros são parlamentares que apóiam
o Governo ostensivamente.
,
_ _.0 segundo agrupamento dos dados rea.J.i~::.dos é
segundo o Estado receptor dos recursos: para a Bahia,
44,5 bilhões; Piauí, 30,2 bilhões; Alagoas, 26,8; Tocantins, 15; Sergipe, 14 bilhões.
A seqüência acima demonstra que 1 dentre os Etados, quatro são governados por Governadores cujas
Bancadas apóiam õstensivamente as posições governistas. Por outro lado, Estados localizados em regiõe:s
'carentes, mas governados pela Oposição comó õ Pará
e o Ceará, nada receberam da Secretaria de- Desenvolvimento Regional.
_
·
A situação descrita acima é agrâ:\iada, quando verificamos que dos aproximadamente 700. projetas identificados, que constam da Lei Orçamentária, apenas 77
foram executados, ou seja, 11% do número-de projetas
aprovados pelo Congresso Nacional para a SDR. .
Em resumo, fica evidente que a priorização desses
11% tem uma orientação exclusivamente política, ficando muito difícil a identificação de qualquer relação
comparada de custo/benefícios dos__ projetas execútados."
·yejamos agora, o que se passa no âmbitO do_Ministério da Ação Social. _____ .- .. - . , __ .
"O Ministério da Ação Social tem acwnUfado, até
_o_ mês de julho, uma execução orçamentária _dos- réCursos do Tesouro da ordem de 861 bilhOes--ae cruzeiros.
Desse valor, aproximada.ffien.tê 6_00 bithóê"s de Cruzeiros
foram destinados a repasse a entidades supervisionadas
(LBA, FCBIA) e para despesas de custeio (pessoal,
encargos, material de consumo).
Dos 251 bilhões de cruzeiros investidos diretamente pelo Ministério, são nominalm~nte ide~tif_i_cados,
quanto à aplicação, recursos da ordem de_ 166~ 7 bilhõe~
de Cruzeiros, sendo os projetas restan_tes __~xecutados
através de dotações genéricas, tais ·como: Apoio-Habítação Popular- 25 bilhões, minirnrzaç_ã9 de vulnerabilidades - 45 bilhões e Apoio à melhoria das condições habitacionais -13 bilhões.
~
.
A partir daqueles nominalmente identifica.dos,
realizamos um agrupamento que leva em conta a, odgern da rubrica executada, ou seja, o partido do parlamentar que deu origem à emenda."
Pelo quadro que apresento, a distribuição de execuções
e respectivos partidos é a seguinte: o Bloco, ou seja, PFL
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e PRN, teve nada menos do que 57,5 bilhões de cruzeiros;
PDC, 2,2 bilhões; PDS, 4,9 bilhões; PDT, 5,2 bilhões; PL,
261 milhões; PMDB, 17,6 bilhões; PSB, 1,5 bilhão; PSDB,
773 milhões; PT, 46 milhões; PTB, 1,7 bilhão. Total: 92 bilhões, sendo que 74 bilhões das execuções nominais tiVe~rattl
origem no Poder Executivo.
"O quadro 3 acima demonstra que ãs execuções
com origem na base parlamentar do Governo (Bloco,
PTB, PDS, PDC e PL), da ordem de 66,6 bilhões de
cruzeiros, respondem por 77% do total.
Aqui destacam-se os Parlamentares Ricardo Fiúza, do Bloco, que foi o Relator, com 26,5 bilhões;
Roberto Magalhães, do Bloco 6 bilhões; Edmar Moreira, do Bloco, 4,6 bitpões; José Geraldo, Relator do
PMDB, 3,7 bilhões; Genésio Bernardino, do PMDB,
com 3,6 bilhões; Fernando Freire, do Bloco, _com 3
bilhões; Jorge Tadeu Mudalen, do PMDB, com 2,3
bilhões; Gerson _Perez, do PDS, com 2 bilhões; José
Luí~ Maia, do PDS, 1,9 bílhão; Lavoisier Maia, do
PDT, 1,8 bilhão.
Do quadro acima, verifica-se que sete dos dez Parlamentares com maior sucesso na liberação dos recursos
_são pertencentes à base governista. Novamente a expli-cação para este enviesamento da .execução orçamentária não eStá na própria Lei do Orçamento, pois, para
o Ministério da Ação Social, existem, aproximadamente, 3.000 projetes nominalmente identificados, sendo
que apenas 290 foram executados (9,6% ).
A questão principal é quais os critérios que levaram à esColha dos projetas liberados, sendo que. os
dados apresentados indicam urna decisão política na
priorização do orçamento do Ministério da Ação Social..,
Isto foi até julhO; imaginem, então, como está a situação
de agosto em diante, quando o Ministro Ricardo Fiúza tem
despontado como um dos coordenadores da Ação ~ocial, em
que jUstamente se vai priorizar a destinação de recursos, em
especial, para aqueles parlamentares que vierem a se comprometer tbm_o voto favorável para o Presidente Fernando Collor
de Mello na questão do processo de impeachment. Mas é
preciso aSsinalar um outro aspecto da política fiscal e da execu~
~o orçamentária.
-·
- -~'Dos projetes analisados no Ministério da Ação
SÕcial-e na SeCreb.ria de Desenv_olvimento Regional,
-foram liberados e fiquidados, isto é, pagos, 214 bilflóes
e estã_o a liquidar; isto é, não pagos, 851 bilhões de
cruzeiros.
A análise desses dados leva a uma preocupação:
alguns órgãos estão praticando uma política de comprometimento dos gastos, através da emissão de empenhos, que foge ao controle do Tesouro~ Assim sendo,
não está se: f_efletindo na execução financ~ira do _Tesouro, que ultimamente tem se apresentado superavitária.
Uma tentativa de identificar esse movimento no
Governo corno um todo, através do Balancete da
Uilião/Gestão Tes-o"uro Nacional (anexo 6), aponta
que, até 11 de agosto de 1992, existe uma despesa
empenhada e não liquidada da ordem de 180 trilhões
de cruzeiros (anexo 6). Se desse valor retirarmos 116,6
trilhões de cruzeiros, relativos a despesa empenhada,
para rolagem da dívida pública (anexo 7), teremos um
saldo em despesas empenhadas com custeio e investimento da ordem de 63 trilhões de cruzeiros. Outras
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depurações menores são necessárias para chegarmos
a um valor exato do comprimento dos gastos do T~sou·
''
ro. Entretanto, o volume de empenhos não liquidados
com essa magnitude é extremamente preocupante, pois
as Receitas Correntes do Tesouro Nacional apontam
para um valor acumulado de 64 trilbõesaté 11 de agosto
de 1992 (Anexo 8).
Talvez a explicação para esses fatos esteja DO J)fóprio relatório do IPEA (Boletim Conjuntiúal (Jul/92), que no capítulo relativo à Política Fiscal afirma: "Destaca-Se nesse útlimo tfiriteSti'e o corijunto de
dispêndios generiCanieiite Classificitdos pelo Tesouro
como_ outras deSpesas (englobando as -~espesas correntes, exceto gastos com pessoal e transferéndã:,- bem
como os investimoeiltos). Tais despesa~. cuja execução
mensal infelizmente não é apresentada de forma desa~
gregada pelo TesOurO, elevaram~se _em cerca de 31%
em ielação aos três primeiros meses do corrente ano.
É curioso verifiCar sua queda no úlÚmo mês em relação
ao anterior (de quase 20% em termOs rea:is). Tal redu~
ção é consisterite cOiri as declarações de técnicos do
Tesouro acerca do esforço desenvolvido até junho para
que os números_ relativos ao primeirO semestre estivessem o mais próximo possível das mytas estabelecidas
pelo acordo com o Fundo Monetário Internacional,
conforme registrou a Gazeta Merc~til, de 2/7/92. Assim, dada a natureza dos gastos que compõem esse
item de despesa, que permitem maior flexibilidade na
sua efetivação, é bem provável que tal queda resulte
da postergação de alguns pagamentos para o segundo
semestre."
Esse mecanismo, que na prática significa criação de demanda agregada pelo Setor Público se_m_ a __ correspondente
contratação fiscal, já -Viitha sendo utili,z_açlp pelo Governo.
Apenas no Ministério da Ação Social exis4! _um iesto a pagai
do exercício de 1991 da ordem de 176 bilhões, que é supeiiof
ao valor de compromissos liquidados da ordem de 162 bilhões.
Essas informações, Srs. Senadores, foram obtidas com
a utilização do Siatr,- para a coleta de dados sobre_ a e;x.ecução
orçamentária do Ministério da Ação Social e da Secretaria
de Desenvolvimento Regional. A partir dos dados da execução
do Siafi foi realizada uma pesquisa no sistema· OR~92, do
Prodasen, onde foi possível identificar a _origem, segundo
emenda do parlamentar daquela votação que havia sido executada nos dois ói:'gãos.
Finalmente, Sr. Presidente, gostaria, ainda, de ~presentar
requerimento relativamente a questão das fontes 151 e 153.
"Requeiro, nos termos dos a_rt. _49, inciso X, e
50 da ConstitUiçã-o Federal, combinados com o art.
216 do Regimento Interno do Senado Federal, sejam
prestados pelo Ministério da Economia; Fazenda e Planejamento as seguintes informações:
1"- Detalhamento e justificativa 9-a destinação fis~
cal dos recursos das fontes 151 e 153 - Contribuição
sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas e contribuição para o Finsocíal respectivamente -repassados
a cada unidade orçamentária, conforme listagem em
anexo.
ConsidCrando a alegada escassez dos recursos arrecadados pelo Governo Federal;
Considerando a situação calamitosa em que se en~
centram as áreas de Saúde e Previdência Social;
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Justifica-se o presente requerimento, uma vez que
os recursos vinculados à Previdência Social estejam
sendo utilizados por unidades orçamentárias da Presi-dência da República e da Secretariã de Desportos, den~
tre outros, para pagamentos de custeio (conforme lista~
gem anexa), que, dentre .outros itens, determina que,
para a Diretoria-Geral da AdminíStração da Presidên---=i::la da República, foram destinados recursos volumosos. O Ministro da Saúde, Pr. Adib Jat~ne, telefonou-me hoje informando que provavelmente tais recur~
sos sejam destinados ao SJAF, que antes era do MínistéritYda Ação Social, depois foi para o Ministério da
- Educação e, posteriormente, para área da Presidência
da República diretamente. Mas é importante que se
esclareça isso, porque aqui há uma destinação de recur~
sos do Finsocial para órgãos da Presidência da República e para órgãos "tais coino Secretaria de Desportos,
----dentre outros. Como me parecem estranhas essas destinações, estou encaminhando este requerimento."
Agradeço a atenção do Ministro Adib Jatene, que, de
pronto, sabendo que eu iria tratar desse assunto, disse que
viria pessoalmente ao Senado, nesta tarde, prestar esclarecimentos relacionados com o assunto. Louvo a atitude do Minsitro, que se propôs, de imediato, a esclarecer o tema. Muito
obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Nobre
Senador Eduardo Suplicy, o ofício de V. Ex~ será éiicaminhado
ao Presidente titular.
Por ceSsãO do nobre Senador Esperidião Amin, concedo
a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia_ de Carvalho~
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB'- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisãO do_or~Çl6r.) Sr. Presidçqte,_ ~r.s. Senadores, e<;>mpareço à tribuna-para algumas apreciações sobre o momento nacional. Quero~ de princípio, nesta minha fala, erguer o que já pretendera f3:zer em
outras oportunidades e lamentavelmente não me foi" possível
por uma questão de estar em outras missões senatoriais ou
por não conseguir ã inscrição para falar.
_
Quero destacar o trabalho do Senador Amir Lando na
Conjissão Parlamentar de Inquérito q~e apurou eis' denúncias
do Sr. Pedro Çqlfqr de Mello. Quero- ainda diZ:C}'~que esse
trabalho d<;> Senador Amir Lando prima, acima de tudo, pela
humildade que o levou, sem dúvida, a aproveitaYci i:náxinio
da contribuição dos seus companheiros de Colegiada, dos
i:l>nipanheiro de CP!.
.
. Lembro~me muito bem quando o Senador Amir Lando
foi designdo Relator pelo Presidente eleito da CPI, Deputado
BenitO Gama. E muitos se queixaram de que S. Ex~ não
era conhecido, e muitos deles falaram até mal, como que
desfigurando as suas possibilidades por não ser u·m político
dos mais badalados do País. S. Ex• veio a esta tribuna, quando
argument~u que podia ser desconhecido, mas nunca desonesto. E, ao final do seu trabalho, o que vimos fóí uma outra
afirmativa: que era -um homem correto, sim, como já era
fácil de se prever, porque os seus companheiros -o- cOilheciam
mais que as massas do País inteirO". -Mas fiCou clara a sua
competência, ficou muito declarada a sua possibilidade de
realizar um trabalho em cooperação com todos os companheiros, pelos princípios que norteíam ãcjueles que_ realmente
estudam os princípios da humildade, àqueles que acham que
sempre têm a aprender algo com os companheiros. Esse foi
o seu lema.
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Começo assim minha fala. E sigo do que falo aos Senhores
há quem possa pagar todos os tributos; os encargos são-demais.
para· dizer que as CPI instaladas no âmbito do Congresso
Os e-ncargos são tantos para uma empresa, que não é possível
Nacional, quer sejam CPI da Câmara, quer sejam CPI do a 'ela pagar a todo·s~ porque assim virá a falência, pOis o GoSenado, quer sejam CPI do Congresso Nacional, elas têm
ve(Ilo já ~ncontrou uma saída <fe criar tantas e tantas obrigapropiciado à Nação e ao parlamentar em si uma grande maturições fiscais, par3:fiscaiS, taxas: impostos ·etc., tudo isso para,
dade. ,Hoje, muito embora não tenham uma grande reper- ·de certo modo, ·contrabalançar a aptidão nata do brasileiro,
cussão lá fora, quem pode desconhecer o problema da evasão
que é sonegar.
fiscal? Quem pode hoje separar da sonegação o_ problema
Hoje, o cqn.g_resso Nacional amadurece exatamente com
da educação, o problema da falta de prestação preventiva
os resultados das Comissões Parlamentares de Inquérito. Veda saúde? Concluída a Co_missão da Pr~vidência, concluído
jam b~m, o Brà.sil no mOmento vive um episódio interessante.
o trabalho da Comissão que apurou denúncias sobre o Sr.
Eu falo sobre uma 'CPI que trata d<i evasão fiscal, tendo pesSebastião do Sr. António Rogério Magri, quem poderá descoscia-s de grande 'rf:alce na sua comPosição. Mas nesse exato
nhecer nesta hora a falência do sistema previdenciário? E
momento em que· nos deparamos com uma grande insatisfação
. quem poderá deixar de lamentar o estágio ao qual chegamos?
·dós servidores da Fitzenda Nacional, há, numa lei delegada,
A CPI de Paulo César _Farias, por vias indiretas, nascida das · Uril_'art;igo que IQ~Í'iloda sobremaneira aos integrantes da Redenúncias do irmão do Pres_ide_nt_e, Sr. Pedro Collor de Mello,
ceita Federal. O desestimulo é geral. Isto poderá ter graves
mostra como é fácil delinqüir no País; como se tem segurança
reflexos, poderá aumentar ainda mais a sonegação fiscaL Tudo
para a evasão fiscal, como se tem segurança para a lavagem
pode acontecer._ Não encontramos o ·prestígio do Governo
do dinheiro sujo, como é fácil se delinqüir no País e de tantos pata com a Reteit3 Federal. Isso vem desde o início do atual
e tantos modos. _
. __ __
___ __ ,.
Governo. A Receita Federal não é prestigiada. A ProcuraEst:pnos relatando, e por isso podemos falªr, demorada- doria da Fazenda não é prestigiada, ao ponto de se fazer
mente, sobre ela, por uma questão ética, mas estainos rela, uma reforma fiscal sem que esses setores sejam ouvidos. Quem
tando uma CPI que trata dos Fundos de Pensão e. cuiçl~_c;l.9s pOde entender isSo? _Quem pode compreender essas coisas
desmandos ocorridos na Petrobrás, dos verdadeiros. delitos
q~_e_ ?_~ntecem_ i_Iá. República neste exato momento? Mas digo
consumados contra a Petrobrás. E os documentos que~ exap-~i aos Srs. SenadoreS que depois de tantos e tantos acontecinamos, diariamente, nos-levam, ·evidentemente, a um grande
mentos, depois que o impeachment é tema nacional, temos
espanto, porque é muito fácil delinqüir ·neste-País. Depois
que, em tudo, passar a ver um pouco de má-fé, pelos menos
que participamos de tantas CPis, de tantos órgãos assim~ de
tim pouco de má-fé. Não é possível mais entendermos que
tantas Comissões, chegamos à conclusão que as pessoas já
a gestão do Sr. João Santana, por exemplo, na Secretaria
chegam aos cargos, já Se projetam para os cargos ·coili a idéia
de Administraçãó~ "foi só ignorância,- foi só inocência, foi só
preconcebida da delinqüência, de desrespeitõ ao -·que "é" do
despreparo. Aquele desmantelamento da administraçâo públipovo. Parece até uma mentalidac;le_nacional, parece algo pré- ca devia ter objetivos, não era só uma matéria advinda de
construido_ na amoralidad_e brasileira, na falt~ -de ética, tão
um cidadão despreparado para a missão.
nacional, tão nossa. Chegar a um cargo é_ tirar_.Y_aritagfúli:,
Hoje, podemos refletir muito mais sobre as medidas proé levar vantagem de qualquer maneira, de tal sorte que não
visórias que mandaram privatizar, privatizar e privatizar. Muiimporta se o ocu-pante do cargo ganha mal.
tas privatizações dramáticas para o País e terríveis pará serviDaí por que não há uma proecupação governamental dores, que até vieram a falecer, no desespero instaurado nacom o que percebe mensalmente um ocupante de u_m cargo quele dramático. momento.
de confianÇa, porque já se tein de antemão a_ idéia de que
· Lembro-me de "Cidadãos que compareceram ao meu gabiele, seja Secretário- da' Presidênci_a, seja Ministro, seja um
nete quando fui Relator de uma dessas medidas provisórias,
Secretaiío -de um Estado federado, têm fontes outras de recure alguns deles já não existem, já faleceram. Lembro-me de
sos, levam vantagem de algum modo e, por isso, não precisam
um cidadão que perdeu o emprego, cuja mulher perdeu o
exatamente daquilo que oficial e regularmente seiá pago no
entP:t:"ego e os dois perderam o apartamento, tudo por conta
final do mês.
'das medidas provisórias de um só pacote.
Estamos verificando toda essa problemática pelas CPI.
Sei
do
desespero
de
servidores
da
Sudene
e
de servidores
Como já disse aqui, as CPI são instrume1;1tos fi~lizatQ_ri9s
de todas essas empresas, inclusive da Portobrás. Sei do desesdo Congresso Nacional, uma fiscalização específica, uma fiscapero, inclusive, daqueles que, durante algum tempo, ficaram
lização adequada a um determinado assunto.
na corda bamba, em face da disponibilidade determinada pelo
EstiVe verificarido nas últimas horas a questão da Receita
Sr. João Santana. Isso eu combati aqui.
Federal e fiquei abismado, por exemplo, quando verifiquei
que a reforma fiscal proposta ao Congresso Nacional n<lo
Hoje, o Miriistro João Melão dá declarações., di~e_ndo
passou pelos técnicos da Receita Federal. Ela foi organizada;
aquilo realmente estava errado, mas ninguém apura a
concebida, construída, feita, refeita~ por pessoas estranhas responsabilidade de quem, realmente, estava errado. As vidas
à Receita Federal.
que foram perdidas não serão recobradas, as famílias que
Coino se pode conceber que se fale de tributos e, conse- fo_r_a_m destroçadas não irão ter recomposição, a administração
qüentemente, de fiscalização, sem que para isso tenhamos pública levará mais de 50 anos para se refazer. E o Ministério
um contato com a Receita Federal?
da Fazenda, altamente_combalido nesta hora,_não sei de quanNa minha rua morava um, e era apontado com respeito:-- tas décadas precisãrá Para repor a fiscalização no seu- devido
ali mora fulano, contrabandista, é um homem inteligente, lugar. Não sei como será isso!
O fáto, Srs. Senadores, é que é preciso verificar-que
nunca foi pego. Os contrabandistas tinham um grande respeito
social. Todo mundo sabia da atividade ilícita, mas essas pes- da instauração do atual Governo até o presente momento,
soas eram socialmente téspc~tadas, erãm inteligentes. Há mes- os prejuízos da NaÇão foram tantos que somente hoJe é possímo para os sonegadores um perdão sistemático? Não. Não vel avaliá-los com mais consciência, coin inais exatidão, com
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mais raciocínio, com idéiã mais firme, agora que as CP Is
estão chegando ao seu final.
Ocaso da Vasp, por exemplo, é algo estarrecedor. Ot!anto terá custado a Vasp ao Sr. Wagner Canhed()? Quais serão
os sentimentos do Sr. Wagner Canhedo nesta hora? :Por que
o Sr. Paulo César Farias cedeu tantos dólares ao Sr. Wagner
Canhedo? De quem é a Vasp? São perguntas que podem
ser feitas em qualquer lugar do Brasil, enquanto se discute
o impeacbme~t do Senhor Presid~nte da República, Fernando
Collor de Mello.
A última revista Veja traz os jardins -da Ca.s_a_dã Óinda.
Estes empolgam pela beleza: cachoeiras, uma gruta, uma santa, heliporto, um pequeno portO para barcos no Lago Paranoá,
muita poesia e rriais duzentas árvores selecioDadas de acordo
com a melhor botânica. Mas o poeta não pode ver isso, porque
vem um financista e vai examinar as cifras ali gastas e ~egará
a estertores morais. Outt6S -chegam e já desconfiairi da lavagem do dinheiro. Muitos outros chegarão e falarão, até que
se ouvirá o protesto ·do povo diante da suntuosidade porque
em milhares, milhões de lares há fome, miséria, falta de educação, desespero e falta de saúde.
A suntuosidade está às margens do Lago Paranoá, na
Casa da Dinda, ocupada por um Presidente que se exibiu
diante da Nação porque rtâo queria ócupat o Palácio da União
para dar o exemplo, enquanto vendia os apartamentos· funcionais, enquanto as mansões dos Ministros_ eram negociadas,
enquanto muitas fantasiaS eram levadas ao conhecimento do
povo brasileiro.
_
_
As CPI servem para a maturidade, as CPI servem para
o amadurecimento. Lamentavalmente, no momento em que
a Naç_ão precisa de muito ~a~iocfnio, ~a apálise abSolUtamente
fria, nessa hora há muito emoção, inclusive quando passamos
a discutir o indiscutível.
Dizia-se que a Constituição não tein -regUlamentação. .
Aqui, nesta tribuna e em entrevistas dadas âs emisSoras
de televisão, sempre combati aquela idéia de Q!Je faltam 75%
da Constituição, porque ·eu falava nas leis da adesão, nas
leis que, não colidindo com a Constituição, eram aproveitadas
por ela na sua regulamentação; entre elas a lei do impeachment. Mas, dizia-se que a lei do impeachment era considerada
pelo Supremo Tribunal Federal como revogada. E eu nunca
entendi por quê. Mas o Supremo Tribunal, ao consertar a
ementa de um acórdão, restabeleceu a verdade. A lei de 1950
está, sim, em vigor! É uma lei de a~~sáo. É absorvida pela
atual Constituição e resolve o processo de impeachment.
Não sei por que então as dúvidas surgidas táo freqüentemente sobre o processo,· quando há uma lei sobre o trâmite
a respeito de como se fazer.
Mas a Nação perdeu grandes energias e muitas emoções,
até que o Presidente da Câmara dos Deputados definisse:
"A votação será aberta. A Nação acompanhará a votação
de cada um dos seus deputados, admitindo ou não o processo
contra o Presidente da República".
Não sei por que tanta expectativa se a lei já era clara,
quando falava na votação nominal. Votação nominal significaque ela é feita com as pessoas -declarando, no voto, o seu
nome; daí ser nominal. Mas apareceram técnicos para aliar
o nominal e o secreto num só procedimento.
Criou-se - e- estão- criadas __::: muita emociollalidade;
estão criadas muitas expectativas a respeito desse processo.
E falo neste panorama que são as CPI, que estão funcionando
ou que estão sendo concluídas, para mostrar que a existéncia
de um processo de impeachment nada tem de extraordinário,
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quando o quadro em que isso acontece é esta Nação atabalhoada, aturdida, confundida, ofendida, magoada e espezinhada pelo atual Presidente da República. Apenas lamento
que certos equívocos criem dificuldades que nunca deveriam
existir.
Eu soube que ontem ocupoucá tribuna do Senado Federal
o Senador José Paulo Bisol. E hOj_e, _ao chegar aqui, fiquei
satisfeito por ver expedidas- pOr~ outra pessoa as razões que
eu pretendia sobre elas dissert<!f ~~ _oportunidade de hoje.
MaS,-paTa minha felicidade, outro companheiro mais autorizado, mais culto, já o fez po·r mim no dia de ontem.
Mas não quero deixar de afirmar, no fiilal do meu pronunciamento, um entendimento que: a mim assusta, quando-ouço
algumas entrevistas e alguns. comentários, notadamente através das emissoras de rádio e televisão, aquilo que é possível
ler também nos jornais. Quero dizer, Srs. Sena~ores_, que
a jufzo para processar o Presidente Collor é o Senado Federal,
presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal e que
cabe â Presidência desta Casa a direção de todos os atas
rel~tivos a esse processo. Assim entendia eu que a representação da Ordem dos Advogados do Brasil e da Associação
Brasileira de Imprensa deveria ter dado entrada no _Seflado
Federal e este, já dentro do procedimento constituciánal, ter
mandado ouvir a Câmara para cJ.Ue ela dissesse Se autoriza
ou não o porcesso sugerido na peça vestibular, na peça iflãugural. Se a Câmara dos Deputados autori~a~se, 9 processo seguiria; se não- autOrizaSse~ O processo voltaria para e~ta Cása
e, aqui, seria arquivado. MaS houve, talvez, uma confusão.
Ouvi falar que a Câmara dos Deputados é juízo ae ãdmissibilidade. Em nenhuma hipótese concordo c_o~ essa-afirmativa.
A Câmara não é juízo. O que precisa é aperias ~se~Colher
o real signific3do da providência constitucional. A- Câmara
repre-senta o povo. A Câmara representa o eleitorado brasile"iro. É esse eleitorado que tem que autorizar a: fêderação,
que é b Senado, a julgar o Pr~sidente. Quem julga-é·a--federação. E por que julga, e por·que passa a ter uma ftiri-Çáó jurisdicional? Porque os Senadores se transformam em magistrados
e a sessão é presidida por aquele que, igualment~, preside
a maior Corte do País, que é_ o SupremO Tribunal Federal;
o que significa diz-ér que, momentaneamente e de modo específico, esta Casa, de modo especial, essa a ser, no _ep~sódio,
Corte superior ao_próprio Supremo. Daí_ por quç.o-Jlá todo
es·se· iflécanísmo....:... povo e·leítor- na Câmara, ·a auto-rizaçãopara a federação, que é o Senado, que funciona sob a direção
de outro Poder, o Poder Judiciário.
Por isso, srs. Senadores, estranhei toda a Cón;plexidade
da matéria nO âffibito da Câmara dos Deputados, porque
entendo que ali deve haver a mera autorização; certo que
há um defeito sanável, porque a matéria ingressando lá, no
momento em que chegar aqui, evidentemente se consertou,
porque o Direito só guarda como característica de nuio 3bsoluto aquilo que não pode ser consertado, aquilo que tem o
devido reparo previsto pela própria lei.
·
Pela sistemática, o ato da Câmara, ao não Chegar aqui,
se saneia. Mas há um risco ainda sobre o qual quero -chamar
a atenção: é que se a Câmara dos Deputados negar -a autorização e lá arquivá-lo, como já aconteceu de outra feita, estará
consumado um ato absolutamente nulo e inconstitucional.
Exatamente porque o juízo é aqui, e terá o processo-corrido
à margem do juízo. E não é possível ímaginar que quando
o Senado tem funções próprias do Poder J udiciáf!o, -~in caráter
espeCífico, possa ser ignorado na feitura do próprio processo.
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Não sei se o Senador José Paulo Bisol levou a questão
até este ponto. Mas é preciso bater nessa quc::stão:_ se o p_rocesso volta aqui, se saneia; se fica lá, consuma a nulidade
que passará a ter caráter absoluto, inclusive por uma infração
grave s_ob o ponto de vista constitucional. Esse tema Srs.
Senadores) é da maior importância e da maior gravidade.
Entendo que o Senado Federal é o juízo. A a~o, se assim
podemos chamar o pedido de impeachment, e podemos chamar genericamente falando, deveria se iniciar aqui. O Senado
ouviria a Câmara, para que esta autorizasse ou não. Qualquer
que fosse o seu pronunciamento, deveria então o processo
voltar à Casa de origem que é esta aqui. Houve, no entanto,
essa inversão. Não sei como será o procedimento na Câmara.
Uma coisa, no entanto, eu garanto: é algo constitucionalmente
muito simples, porque a Constituição bem distingüe a situaçãO
dos crimes comuns porventura, cometidos por um Presidente
da República e as condições do crime de responsabilidade.
São dois processos diversos. Para o Supremo processar o Presidente é necessária a autorização da Câmara. Para o Senado
processar o Presidente é necessária a autorização da Câmara.
Mas não entra, na Câmara, o processo dos crimes comuns
do Presidente. Logo, também não teria que entrar, na Câma~
ra, o pedido de impeacbment por crime de responsabilidade.
Este deveria ter chegado exatamente a esta Casa.
O Sr. Chagas Rodrigues -V. EX' me permite um breve
aparte?

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. EX'0 Sr. Chagas Rodrigues- Senador Cid Sabóia de Carvalho, estou acompanhando a sua explanação. V. E~ está de
parabéns. Entretanto, se me permite, o fundamental é que,
nos termos. do art. 51 da Constituição, a Câmara autorize
a instauração do processo de. ilDpeaCbment, pois, ·como sabe~
mos, tanto processo quanto o julgamento-são de coQlpeténcia
do Senado._ Que venha a autorização da Câmara, mesmo por~
que a Câmara não vai julgar o Presidente, mas apenas autorizar esse julgamento. E aqui, no Senado, que é o·colegiado
competente, o tribunal competente para procéssar e julgar
o Presidente da República, terá S. EX' a oportunidade para
oferecer a sua defesa. Minhas congratulações a V. Ex~.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Por isso, Sr.
Presidente,·a defesa do Presidente da República, na Câinara,
tem que Sé restringir a aspectos processuais. A defesa de
mérito deVerá ser perante o tribunal, que é o Senado Federal.
O Sr. José Paulo B~l- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR- ·cm SABÓIA DE CARVALHO- Ouço v_ Ex•.
O Sr. José Paulo Bisol - Eu gostaria de ouvir de V.
Ex• uma ilustração que me falta para chegar à uma conclusão
necessária. O que significa autorização? Alguém pode impedir
uma autorização? Que espécie de defesa existe num procedimento preliminar de autorização? O que é autorização? Não
é um ato discricionário da autoridade, ou seja, a autoridade
exerce por que é autoridade? Só existe uma_ defesa contra
a autorização: ... é alegar que aquela autoridade não é a
autoridade competente para aquela autorização. Não existe
mais nenhuma outra defesa. Não quero criar confusão a esse
repeito, é claro. Para mim, está muito bom. Que sigam os
trâmites como querem seguir - felizmente abreviaram bastante -:~ rp.as o que compete à Câmara dos Deputados é
uma al'torização. E. verdade que, num momento de má técnica
legislativa, a Constituição, no art. -51, usa a palavra "autori-
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zação"; e no art. 86 usa a expressão "admitida a aq.tsa,ção" _
Esse equívoco. técnico decorre de ç:Qs~umes_ adq1,1iridos com
a Vigência da Lei n~ 1.079, de 1950, uma vez que essa lei
diVidia toda a P:rocedibilidade em três pâ.rtes. Podem reparar
que o .Título 'único ç:la Lei n~ 1.079 fala "Da Denúncia",
exclusivamente da denúncia. O Ca{>ftulo II fala ''Da AcUsação". Reparem bem que, já pela capitulação, o legislador
de 1950-distingüia a denúncia da acu.sação. Entendia a ac~s~:
ção como o procedimento de formaç~o de prova acusatória.
Temos que cuidar dessas questões. Então, se justifica porque,
do ponto de vista da técnica legislativa, o Constituinte cometeu
esse equívoco, que não deveria ter cometido. Fala, .Q.o art.
51, em autorização, e no art. 86 fala em admitida acusação.
V .. E~ me permite alongar um pouco o aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pois não, com
muito prazer.
O Sr. José Paulo Bisol- Essa questão pode ser resolvida
com uma simplicidade dos riachos do tempo antigo, daquela
água cristalina que não existe mais. Reparem só: o art. 86
trata de dois processos, ambos conti-a o Presidente da República, e outros: o processo por crime comum e o processo
por crime de responsabilidade. E trata esses dois processos
de unia forma equivalente. Também isso está fundado no
hábito advindo da Lei n' 1.079, onde o § 6• do art. 23 diz:
"Conforme se trate da acusaçáo de crime comum ou de responsabilidade, o processo será enviado ao Supremo Tribunal Federal ou ao Senado Federal". O qUe significa ís·so?" Sigriifieã
que o Capítulo I e o Capítulo II, isto é, o Da "Denúncia"
e o una Acusação", da Lei n~ 1.079. são capítulos· que regulam
procedimentos a aritbos os processos: ao processo por crime
comum e ao processo por crime de responsabilidade.
Estou só dando a idéia da origem, da linguagem e da
concepção constitucional. Daí por que o- art. 86 da Constituição trata os dois processos juntamente. Então, o caput
do art. 86 explicitamente se refere ao processo no Supremo
Tribunal Federã.l por crime comum, e ao processo perante
o Senado Federal, por crime de responsabilidade. Agora, veja
bem: no inciso 19 do § 1" o Constituinte disse assim: "Nas
infrações penais cOmuns ... " -é sobre a suspensão do Presidente de suas átividades- ... se recebida a denúncia ... " Prestem bem atenção para esse condicional: " ... se recebida a de~
núncia". O que significa isso? Significa que o conceito "-admis~
são à acusação" não envolve recebimento da denúncia, não
obriga o Senado a receber a denúncia. Da mesma forma como
a autorização para··u- Supremo Tribunal não obriga o Supremo
Tribunal a receber a denúncia. Em última análise, o que eu
qtiero dizer é que, tal como está na Lei nJ> 1.079, no capítulo
I, que diz respeito à denúncia, os atos são atos de uma fase
postulatória cujo procedimento é o mais célere possível. E
não há discussão, porque o art. 18 fala em prova testemunhal
para os casos onde o pedido de impeachment, ou de processo
por crime comum, vem desacompanhado de prova - esse
não é o caso. O impeachment está baseado numa CPI, num
inquérito policial. Então, fica dispensado aquele dispositivo
de tal forma, que em primeii"o lugar, só o juiz do processo
pode receber a denúncia, só o Supremo Tribunal pode receber
a denúncia, em caso de crime comum, e sQ o Senado pode
receber a denúncia, em caso de_crime de responsabilidade.
Isto é o suficiente para que fique_ claro que o processo de
impeachment deveria ter começado aqui no Senado, assim
como o processo por crime comum - e os Srs. Senadores
estão convidados a acompanhar o que vai fazer a Procurado-
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ria-Geral da República- e duvido que a Procuradoria-Geral
da República se dirija à Câmara dos Deputados. A Procuradoria-Geral da República, quando elaborar a sua denúncia, vai
encaminhá-la ao Supremo, e é o Supremó- é que vai enCaminhá-la à Câmara dos Deputados. Era issO que- deveria ter
acontecido, aqui. Para terminar, Sr. Presidente, desculpando-me pela demora, mas, é que quero evitar' certas ambigüidades que se criaram em tomo do meu pronunciamento, ontem. A meu ver, isto que vou dizer é importante: as nulidades
por incompetência e de juízos - e ísso não é só no Brasil,
isso é u:iliversal, é em todos os direitoS-~ -as nulidades por
incompetência de juízo só afetam os atos decisórios; não afetam os· atos de expediente. Então, os governistas~ que estão
numa franciscaníce fátã.I em matéria de argumentos~ disseram
ontem que vão utilizar-se da minha fundamentação no s.entido
de que o processo deveria começar aqtiCOO Senado. Se vão
utilizar, vão utilizar mal e burramente 1 porque, em todo
o mundo, nulidade - vou repetir porqUê ·é importãnte nulidades em razão de incompetência do juízo afeta SOmente
os atos decisório§, não afetam os atos de expediente, os despachos protocolares; e, no caso, é um simples ato de expediente,
não há nenhuma nulidade. Se o processõ, por um acaso, nos
fosse remetido hoje pela Câmara, para que supríssemos;· nóS
simplesmente ratificaríamos o recebimentO operado pelo Presidente da Câmara. Não há problema nenhum de nulidade.
Eu só levantei a questão, até por bom humor, porque eu
quis mexer um pouquinho com a vaidade d.o Prçsidente do
Senado. - V. Ex~ - eu disse - perdeu uma grande chance
para aparecer.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
V. Ex'
Vou concluir, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDNETE (Rachid Saldanha Derzi)- O tempo de V. E~ já está, de há muito, terminado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHQ =Vou só fechar,
Sr. Presidente, tenha um pouquinho de paciência.
Senador José Paulo Bisol, entendi muito bem ·o parte
de V. Ex• Na verdade, a autorização é um ato formal e só
não deve ocorrer se não houver oportunidade para tanto.
Se a oportun:dade for esta, ela vem como qualquer homologação, como qualquer ato do Poder Judiciário, em que o
-juiz, administrativamente, atua no processo.
Esse é o meu entendimento. Não é uma questão de mérito, é uma questão de composição formal de um ato complexo,
no meu entender, essa autorização da Câmara. Agora, entendo, também, Senador José Paulo Bisol, que, no caso da autorização, esse termo cabe nlelhor quando se trata de crime de
responsabilidade, e de autorização do recebimento da denúncia, na oportunidade em que a Câmara autoriza o Supremo
a processar, é qu-e ve-m exatamente a expressão "admitir a
denúncia". Admitir quanto ao crime comum; autorizar quanto
ao crime de responsabilidade. Entendo, assim, a tomarmos
a denúncia no stricto sensu, denúncia como peça de dep.úncia
propriamente dita na formalidade do Judiciário pen"al.
O Sr. José Paulo Biso! - Se V. EX' me permite ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~ Pojs_ não.
O Sr. José Paulo Bisol - Nós ainda estamos com a Lei
n 9 1.079. Essa lei- não sei se V. Ex~ prestou a atenção
-tem um capítulo sobre a denúncia e outro sobre a acusação,
o que significa que, conceitualmente, nos costumes inerentes

Siiiembro de 1992

à legislação vigente no Brasil desde 1950, o conceito de denúncia é diferente do conceito de acusação, de tal fonna que
admitir a acusação é um conceito genérico, que nao obriga
ao recebimento da denúncia. Se não obÍiga ao recebimento
da denúncia, se é uma mera aUtorização - póis qual é a
autorização que obriga?- acho que seria um contra-senso.
Então, se. não obriga o recebim6rit()da denúncia, evidentemente não tem essa característica que V. Er quer dar. Acho
- e isso é importante, porque o Presidente só será suspenso
de suas ativiâades quando houver o recebimento da denúncia,
e esse recebimento vai ocorrer aqui no Senado. Recebendo
a: denúncia, e sem que se determine a citação, não se instaura
o prOcesso, e sem processo instaurado não há suspensão do
Presidente de suas atividades.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Obrigado a
V. E~ ficaremos para uma outra oportunidade, __

O Sr. Maurício Co_rrêa- Senador Cid Sabóia de Carvalho, pediria ao nobre Presidente a tolerância de um minuto
apenas.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) outros oradores inscritos.

Há

O Sr. Mauricio Corrêa -Gostaria, Senador Cid Sabóia
de Carvalho, de_ congratular-me com o pronunciamento de
V. E~•, mas eu me coloco na posição contrária a esse raciocínio
do nobre Senador José Paulo Bisol. Concordo com S. Ex•
em gênero, número e grau, mas, com relação a esse aspecto
de que a Câmara não poderia tomar essas providências sem
que viesse para o Senado, eu não concordo, porque o art.
51 é de uma clareza ímpar. Diz ele: ''Colnf>ete privativamente
à Câmara dos Deputados autorizar, por 2/3 de seus membros,
a instauração de processo contra o Presidente da República,
etc". Ora, só haverá processo, Senador Cid Sabóia de Carvalho, quando houver autorização da Câmara dos Deputados.
Aí, sim, é que o Senado vai processar e julgar, mas, o tiro
de partida é dado o pela Câmara dos Deputados. Eu quero
desfazer esse equívoco. O DepUtado Ibsen Pinheiro agiu absolutamente dentro dos termos da Constituição. eu não acho
que o Presidente da Ordem dos Advogados, Marcello Lavênere, e o ilustre Presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho,
endereçarem a sua petição erradamente. Não, endereçaram
com absoluta prec~são aó foro competente, qoe é a Câmara
dos Deputados, que tem por natureza constitucional, o direito
de autorizar a instauração do processo. A partir daí é que
o Senado Federal passa a atuar. Portanto, deixo aqui claramente esta minha colocação, de que o Presidente Ibsen Pinheiro agiu com absoluta precisão. Por outro lado, Sr. Senador
Cid Sabóia de Carvalho, evidentemente que se o Dr. Aristides
Junqueira levar ao Supremo Tribunal Federal uma denúncia
·contra o Senhor Presidente da República pela prática de crime
comum, somente a Câmara dos Deputados é que poderá realmente autorizar o processo do Presidente da República. E,
a partir daí, é que o Supremo Tribunal Federal vai receber
ou não a denúncia e se caracterizará o afastamentO ou não
do Presidente da República. Ao contrário do que acontece
hoje, porque não há mais pronúitda Teità ··na ·camara dos
Deputados. A Lei n9 1.079 foi revogada em parte, sim. Nós,
aqui no Senado Federal, poderemos de lege ferenda até aproveitarmos muito do que existe na Lei n9 1.D79 para o rito
do que será desenvolvido aqui, no instante eni-(jue formos
processar e julgar o Presidente da República. Aí, sim, haverá
um contraditório. Mas concordo plenamente com o raciocínio
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de V. Ex•, com exceção da parte relativa à Câmara dos Deputados. O Presidente Ibsen Pinheiro agiu abSolutamente, no
meu entender, nos estritos termos da autorização constitucional.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Mas aí, Senador
Maurício Corrêa, foi funchidó Um segundo ju~o. prdimiDa:i
ao juízo tl;finitivo, qUe é ó senado Federal.
O Sr. Mauricio Corrêa- Mas, Senador Cid Sabóia de
Carvalho, não haverá processo aqui para o Senado Federal,
sem que haja primeiro a autorização. Processo Só exjstirá
depois que a Câmara ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- E V. EX' concorda com o juízo de admissibilidade na Câmara dos Deputados?
O Sr. Manricio Corrêa - Mas é evidente que tem que
haver o juízo de admissibilidade. Depois é que haverá processo. Antes não há processo. ·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ~Sr. Presidente,
obrigado o pela paciência. Voltarei ao assunto em outra oportunidade. Lamentavelmente, o tempo é exfgüo par~ um assunto tão profundo e um debate de tanta substância.
Muito obrigado.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADQRES:
Almir Gabriel- António Mariz·- Carlos De'CarliDirceu Carneiro - Eduardo Suplicy - Epitácio Caíeteira
- Fernando Henrique Cardoso - Guilherme Palmeira Henrique Almeida - Hugo Napoleão - Iram Saraiva Lucídio Portella - Mário Covas - Mauricio Corrêa - Raimundo Lira- Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
se:ssã9 anterior, foi lido o Requerimento 'ri9 670, de 't992,
do Senador Antônio Mariz, solicitando autorização para se
ausentar dos trabalhos da Casa no período de 4 a 14 de setembro corrente, para participar de compromissos do PMDB nq
Estado da Paraíba.
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O requerimento deixou de ser apreciado naquela oportunidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Se_nadQres que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Sobre
a mesa, requerimento que será lido pelo Sr~ 19 Secretário.
É lido o s~eguinte

REQUERIMENTO N• 67S, DE 1992
~e_queiro, tios termos dos arts. 49, inciso X, e 50 da
Cônstituição Federal, combinados com o art. 216 do Regii:Jientc.-Intemo do- Se-nado Federal, sejam prestadas, pelo Ministro da Econoniia, Fazenda e Planejãri:tf:nfõ, as seguintes
iriíomiáções:
1. Detalhamento e justificativa da destinação fiscal dos
recursos das fontes 151 e 153 - Contiibuição sobre lucro
líquido. das pessoas jurídicas e Contribuição :Para o Finsocial;
respectivamente-, repassadas a cada unidade orçamentária,
conforme listage_m em anexo.
Justificação
COnsiderand9 a alegada escassez dos recursos arrecadados pelo Governo Federal;
Considerando a situação calamitosa em que se encontram
as áreas de Saúde e Previdência Social;
Justifica-se o· presente requerimento, uma vez que recursos vinculados à Previdência Social estejam sendo utilizados,
por unidades orçamentárias da Presidência da República e
da Secre(aria de Desportos, dentre outras, para pagamentos
de custeio.
Brasília, 9 de setembro de 1992. - Senador Eduardo·
Matarazzo Suplicy.
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(À Comissão Diretora.)
_
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha DerZi) - O requerimento-lido será despa-chado à Mesa para deciSão, nos
termos do inciso III do art: 216 do Regimento Interno.

Sobre a mesa, requêriniento ·que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 676, DE 1992

Requeremos urgência, nos term?s do art. ~:?~, a~ea c,

do Regimento Interno, para o ProJeto_ de _Le1 d~ ~ara
n' 53192 (n' 4.904190, na Casa de origem).
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1992. -Senadores
Esperidião Amim .:.._ Humberto Lucena - Fernando Henrique
Cardoso - Maurício Corrêa - Jonas Pinheiro - Eduardo
Suplicy.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -Esse
requerimento será votado após a Ordem do Dia,· na forma
do art. 342 do Regimento Interno.
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se-à

ORDEM DO DIA
Sobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 1
Secretário.. ,
· É lido e aprovado o seguinte

9

.REQUERIMENTO N• 677, DE 1992
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<? 6, seja submetida ao Plenário em 19
lugar.
'
·
Sala das Sessões, 9 de setembro de 1992. - Senador
Ronaldo Arágão
O S"R•.PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
6:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 74, DE 1992
(Em iégime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
VOtação, em turno único. do Projeto de Lei da
Câmara n•74, de 1992 (n' 3.133192, na Casa de origem),
de 'iniciativa do Presidente da República, que altera
o art. 2' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro de 1991,
que dispõe sobre as disposibilidades financeiras-do Fun-

'"'79b .. ;,~~óé}

do de Amparo ao Trabalhador-FAT e dá o\!t~as providências, tendo
·
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Ronaldo Aragão.
..
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
-·
Em votaçãO. o projeto·.
Os Srs. Senadores que o aprovain queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
- A matéria vai à sanção.
É o se_&u~·te o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 74, DE 1992
(N• 3.133/92, na Casa de origem)
De iniciativa do Presidente da República
Altera o art. 2• da Lei n• 8.352, de 28 de dezembro
de 1_991, que "dispõe sobre as disponibilidades financeiras do fundo de Amparo ao Trabalhador - F AT
e dá outras providências".
O CoD.gresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 2' da Lei n' 8.352, de 28 de dezembro
de 1991, passa a vigorar com a seguinte redação:
-'.' Art. 2<:> O BanCo do Brasil S!A poderá utilizar os recursos origináríos dos depósitos especiais de que trata o art.
9' da Lei n• 8.019, de 11 de abril de 1990, para conceder
empréstimOs:
_ I - ao setor rural;
II - ao Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social- INAMPS, em caráter excepcional, no exercício de 1991;
III -ao INAMPS, em caráter excepcional, no exerclcio
de 1992, desde que sejam garantidos pelo Tesouro Nacional,
mediante a entrega de títulos públicos especiais de sua emissão, com registro no Sistema Especial de Liquidação e de
Custõdia- SELIC, administrado pelo Banco Central doBrasil, com remuneraçãq equivalente aos encargos previstos nos
respectivos empréstimos e com poder liberatório e endossáveis
a partir do vencimento das operações de empréstimos por
eles garantidas, na hipótese de inadimplência do INAMPS,
ou sempre e até os valores que o FAT necessite sacar dos
depósitos especiais para atender à manutenção da sua Reserva
Mínima de Liquidez oU despesas com os benefícios do segurodesemprego e do abono de que trata o art. 239 da Constituição
Federal.
§ 19 O empréstimo de que trata o inciso II deste artigo
não pOderá exceder o valor corrente de Cr$220J)00.000,00.
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(duzentos e vinte bilhões de cruzeiros). e terá prazo de vencimento até 30 de junho de 1992.
§ 2(> O empréstimo de que trata o parágrafo aõterior
poderá ser objeto __ de refinanciamento, desde que oferecidas
as garantias referidas !lO i~ciso DI deste artigo.
§ 3<:> O empréstimo de que trata o inciso Ill deste artigo
não pode r á e-xcede r a o v a I o r c o r rente de
Cr$5.000.000.000.000,00 (cinco trilhões de cruzeiros), ou ao
valor correspondente a 46% (quarenta e seis Pór Cênto) do
valor da diferença entre a arrecadação-estimada para o exercício de 1992, na Lei n' 8.409, de 28 de fevereiro do 1992,
sob o título de Contribuição para o Fundo de Investimento
Sociai-FINSOCIAL (Fonte 153) e aquela que efetivamente
ocorrer durante o exercício.,.
Art. 2~' Fica o Tesouro Nacional autorizado a emitir
títulos da dívida pública, nos montantes e condições necessários para· d3.r cumprimento ao disposto no inciso III do
art. 2' da Lei n' 8.352, de 1991, com a redação dada pelo
art. 19 desta Lei, para entrega ao BanCO do Brasil S/A como
garantia de operações que venham a ser contratadas pelo
INAMPS, inclusive da de refinanciamento de que trata o §
2' do art. 2' da Lei n' 8.352, de 1991, com a redação dada
pelo art. 19 desta Lei.
·

Parágrafo único: O disposto neste artigo observará as
resoluções do Senado Federal previstas no inciso VIII do art.
52 da Constituição Federal.
Art. 39 As leis orçamentárias da União consignaráo no
orçamento do INAMPS~ à cOnta dos recursos de que trata
o art. 195 da Constituição Federal, dotações específicas para
o pagamento do serviço das dívidas deco_rr_ente das operações
de crédito de que trata a Lei n' 8.352, de 1991.
Art. 49 Fica expressamente vedada a utilização de recursos oriundos, direta ou indiretamente, do Fundo de Amparo ao Trabalhador - F A T na realização de depósitos, empréstimos, financiamentos ou refinanciamentós· em favor de
quaisquer pessoas jurídicas e através de instituições financeiras
que, em ambos os casos, não comprovem a efetiva quitação
das Contribuições para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimónie do Servidor Público- PIS/PASEP.Art. 5? Os membros titulares do ConSelho Deliberativo
do Fundo de Amparo ao Trabalhador- CODEFAT, em
número mínimo de três, têm legitimidade para representá-lo
perante o Poder Judiciário para promoVer as medidas judiciais
necessárias à regularidade dos pro-cedimentos adotados em
relação à garantia das receitas e do património do F AT.
Art. 69 Esta Lei entra em vigor lia data de sua publicação.
Art. 79 Revogam-se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

1:

PROJETO DE DECRETO LEGTSLATIVO
N' 72, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 353,
parágrafo único, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 72, de 1992 (n' 136/92, na Câmara dos
Deputados), que aprova o ato que outorga permissão
à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda., para
explorar serviços de radiodifusão sonora em onda mé-

Setembro de 1992

dia de âmbito local na cidade de Mangueirinha, Estado
do Paraná, tendo
Parecer favorável, pr9ferido em Plenário, Relator: Senador João Rocha.
A discussão da matéria fol encerrada-na seSSão ordinária
de ontem.
Em votação o projeto,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora parã a- iedação final.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Sandanba Derzi) -Sobre
a mesa, parecer da Comissão DfretOra oferecendo a redação
final da matéria, que será lido pelo Sr. 1' Secretário.
É lido o seguinte
PARECER N• 287, DE 1992
Da Comissão Diretora
Redação rmal do Projeto de Decreto Legislativo
n• 72, de 1992 (n' 136, de 1991, na Câmara dos Depu~
tactos).
A ComissãO Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n' 72, de 1992 (n' 136, de 1991, na
Câmara dos Deputados), que aprova o a!o que outorga permissão à Sociedade de COMUNICAÇAO MANGUEIRINHA Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em onda média de âmbito local, na cidade de Mangueirinha,
Estado do Paraná.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de setembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - - Lucídio Portellat Relator - Alexandre Costa, Rachid s8ndanha Derzi
ANEXO AO PARECER N' 287, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 72, de 1992 (o• 136, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presicknte do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o _seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•, DE 1992
Aprova o ato que outorga pennissáo ii Sociedade
de Comunicação MangueJrinba Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito
local, na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná.
Art. 1" É aprovãdo o ato a que se refere a Portaria
n9 79, de 9 de março de 1990, do Ministro de Estado das
Comunicações, que outorga permissão à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda., para explorar, pelo prazo de
dez anos, sem direito de exclusividade, serviço de radiodifusão
sonQra em onda média de âmbito local, na cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná.
Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR- PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão a redação final.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
. .•.
Os srs:· Senadpres qué 'o'' áPrbVãm queiram petniariecer
sentados. (Pa1.1sa.)
Aprovádo.
A matéria-vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Item
2:
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~provada.

A matéria vai à Comissão D.iretora pãra
É o seguinte o projeto aprovado:

a redação fmal.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 34, DE 1992
(N• 2.475/92, na Casa de origem)
(De iniciativa~ dó Superior Triburial de Justiça.)
Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de Primeiro_Grau da 5• Região, e dá outras providências.

· PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 34, DE 1992
(Em regime de urgêrtcíá", nbs termos do art. 336,
'
c, do Regitríento Interno.)

· O Congresso Nacional decreta:.
Art. 1~' Ficam criadas, com os respectivos cargos de Juiz
Federal e Juiz Federal Substituto, 3 (três) varas na Justiça
'''.
'
.
Federal de Primeiro Grau da 5• Região; assim distribuídas
Votação, em tuinõ líllíco~ do Projeto de Lf:i dit. pelas Seções Judiciárias: 1 (uma) no Estado do Ceará 2 (duas)
Câmara n' 34, de 1992 (n' 2.475/92, na Casa de origem),
no Estado do Riõ Grande do Norte.
de iniciativa do Superior Tribunal de Justiça, qrie disArt. 2" São criados, no Quadro de Pessoal Permanente
põe sobre a reestruturação da Justiça Federal de Pri- da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5~ Região, os cargos
meiro Grau da s~ Região·, e dá outras providências, relacionados no anexo desta lei.
tendo
Art. 3\' As despesas decorrentes_ d;a execução desta lei
• 1 Parecer, proferido e~. Plenário, Relator, Senador
correrão à conta das dotações orçamentária§: c_Ofl:signadas à
José Fogaça, favorável, com Emenda que apresenta.
Justiça Federal de Primeiro- Grau, a partir do exercício de
1992.
Art. 4~' Não poderão ser nome~dos~ a qualquer títuloA discussão da matéria foi encerrada na ses:;ão orclinária
de ontem.
para funções de gabinete, cargos em_ comissão o_u funções
gratifiCadas, parentes consangüíneos ou ãfins, até o terceiro
Em votação o projeto, sem prejuízo da emeo.da.
,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer grau, de juízes e procuradores em atiyidades ou aposentados
há menos de cinco -ahbS, exceto se integranteS do quadro
sentados. (Pausa.)
Aprov_..ado.
funcional mediante concurso público. . _
Art. 59 Esta lei entra em vigor na· data de sua publiEm votação a emenda.
Os Ses_. ~senadores que a aprovam queiram permanecer , cação.
Art. 69 Revoga-se as disposições em contrário.
sentados.• (Pausa.)
1

ANEXO
QUADRO PERMANENTE DE PESSOAL DAS SECRETARIAS DAS SEÇOES .JUDICIARIAS DA ;Jl)STIÇA
:
L
-F'EDER/>#L-DE _PRIMEIRO GRAU DA 5.~ REGI,I\0

•.. ) l. I -·

(Art. 2.0 da Lei _n,0

, de

·de 1922)
•

<

•

N.0 ele

Grttpos

Códigos

Cargos

Dircção o A-..<;Scs:sor<::mento Superiores
(.)F-DAf.:i-lOOJ

Attvidadc." de Apolo Judiciário
I

~V:-AJ .. Q20)"

··I"

•

de

. í>ir~tOr
Scc~etaria
Df1·c-tor do Núcleo

Técnico Judlch'i,rio _
- O~icbl de Justiça
- Avaliador
Auxiliar Judicl:irio
Atendentc J1.1diciárlo
Agente de SeguranÇ_a

Outra~

.1\tl.vldadc.:> de Nível Superior
' Fl''-NS-{.100)

Ot.1trâ.~

.Mh•íclaclcs de Nível Médlo

(JJ?-N::-.I-1000)

Auxlllar Operl:Zcional
de Serviços DiV(lrsos
Telefonista

Servldo clr: 'J"rnnsportc c Portaria.(JF-'H"-1200)
~-

..

------~------~--~~·

.rudlci~rla.

JF-DAS.lOl
JF-DAS.lOl

7
H

JF'-AJ-021

83

JF;.AJ-025
JF-AJ-022
JF-AJ-023
JF'-AJ' -02-l:

07
--258

J:r:'-NS:-932

4

'n
28

JF-l'ii\.1-1005

39

JF·-·mr-1C·t4

7

JF-TP-1202

7
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DIÁ_R!O,DO CONGRESSO NAClONAL (Seçiioii)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzii - Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretór-a que será lido pelo
Sr. 19 Secretário.·
É lido_ o seguinte

PROJETO DE LEl DA CÂMARA
N• 56, DE 1992
(N• 2.529/92,
Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral
Dispõe sobre a criação de cargos do GrupoDireção e AssessoranieD.tO Superiores - DAS-100, na
Secretaria do Tribunal_ ~uperior Eleitoral.

na

PARECER N'288, DE !992
Da Comissão Díretora
Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara o• 34, de 1992

na Casa de origem).

(o~

2.475, de 1992,

-

A Comissão Diretora apresenta a redaçáo final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n9 34, dC 1992
(n' 2.475, de 1992, na Casa de origem), que dispõe sobre
a reestruturação da Justiça Federal de Primeiro Grau da 5•
Região, e dá oUtras pr6vídênd3s.
Sala de Reuniões da Comissão, 9 de setembro de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente - Relator - Rachid Saldanha Derzi - Alexandre Costa - Lucídio Portella
ANEXO AO PARECER N> 288, DE 1992
Redação final da Emeoda do Senado ao Projeto

O Congresso NaciOnal Decreta:
Art. 1~' Ficam criados no Quadro Permanente da Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral dois cargos de Assessor,
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores -DAS-100.
Art. 2"? Para os efeitos desta lei, o Tribunal Superior
Eleitoral expedirá as instruções necessárias.
Art. 3"? As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão à conta das dotações orçamentárias próprias do Tribunal Superior Eleitoral, ou de outras pata esse· fim desti.
nadas.
Art. 4"? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5'? Revogam-se as disposições em contrário.

de Lei da Câmara n• 34, de 1992 (n• 2.475, de 1992,

na Casa de origem), dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Federal de Primeiro Grau da 5' Região, e dá
outras providências.
EMENDAN'1
(Corresponde à Emenda n• 1 - Relator)
Suprima-se o art. 4'? do Projeto, renumerando-se os demais.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que àprovam queiram permanecer sentados. (Pausa.)
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Deriz) - Item
3

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 56, DE 1992
(Em regime de urgéncia, nos termos do art. 336, e,
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Cãmara n• 56, de 1992 (n' 2.529/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal Superior Eleitoral, que dispõe
sobre a criação de cargos do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores- DAS-100, na Secretaria do Tribunal Superior Eleitoral, tendo
Parecer favorável, proferido em PlenáriO, Relator:
Senador Esperidião Amin.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão -o-rdinária
de ontem.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
A matéria vai ã sanção.
É o seguinte o projeto aprovado:

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Item

4:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 63, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Votação, ~m turno úp.ico, do Projeto de Lei dã
Cãmara n' 63, de 1992 (n' 2.965/92, na Casa de origem),
de iniciativa do Ministério Público da União, que cria
a Procuradoria Regional do Trabalho da 24~ Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências, tendo
Parecer favor~vel, proferido em Plenário,.Relator:
Senador Almir Gabriel.

A discussão dã. matéria foi encerrada na sessão ordinária
de ontem.
Passa-se à votação do projeto.
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• 63, DE 1992
(N• 2.965/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 24•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.

O .CongresSO Nacional decreta:
1"? Fica cdada, como órgão do Ministério Público
do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabalho da 24•
Região, que terá sede em Campo Grande, com jurisdição
em todo o território do Estado do Mato Grosso do Sul.
- ___ -Art. 2<? _ Para atendimento da composição da Procuradoria Regional do Trabalho da 24~ Região, ficam criados,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, oito cargos
~Art.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1992

de Procurador do Tr3balh9 de 2• Categoria, que s·erâo preenchidos através de concursos público de provas e títulos.
Art. 3~' Ficam criados·,- no âmbito do Ministério Público
do Trabalho, na conformidade -do Anexo I desta lei, os cargos
em Comissão do Grupo-Direção eAssessoramento Superiores
e as Funções Gratificadas ali t;iíscriipinadas.

Parágrafo único.

o· cárgo em Comissão de Procurador
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com a legislação vigente, sendÕ-lhes entretanto aplicados os
mesmos valores de reajustamento, critérios de gratific3çõés
e condições de trabalho fixados na Lei n' 8.428, de 29 de
maio de 1992.
Art. 5(> O Chefe do MiniStério Público da União, ouvido o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho,
adotará as providências neCessárias à instalação da Procura-

Regional do Trabalho será preenchido, mediante designação

doria Regional do Trabalho da 24• Região.

do Procurador-Geral da República, dentre integrantes da car-

Art. 69 A despesa decorrente da aplicação desta Lei
correrá a conta das dotações orçamentárias do Ministério Público do Trabalho e deverá ser atendido o disposto no § 2(>
do art. 29 da Lei n' 8.211, de 22 de julho de 1991.
Art. 7 9 Esta Lei entra em vigor ná data de sua publi-

reira do Ministério Público do Trabalho; os demais Cargos
em Comissão serão providos pelo Procurador-Gefal do MinistériO Público do Trabalho, na forma da lei.
Art. 4~ Fica criado o' Qu3dro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 24~ Região, na forma Ç-o Anexo
II desta lei, cujos cargos se:tão· ~reenchidos de confon:p.idade

cação.
Art. 89

Revogam-Se as disposições em contrário;

1\NGXO I

CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÜES GRATIFICADAS
NlÍHf::HO

CAHGO

01

CÓDIGO

PHOCUHI\DOH REGIONI\L DO TRI\DALHO
1\SSI':SSOHES
SECHETÁR lO REGIONAL
DlRETOR DIVISÃO ADMINISTRATIVA

04
o1

Ol
o1
15

OIRE'rOR DlVISÃO PROCESSUAL
FUNÇÕES GRJ\'J' l FI Cl\DI\S

DAS-101.4
DAS-102.2
Dl\S-101.2
DAS-101"1
.DAS-101.1
FG-3

/\NEXO II

Lei nº

, de

d<;! 1992

de

PROCURADORIA REGIONAL DO 'I'RABALHO DI\ 24111 REGIÃO
QUADRO PERMANENTE

CATEGORill

NÚMERO OF; CARGOS EPETJ.VOS

'-------·----------------'l'ÉCNICO
i\SS I S'l'EN'l'e:
1\UXILI/\H

03
12
09
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DIÁRIO DO CONGRESSC AACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) -

Setembro de 1992

Região, que terá sede em Cuiabá, com jurisdição em todo
o territóriO do Estado do Mato Grosso.

Item

5

Art, 29 Para atendimento da composição da Procuradoria _Regional do Trabalho da 23~ Região, ficam criados,
no âmbito do Ministério Público do Trabalho, 8 (oito) cargos
de Procurador do Trabalho de 2~ Categoria, que serão preenchidos através de concurso público de provas e títulos.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 64, DE 1992
(Em regime de urgência, no-s termos do art. 336,
c, do Regimento Interno.)

Votação, em turno único, do Projeto de Lei da
Câmara n' 64, de 1992 (n'2.966/92, na Casa de origem),
de iniciatiVa do MiniStério Público da União, que cria
a Procuradoria RegiOnal do TrajJ_alho da 23~ _Região
da Justiça do Trabalho e dá outras providências, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador João Rofha.
A discussão da matéria foi encerrada em sessão ordínái:ia
de ontem.
·
Passa-se à discussão do projeto. (P3u-sa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram permanecer sentados. (Pausa.)

Art. 39 Ficam criados, no âmbito do Ministério Público
do _"(rabalho, na conformidade do Anexo I desta lei, os_ cargos
em Comissão do Grupo-Direção e Assessoramento SUperiores
e as Funções Gratificadas ali discriminadas.
Parágfafo único. O_ Cargo em Comissão de Procurador
Regional do Trabalho será preenchido, mediante designação
_do Procurador-Geral da República, dentre integrantes da carreira do Ministério PúblicO do Trabalho; os demais Cargos
em Comissão serão providos P,elo Procurador-Geral do Ministérío Público do Trabalho, na forma da lei.
Art. 4~ Fica criado o Quadro de Pessoal da Procuradoria Regional do Trabalho da 23• Região, na forma do Anexo
II desta lei, cujos cargos serão preenchidos de conformidade
com a legislação vigente, sendo-lhes entretanto aplicados os
meSmos valores de reajustamento, critérios de gratificações
- "ê- C'ontlições de trabalhos fixados na Lei n~ 8.428, de 29 de
maio de 1992.

+

Aprovado.

A matéria vai à- sanção.
É o seguinte o projeto aprovado

Art. 59 O Chefe do Ministério Público da União, ouvido o Procurador-Geral do Ministério Público do Trabalho,
adotará as providências riecessárias à instalação dã -ProCUradoria Regional do Trabalho da 23• Região.
Art. 69 A despesa decorrente da aplicação desta lei correrá por conta das dotações orçamentárias do Ministério Público do Trabalho.
Art.. 79 Esta lei ·entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 89 R;evogam-se as disposições em contrário.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 64, DE 1992
(N• 2.966/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Ministério Público da União)
Cria a Procuradoria Regional do Trabalho da 23•
Região da Justiça do Trabalho e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
__ ____ _
Art. 19 Fica criada, como órgão do Ministério Público
do Trabalho, a Procuradoria Regional do Trabaiho da 23'

ANEXO I
cr,RGOS EM CO~HSSÃO E

Númmo

FUNÇÕES -GRATIFIC::ADAS

o1

PHOCUHI\DOI< REGIONI\L DO TRABALHO

04

ASSESSORES

01

SECRET.i\IUO REGIONAL

o1
o1

DIRETOR DIVISÃO

15

CÓDIGO

CARGO

DAS-101.4
DAS-102.2
DAS-101,2
. 'f

AD~liNISTRJ',TIVA

DIHE'I'OR DIVISÃO PROCESSUAL
FUNÇ0ES GRI\TIFICADAS

.~>

DAS-101,1
D.A.!?:-1 o1_. 1
'., FG-3

Setembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção Ii)
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/\Nf:XO l i

, õe

de

de 1992

PROCURI\DORII\ RBGIONI\L DO TRI\B/\LIIO DA 23~ REG.IÃO
QUADRO PERHJ\NENTI,':

Cl\'l'EGORII'

NÚMERO DE Cl\RGOS EFETIVOS

TéCNICO

03

i\SS 1 S'l'ENTE

12

1\UXILII\R

09

ANEXO II

de

àe

de 1992

PROCURADORIAREGIONAL DO TRABALHO DA 24ª REGIÃO
QUADRO-PERMANENTE

CATEGORIA

7:

o

NÚMERO DE CARGOS EFETIVOS

TÉCNICO

03

ASSISTENTE

12

AUXILIAR

09

sR: PRESIDENTE (Rachid Saldanha úei-zi) -item

que autoriza a Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro
a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públi-

cas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal- LFT-

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 59, DE 1992
(Em regime de ufgêl).cia, nos termos-do art. 336,

c, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Resolução
n"' 59, de 1992 (apresentado pelo Senador -Mauricio
Corrêa, como conclusão de seu Parecer de Plenário),

Rio, vencíveis no

2~

semestre de 1992.

A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de 4 do corrente.
Em. _votação. , .
-Os Srs. Senadores que aprovam o pro jeito queítain pcrmanec_er sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A matéria vai à Comissão Diretora para a Redação Final.
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DIÁRIO DO CDNORESSO NACIONAL (Seção II) ... _ . __ ..

' : •. O' ~R. PRESIDE~TE (Rac~id Saldàn~~ Derzi) --: Sobre
a mesa, parecer da Comtssão Dtretora oferecendo a Redação
fíp.al,da matéria que será lida pelo Sr._ ~~>,se-cretári?~: · ·
· .. '.'·'É lido-c~ seg~~nte
.- · ~ ,·_
...
PARECER N• 289, DE 19?2
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de' ReSolução n\' 59, de
19.92.
: ~ . A Comissão Direto_ra ap-resenta a red3ção final do Projeto
de Rés'olução .Ii~' ,59., .de 19_92, que autqriza a Prefeitura da

cidade do Rio de Janeiro a emitir .e. çqloçar no l)lercado,
atr3.vés·de· ofertas_ públicas, Letras Finançeiras do_Tesouro
Municipal- LFTMMRio, ·vencíveis no 2\' semestre .de 1992~
_Sala de Reuniões da Comissão, 9 de setembro de 1992.
-Mauro Benevides,.Ptesidente- Al~andre Costa_, Rachid
Saldanha Derzi, Relator - Lucídio PorteJI.;J.._
, ANEXO AO. PARECER N• 289., DE 1992
Redação final do Projeto de Resolução n1' 59, de
1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
President~,- nos termos do ar.t. 48, item 28, do
Regimento Interno, promulgo a seguin~e _
. .
RESOLUÇÃO N•
, DE l992
Autoriza a Prefeitura da eid&de do Rio de Janeiro
a emitir e coloCar no mercado, através de ofertas públi·
cas, LetraS 'Financeiras do TesOUro Municipal LFTM-Rlo, vencíveis no 2• semestre de 1992.

Art. I• É a Prefeitura da cidade do Rio de Jarieiro·autorizada, na forma da Resolução n• 36, de 30 de junho de 1\192,
'cto' Seriado Federâ.I, a emitir e colocar hb mercado, através
de ofertas públicas, Letras Financeiras do_ Tesouro Municipal
- LFTM-Rio, para giro de 18.510.000 LF1M- Rio, vencíveis no segundo semestre de 1992. ' +
Art. 29 A operação de crédito bra autorizada- devefá
realizar-se sob as_ seguintes condições:.~ .
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos
títulos a serem .sUb~títuídos, deduzida a· parcela de 12% a
·. ·titulo. de juros; .
II- modalidade: nominativa-trãrlsíê"rível;
III - rendimento: igual ao das Letras Financeiras do Tescuro Nacional (mesma taxa referencial);
IV -prazo: 1:447 dias;
V- valor nominal: Cr$1 ,00;
VI- características dos títulos_a_ ~erem substituídos:

Setembro de 1992

VIII -forma de colocaçãO: 3través de ofertas públicas,
nos-termos da Resolução n"' 565; de 20 de setembro de 1979,
do Banco Central do Brasil;
- ' IX- autoriZação legislativ'a~ Lei nf' L373, de 2Q de janeiro de 1989 e Decreto n' 8.355, "de'26'de janeirb de 1989.
· · Art. 39 Esta: resolU:çãó 'eDtia em vigor ná datá de sua
··· · ·
· ··
publicação.
Art. 49 Revogam-se a~ disposições em cOnt-d_iio.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Em
discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
·
Os Srs. -senadores que·o aprovam que raro ptrmanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
A m;itéria vai à promU.lga_ç~~0 Sr. Rachid Saldanha Diniz, 3<? Secretáffo, deixa

a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~Item 8

-i-

_
_ _Votação~ e'm turn6 ünico; do Requetiin~i:tto n~642,
· _ ·_ de_1992, de ~l,lt_orla'dp_~enador Jarbas P;;tssàtiriho, soli~-~~-Cltãrldo, nos termos regimentais, a tr*~~cti,ção, nos
Anais da· Senado; da matéria "A His.tóri<J. ,que não
fof COntada", publicada no Noticiário do E*ército, do
·,'dia 27 dejulho.de 1992:

.
. . '
Em votação.
Os Srs, S_enadores que aprovam o requerimento, queiram
permanecer sentados .. (Pausa.)
Aprovado.
-Será feita a tránsáíÇaó sólicitada.
~ ~egui~t~ ~ ~;tér.iã cUja transcriÇã·o·é sOlicitada:

, f

A HISTÓRIA QUE NÁO FOI CONTADA

A análise criteriosa e isenta de-acontecime.n,.tos pretéritos
contribui para que uma aÇão estabeleça valores, epalteça heróis, trace, enfim, o seu perfil histórico, instrumento valioso
para .vivenciar-se o presente e ,forjar-se o porvir.
COnstitui dever indeclinável do bom histo~i119or retratar,
cpm fidelidade, os episódios como efetivame:r:tte ocorreram,
_abstendQ-se_de: emOçõ~s e radicalismos, que,t.erminam pordistorcê-los e geram imensos hiatos entre o fato. e a versão.
Essas considf;!raçõe;s têm muito a ver conj. f~nômeno que
vem sendo percebido no panorama cultural brra~i~eiro. Mo·
mentes de um passado recente, que tiveram sl,Ja origem na
Revolução Democrática de 1964- movimento _que, cumpre
Tllulo
Vencimen~
Quantidade
enfatizar, foi deflagrado pelo clamor popular, a.eJdgir a preser681460
15-7-92
v3.ção de uina nação ameaçada pelo passionaliSnl~ ~deológico
6.170.000
15-9-92
681460
6.170.000
-,vêm sendo rees!:ritos .segundo óticá deturf!~qa_, porquanto
tendenciosa.
- - ----__ • ,
681460
15-10-92
6.170.000
A
atuação
pronta
e
determinada
dos
rnec~nisJllOS de defeTofal
18.510.000
sa çla_Nação,_n~quela oportunidade, consubstanciou o inconformismo de esmagadora maioria da sociedade Com os descaVII -previsão de colocação e vencimento dos títulos minhos impostos por minoria radical, inspiraâá._ em doutrina
a serem emitidos:
__que hoje agoniza, vítima de seus próprios e~r9s, dos quais
avulta o de pretender impor-se pela violência ..
Colocaç!io Vencimento
T!l:ulo
Data-base
-_ Frqstrados com mais ag_U:el~ _fracasso, ree_9,i~_ão do epílogo
Set/92
1°-7-96
681447
I:S-7-92
da malfadada Intentona de 1935, osagentes-_,9~ desordem
15-9-92
1°-9-96
l:S-9-92
681447
--lançaram-se à subVersão indiscl-imin"ada, caUsa~pi-_a de angús-·
15-10-92
I 0 -10-96
681#7
15-10-92
tia e sofrimento em tantos lares brasileiros. Como seri~ de
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esquecerá ou _desJlmparará os que pugnaram para impedir
esperar, a sociedade bras_il-.!iJ~ _negou apoio àqueles subverque a NaÇão' brasi_ieii"~ ficasse à mer,c~ de ,delinqüentes travessivos, compromissados com o terrorismo internacional, corpos
tidos de paladinos.
_ .. ,
estranhos a uma Nação amante da paz.
_ _
_ :
O mOmento nacional está a exigir conciliação e concórdia.
A memória dos ''r~~si9~i~tas _qe plantão'', propositalPara isso. os suaves ventos da anistiã ·que lograram sufoéar
mente, não registra que o estopim de quase dez anos de. emb~
a procela de ódio· e-teríor, que se abateu sobre o País durante
tes fratricidas foi a açãO tÍ'esio.ucada de jovens iludidos pelos
membros de uma "nova ordem"_1 que, em soturnos valha- . quase uma década- tingindo de rubro -o sagrado c_h_~o__de nossa
coutos, engendravam a desestabiliz~ção do Estado - única terra, devem contip.u~r a soprar.
forma visl';Imbrada para_con-quistarem o poder, tornaiidci-se
OSR. PRESIDENTE (Mauro Berievides) -Item 9
títeres da tirania internacioiúU..
Discussão, em turno único, do Substitutivo da CâNão foram as forças legais
. mara ao Projeto de Lei do Senado 226, de 1983 (n'
que doutrinaram ingênuos sonhadores,
7.500/86, náquela Casa), que concede anistia àdirigena ponto de transformá-los em assaltantes, ·
tes sindicais punidos com base na l~gislação trabalhista,
·tendo
·
·
seqüestradores e homicidas ..
Parecer-favorável, sob n9 277, de 1992, da Com_is~
Estudantes recém-::;;aído~ da ~çlolescênçia, eSpíf!_~ó éontes· ~ são de Con~tituição, Justiça e Cidadania.
tador e rebelde próprio da idade; forám p·reSaS fáceís~ daqueles
Em discussão_: ·_- · _
arquitetos do horror, em sua maioria incógnitos sob o manto
Sobre a mesa, ·requerimento qúé. será lido pelo Sr. 19
da covardia. Àqueles mentores do caos deve ser debitad_o
e flagelo de muitos brasileiros, que tanto teriam a dar ao
Secretário.
País, não tivessem sido levados para os desvãQS _do _banditismo
É lido o seguinte ·
irresponsável.
Não .foram as forças legais que doutrinaram .ingênuos
REQUERIMENTO N• 678, DE I992
sonhadore·s, ã pOnto de trans'fQúúá.-1os_ept assal.tantes, seqüestradores e ~omicidas. Não_ f_or~ro _s_olclados _que_ perpetraram
Nos termos dO ãit~ 279, auneã- do Regimento Interno,
atentados, que_ mutilaram e m,ataram "inócente!s_-em logradourequeiro adiame-nto da discussão do Stibstituti'vo ·da Câmàra
ros públi~os.. Não vieram dos quartéis as··or~énS de "'justíça- .ao.l'rojeto de Lei d~ ,Senado n•226, çle J983, a fim de ser
menton (cínico eufemismo_ ·para ~o. às'sassin-a:tó a- sangue-frio
feita ria seSsãó de 8 d~,outubro de 199,2f , .
_
de companheiros que ousaram abandonar as ações pU não
.. Sai]I<]as Sess.õ~h9 de setembro de 1992. -.Ja<bas Passamais serviam à "causa").
rinho.
Ativado, o poder militar- agiu energicamente, Sim. Foi
O SR. PRESQ)ENTE (Ma~ro Benevides)- Em votaÇão
compelido, sim, a combater, nos campos e n·as cidades.
o .requerimento. ,
Vítimas houve, lastimadas
' . Os Srs. Senadores oue o aprovani qlú~íram permanecer
por ambos os antagoniStaS. Afinal, lágii.mas
sentados. (Pausa.)·
'não são vertidas de.um só lado a face.
Aprovado.
.
À matéria sai da Ordem do Dia para a ela retomar na
ato de legítima defesa de um Estado e de self p9vo, vulneráveis
data_ aprazada.
aos prosélito~ do vandalismo. Esta postura, necessaii.amente
coercitiVa,-_não impediu, contudo, que o cidadão faróadq·ço-ntrO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgonuasse a velar pelos irmãos Q.~sassistiQos, atnpat_:ando-os e
tada a matéria constante da Orçlem do Dia:
_
- - - -apoiando-os em horas de angústia.
Passa-se ã votação do Requerimento n"' 676/92, de -urgênVítimas houve, lastimadas po'r anlbõs os- antagonistas.
cia,
lido
no Expediente para o Projeto de Lei da Câmara
Afinal. Iã.gn.m.as não são vertidas_de p.m só _ladp_ da face. A
n• 53, de 1992.
nossos trioriOs, bravos abatidos_ traiçoeiramente~_ ou ein cõnEm votação o requerimento.
frontos, de'vOiamos orações, as m:esrh~s- qUe aearcamoSa-fõt- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
__ ~ ·_ __
___ -------, .
tuitos adversáriOs.
sentados. (Pausa.)
Difere:ó.íemente agem os que exploram a meriiõfià-deSteS,
Aprovado.
.
tentando conVertê-los em IJlártires e deles valendo-se, pusilani·
Aprovado o reqUerimento, a matéria a que se refere figumemente, para tentar conspurcar o nome do Exército·, a:rgüinrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsedo-lhe suspeição sobre crimes hediondos, como se hom_ens
qüente.
treinados para combater o bom combate 1 descendo ao ·nfV_t~:l
··c)- Sr. Maurício Corrêa- Sr. Presidente, peço a palavra
de seus malsinados adversários, fossem capazeS de 'pi3.tie3.r
pela-ordem.
gestos desuinanos contra natur~is de s~~ Pa~s, ni~Slno que
eventualmen~e em contraposição- ideológica.
6 -SR- PRESIDENTE (Mauro llenevides) - Concedo
Lamentável que, neste exercício de maniquefSino;- Sejam
a palavra ao nobre Senador Maurícíó' Corrêa, pela ordem.
iludidas consternadas famfiias, como, em algum lugar do passado, foram iludidos os_seus t;:ntes_queridos. ··
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT- DF. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, ainda, há pouco,
A história do Exércit.o sempre foi esCrita com q sangue
nóS votamOs a matéria constallle do item 2 - já võlada, de seus herÕiS~ desde Guararapes. Guararapes, sítio heróico
da formação de nossa nacionalidade; Guararapes, aeroporto-- relativamente ao Projeto de Lei da Câmara n9 34, de 1992
e o Relator foi o nobre Senador José Fogaça que apresentou
do Recife, palco de uma das mais cruéis deD:lon_st(ãções_ d~
a emenda supressiva no seritido de excluir do texto o art.
vilania de que_ se tem notícia em- nossa Pàtií3.. GtiararapeS,
49 Como a votação foi simbólica passou-me desapercebido.
imagem sí~Dolo para a Instituição reconhedda,_ que j_a~ais

c:
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EQ ~e.ria çontra essa supressão. Esse projeto trata- da-_CriaÇão
Es_sa questão deve-Ser examinada sob dois aspectos. Pri.de cargos para regiões. do Superior Trib~nal de .Justiça e, , meiro, do ângulo estritamente legal, a medida revela-se clara. portanto, da Justiça Federal. O art. 49 di2; o seguinte:·. ' ·
rhente irregular .. Ao conceder a·o· Presidente da República
a·delegação necessária Para _que baixasse essa lei; o Congresso
"Art. 49 ' Não poderão ser noriteados, _a qUalquer
·estabeleceu expressamente que el3.. se limitaria à instituição
titUlo, para fUnções de gabinete;· c~gos e~: comissão
·
oú funçõeS gratificadas, parerltés consangUíneos ·ou de gratifica·ções de atividades: '
· Ent~e_t~to,_~ ~etribuiÇãb' Adicidnal Variável, assim co'afins, até ·a tirêeifo grau, juíieS "ê procuradoreS em
· · atividade ou aposentados, há IneD.'oS de cincO_· anos, -mo O pro labore específico para a categoria, não constituem
gratificações. Isso é bastante claro nos termos da Lei il9 7.711,
exceto de integrantes do quadrÔ fÚncion'al,- meaiante
de 1988, que regulou a questão. A Retnbuição, Conhecida
concnrso público."
· informalmente como RA V, sequer representa um percentual
' '
' . '
~ -· ~
'
*- .
,Esse é ó princípio .que. foi rejeitac;lo,, através da emer;tda
fixo sobre o vencimento; como seria o caso da -gratificação.
'1'-UP.ress.iv2; aprese11:t~da-pelo nobre Senador José Fogaça.
DifereD.teinente, ela é CalCulada e paga a partir de recursos
,
ConcordO plena~ep.~e com es~ -fl!spositivO, t3.nto .é que ·gerados pelas multas aplicadas a sonegadores Clé impostos .
.em todas as matérias,rp(ativas às cJ;i~çqe~.de juntas,_enfun,
Chega-se assim ao segundo ponto. Independentemente
de tribunais, nós' inserimos esse piíncípjo, mas m.c:: Pfl~S.OU .de considera:çóês ~e natureza jurídica - e estaS, já seriam
des.apercebido.
,, .
. .. _
.suficientes. para condenar·ó art:, 13-, a imposição de limites
, .Que:r9 regi~tr~r q~e a minha posiçãO é inteiramente favo- à RA V constitui um desserViçó 'à luta contra a sonegação
rável à manutenção desse artigo.
·e um golpe à já combalida arrecadação do País.
-- Não é segredo para ninguém que a arrecadação federal
' : O SR·. PRESIDENTE (Mauro Ben~vides) -A Casa registrará _a m3nifestàç'ãó do- nobre Senador MauríciO Corrêa,~em - está declinando de maneira alarmante. O Ministro- dã -Econotprno dessa proPP$içao já apreciada nà 'sessão de hoje, ·na mia,' Fazenda e Planejámeríto, MarCI1io Marqués ~oreira,
-vem mostrando o proble'rna em seguidos pronuhtiamentos.
' '
''
Ordem· do Dia do Senado Federal.
· ' · A Présidência'cdovbca sessão co~JLtritâ a reali:zai--.S~ h9je O projeto de Orçamento Geral dã -ülllão qtié b Executivo
às 19 horas, no plenário da Câmara'~ -deStinada à apr~ci~ção ·acaba de encaminhar ao Congresso Nacional tradUz essa reali. dade, apresentaildo valores•muito aquém do que se imaginaria
de PrO]etos de Ie'i 'qU~ triltam da abcrhifà 'de crédito. ·
ele-início~ A quebra de reCe'ita poderá chegar, de. ac_ordo com
As liderança~ partidárias se conjUgaram na fi'rtnattira de
~as diversOs cálculos que se fazem no momento, a -algo entre
um· tequerimento', a fim de possibilitar a_-realiz_ação dessa ses- -20
e 40 põr-centO do projetado.
são extraordinária, Com·a pauta espeCifica, ao projetO de leí
, ~Só no- primeiro semestfe deste ano, houve. úrila queda
que trata da abeitUta: de crédito.
·.~
~ --.. _
,A Presidê-ncia esCfai-ece ao·s Srs. Senadores que, em.r~ão_ de arr~cadação da_ ordem ·9e Cr$13 tr:ilhões, traDSmitindo até
do quorum relaÜvarD.ente baixo no- Serládo Federal, eXclui a imprésSã'o de que, no Bra'sil; está çomCçando Um, kriômeno
que foi vitorioso na Índia, o'da desobediência civii, que acabou
da apteciaçáo, na s'e~são de hoje, osv~to.S pfesidenciai~ apostos
'
oU· opostos a projetes de lei e apreciados pelo Corigresso g&ran-tindo·a iridCpendência daqUela nação.
Nacíonal. Em razão disso, a sess"ão sedrcunscreverã à ~preCia · · •Para essa denúncia .a que me refiro pesa:irl nluito's fatores.
ção de projetes que' tratam da abertuta de crédito, mui.tos Há a sonegação, que existiu sempre no País e s_eQúér constitui
dos quais destinadôs- a _pagamentos dt; pessoal. POrtanto, a 'urit fenômenó exclusiVamente brasileiro e atinge hoje níveis
Presidência encarece.aos Srs. Senad9re~ q~e permãneçam·Iias elevadíssimos ainda mais elevados. Há as milhares de ações
dependências do Congresso- Nacional, _a fim de que, às 19 abertas poi- empresas eó:ritrá as normas tributárias vigentes,
horas, no plenário da Câmara, possamos reunir o Co~gresso, no que já começa a caracterizar um movimeritO 'de e~ema'
a finl -de deliberar sobre os ·projetos· que tratam da abertl,ua gravidade. Há, enfim. a recessão ~e-corrente da'atual política
económica, recessão, aliás, admitida pelas própriãs autoride'crédito.
·
·
·- ·dades eco.Qômicas.
Todas essas razões _mo~tram que não se poderia encontrar
O SR: PRESIDENTE (Mauro Benevídes) - c;ncedo
um -q10ffie~t~· fll:eÍtoS o~rtuno para inaugurar-s~ ui_II contena palavra ao nobre Senador Joáo Calril.O~.
cioso com os auditores fiscais. Lembremo-nos de que eles
O SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o já trabalham em circunstâncias extremamen~e. ~dversas. Um
segunte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante pars Coino a França, com população equivaleD.'e a um terço
do aterrador quadro de sonegação de impostos no Brasil, da brasileira, conta com mais de 40 mil auditores fiscais. Permique vem sendo mostrado por uma Comissão Parlamentar de tam-me repetir', a Fiança conta com_ mais de 40 hiJI auditores
Inquérito em plena atividade, a sonegação apresentã aspectos fiScais~ O Brasil tem- apena-s 5_mif auditore's' fi$C-ais. Basta
extremamente negativos à fiscalização çia Receita Federal, verificarmos as· àimenSOes de fiossaS frontekaS ·e poderemos
por força de uma greve_ de auditores fiscais, que merece todo
ter uma idéia precisa ·da insufidéncia -do núme'ro de servidores
o meu apoio. É evidente que a arrecadação, já tão combalida do setor.
·'·
por uma sonegação que, embora endêmica, nunca foi tão --- - A. Re_tribuição Adicional Vari_ável constitui·,. antes de mais
grande, sofrerá novo impacto-com essa greve.
nada, um estímulo a esses valorosos profissionais. Seu pagaQuais, porém, aS razões- dessa paralisação? Su3 origem mento, rigorosamente falando, nada custa ao-Tesouro, de
está num artigo da Lei Delegada n(> 13, de 27 de agosto deste
vez que se refere apenas a recursos criados pelo trabalho
ano, baixada pelo Poder Executivo para regular a remune- dos próprios auditores. Tiata-se do chamado, ~sforço fiscal:
ração dos servidores públicos federais. Nesse artigo, o de _as multas a sonegadores alimentam o fundo de que decorrerá
n(> 13, o Poder Executivo estabeleceu ~IJ~~11ite estrito para aRA V. Limitá_-la nos modos propostoS -o que rrará dolorosa
a retribuição adicional varíâvel, paga tradicionalmente aos redução na remuneração dos funcionários da Réceita- reprefuncionários da Receita Federal.
senta prova de miopia.
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Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Comissão Parlamentar
de Inquérito sobre a Ey!t~ã.o Fi$C&, presidida pelo nobre Sena-

dor Ronap Tito e cujo Relatot-Geral é o nobre Senador FernandQ Hc:nrique Cardoso, ouviu, há poucos dias, o 'depoimento do Dr.. Tarcísió Dinoar.Medeiros, Secretário da Receita
Federal. Seu depoimento se revestiu de extraordinária importância e tomo a liberçl;:u;l.l;f' .d.e.ler um trecho que me parece
singul~r~
, ,
.
Declarou o depoente na CP! da Evasão Fiscal: "Há um
fator que considero importante e que deve ser levado em
consideração. Discute-se niuitO.QUal é a carga tributária: do
Brasil: a ~fetiva, a potencial !! qual deveria ser a real.
O Can~dá, que tem um PIB de cerca de US$100 a !50
bilhõ~s - .lllaior do que o. nosso - tem o seguinte perfil:
25 milhQ~s de habitantes, dos quais 20 milhões são adultos;
·desses~- 17. milhões são contril;:n:~intc::s. do Imposto-. de Renda,
isto é, fazem declaração ou pagaram na fonte; 3 milhões.ainda
pagam e 5 milhões são men,o1es. Qe idade.
No Brasil, temos 145 milhões de habitantes, dos quais
14 milhões apenas têm interesse tributário; 6,5 milhões são
declarantes. Enquanto que, no Canadá, numa relação de 25
milhões de habitantes, 17 milP,õe& ~ão cpntribuintes do Imposto de Re~Ç-a;, no Brasil, para 150 milhões de habitantes, s6
temos ~4 ~ilhões de contribuintes.
Esse ,é. um quadro realmente de extrema gravidade,. Contamos, !iem .dúvida nenhuma; com um corpo de auditores
fiscais da mais alta categoria. Quando esses servidores do
País se declaram em greve, é porque não podem se confonnar
com o golpe que lhes está sendo desfechado. Cito os nomes
dessas ~nti~Qes sindicais: SINDIFISCO- Sindicato Nacional dos. -.A.uditores Fiscais do Tesouro Nacional; UNAFISCO
- União, dos Auditores Fis.c;i~S dq :J:'esouro Nacional, e
UNASTEN ,.,.-União dos T~c11ic.os .d.o.Tesouro Nacional.
Faço esta demonstração <;le solidariedade aos sindicitOs
que, a partii; de hoje, se declaram em greve. Se ó .Governo
não recuar~ o Congresso Nacional não cumprir o seu çleve.r,
aprovando .o Projeto de Decreto Legislativo n"' 7.6, de 1992,
de autoria.do nobre Senador Fernando _Henrique Cardoso,
vamos ver, a. crise fiscal no Bra,sil se revestindo de aspectos
ainda m~~ ,dr~máticos.
.
.
É o seg4inte o projeto do nobre Senador Fernando Henrique Cardoso:

'

"O Congresso Nacional decreta:

·· .A:rt. 1"' Fica sustada a aplicáÇ'ão do disposto no
caput do art. 13 da Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto
de•1992.
·
· ·
Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de s~a publicação."
Num~rosos Senadores já ~ssinaram pedido_ de urgéncia
urgentís~~a para esse projeto. Reitero esse apelo com o maior
empenho, por,que os auditores fiscais são realmente credores
da admiração f! da gratidão de toda a Nação.
Muito obrigado.
· Vuranteodiscurso dvSr. João Calmon, o Sr. Mauro Ben·evides, Presidente, deixa a cadeira da presidência,
que' é ocupada pelo Sr. Rachid Saldanha Derzi, 39 Secretário.
1

'

O SR. l'RESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Concedo a palâVr~ ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR.. NÉLSON WEDEKIN (PDT ..,.- SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
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mudanças significativas estão ocorrendo no comportamento
do eleitorado brasileiro. Depois de um lo~gó e tenebroso
perído em que fomos tolhidos nos nossos direitos de informação., m~nifestaçãO e vOto, eis que deSperta com toda a força
a vontade de saber,~~ conhecer,_ d~ participar dos_ acontecimentos ligados à vida nacional. )~·s.s~ .â.nsia se manifesta a
cada instante, rias PeSquisas de opinião publica, o;nde a des. cr_e~ça está dand,o, higar a um posicionamento consciente e
a uma cobranç;l, ef~tiva sobre os .aios políticos e adminis. traiivos.
-·
O Jornal do Brasil de domingo; 26 de julho passado,
publico-u, em niátéiia futitulada ''lbope mostra que carioca
crê Dós polfticos'\, o resultado de pesquiSá feita· nô Rió de
Jarieiro,· apontanto•que ampla mãiória'.:..... 78% doS entre_vistados- reconhecé·.a importância.do trabalho dos-políticos
para a· melhoria· dô País. Isto é, ce-rtamente, uma evolução
positiva na concepção do eleitorado, uma vez que corttraria
a·idéi3. geral de que-os políticos estâo' inteiram.éntê'desacreditados.
·
· ·· ··
'
_É bastante alentadora, na pesquisa. a demonstração de
. que 35% dos biãsileiros votam nO· partido_ e no G3Ddidato.
O que. salta aos olhos, nessa pesqÍJis;t, ~ ,fato de o .bras.il~jro
· C.st3.i aprendendo a votar, a escolber IIlelhor em quem votar,
e _que essa escolha~e:;t.á começando a ser-feita com -a Seri'eàade
---de quel)l decide o de-stino da Nação.·Pt?r (?UtrO lado, O_eh~i,tor
está acompanhandO o desempenho do seu representante e
reconhecendo a inlP6rtância do políticO no processo decisório
doS"rinnos do Pâí~. Paí a su~fidentifj.Cação_não apenas com
o candidato, mas tafflbém com 3, linha partidária e ideOlógica.
Essá mudanÇa Íla postura do eléitór brasileiro- vem deSfa. zer.a imagem, -át~ entãO predominante", "qUe'indicava a ciasse
política cbino a de irtenor credibilidage jlit:J.tO à população.
O "descrédito popúlar em relação aos políticos é antigo_ e nem
teve· órigeni entre nOs. o povo francés, conhecido pelo humor
Ífô_.ni:OO~e sutil, costU:.IIJa citar-pioVavelinéhte sem fundamentação históricã - ·que. o próprio nome ãfribuído à- Câq~.;~ra
dos Deputados, '"Ch-3.mbre des Dep-q:tés", deve-se ao _fato
de que os parlamentares iam lá para doDl_lir ... A anedota
é válida para refle(irn:ws um pouco sobre a função parlamentar
e o sistema eleitoial." .
· ··- · ·Pouco a -põuco, essa imagem está-Se. aesfazendb. Para
jss9,_ contribui a iffiprensa, assim comO o deseovolvinie_nto,
---à mOdernização e o maior alcance dos sistemas de comunicação, ·que estão divulgando e informan..do melhor sobre o
que, de fato, se passa nos parlamentos de todo o mundo.
Bem sabemos, nós, o quanto trabalhamos e o quanto nos
custa, em termos de desgaste, o cotidiano da funÇãó parlamentar. Mas isso não basta. É necessário_ que o eleitor possa
acompanhar o trabalho que fazeinos, até mesmo para poder
avaliar melhor cada candidato na hora de votar.
Em qualquer eleição, Srs. Senadores, há que se considerar trés elementos importante: o eleitorado, o partido político e o candidato. O comportamento do eleitor merece uma
análise especial, mesmo porque são inúmeras as variáveiS a
interferir: característicás regionais e culturais, nível de conscientização política, educação, profissão, melo ambiente e
muitas outras. Esse comportamento também é influenciado
pelas informações recebidas, pela mídia e pelo marketing,
pelo conhecimento do candidato e pelo nível da eleição, se
municipal, estadual ou federal.
Pode-se afirmar, seguramente, qU:_e, além dos dados objetivos, influem na hora do voto inúmeros fatores subjetivos,
onde pesam desde a simpatia e o carisma do candidato -

P
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e. mesmo dos cabos eleitorais - até a própria identificação
pessoal do eleitor com o seu escolhido, sob !i forma de proje"_~o. ~ssas opiniõeS:s~~fetiY~~ ~o, p~~apr9pria

natureza, ins~

-:táveis, e é por isso ijlJ~ o re~ultado das eleições muitas Vezes
surpreende a todos.. ou sofre alteraçõ~s çi~ última tiora._ feio_
mesmo motivo, é freqüente acontecer que um políticq ~leito
com expressivo núniero de votos não consiga se reel~ger.
De todas as dificUldades enfrentadas pelo eleitor na hora
- do vo.to' a maior é certamerite a dis~~n5=i_a que o separa do
candidato, impossibilitando o acesso dire~o_ a informações pre-

ciSas e necessárias para tomar a decis.áo · mais acejiada: Aí
é que se fazem importantes os partidos. _Quando há idel)t_idade
entre o candidato e· o partido e entre o eleitor e o partido,
essa distância se ateiuiã, -pois o partido serve de intermediário
entre os dois pólos, eleitor e candiÇ.:;tto, Talvez esse seja o
maior obstáculo a ser vencido atualment~ no Brasil, devido
ao longo período de bipartidarismo que atravessamos nas dltimas décadas, assini Como ao recente surgimento de inúmeras
leg(;!ndas que se confUndem num e(Ilaranhado de siglas e acabam por confundir também os eleitores. Dessa forma·, a criação dos partidos passou a ser artificial, inteiramente desvinculada dos valores culturais e da tradição popular.
O terceiro elemento desse triângulo, o candidato, tem
de enfrentar todas essas dificuldades e mais algumas. Da mesma forma que está sujeito ao eleitor e- ao partido, enfrenta
durante a campanha to_da sorte de provações físicas; emocionais e financeiras, deslocando-se incan~a.Velmente à cata de
votos, perseguindo cada eleitor para, uma vez eleito, vir a
ser por ele perseguido, pela cobrança no que diz respeito
à sua atuação política. Nesse jogo, um fato é inconteStável:
aquele que consegue eleger-se possui algum atributo incomum
aos outros, e é esse atributo que, de alguma forma, o torna
capaz de atingii" a-poSição de destaque na sociedade.
Uma vez eleito, eXige-se desse político competência para
promover o bem-estar social e, ao mesmo tempo, satisfa~er
as expectativas de seus eleitores. A tarefa é árdua e extg_e
responsabilidade; os que conseguem êxito são aclamados, ~
os que fraquejam são impiedosamente condenados pela opt----- --- --------------------------- -------------iiiá6-jiúbW::a~

Sr. Presidente, Srs. Senadores, a pesquisa do lbope que
nos chega às mãos revela, sob esse aspecto, que 51% dos
brasileiros acreditam que ainda existem políticos honestos,
sérios e competentes no Brasil. É um resultado que nos deixa
mais otimistas e que Dos mostra que o eleitor não é tão pouco
informado quanto se imagiria, quer-qüalito à avaliação do
trabalho parlamentar, quer quanto à atuação política dos parlamentares brasileiros. Isso é muito bom, principalmente nos
tempos modernos, quando se exercita a democracia, e todas
as grandes _decisões nacionais passam, de uma f~rma ou de
outra, por este Congresso.
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A pesquisa mostra, ainda, que a população acredita nas
instituições_democráticas, niesmo sabendo que seu amadurecimento pode ser demorado. Para o eleitor, é necessári~ algum
·tempo, pois a iMportância do- _voto só _recentemente passou
a ser con!)iderada, em toda a sua amplitude, pelo povo brasileiro. Para os partidos, também vai-ser necessário algum tempo, até que possam se afirmar em ideologia e fixar as linhas
de atuação, ainda pouco nítidas para a maioria da população.
É um trabalho lento, mas que pouco a pouco vem _sendo
feito, para que o eleitor se aproxime cada vez mais·do voto
. ideológico, rejeitando as legendas de aluguel. A fidelidade
partidária veio facilitar esse processo, pois o bom candidato
passa a ser aquele que é coerente com a legenda que escolheu.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, todas essas mudanças são
um avanço social e político.--É hota de nos posicionarmos
_Qe_ aco.rdo com os novos tempos, e a opiniãO pública aí está,
a confirmar a relevância da função parlamentar e a responsabilidade que nos foi atribuída. Através da imprensa, nossos
esforços são divulgados, e é também através da imprensa que
recebemos os louros da opinião pública pela nossa dedicação
e pelo nosso empenho em promovermos o desenvolvimento
da nossa Pátria, o Brasil.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Oerzi)- Nada
mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar os-trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N' 568, DE 1992.
Votação, em turno úniço, ·do Requerimentp n~ 578 1 de
1992, do Senador Divaldo Suruagy. solicitando, nós termos
regimentais, que- sobre o· Projeto de Lei do Seilà~o n 9 72,
de 1992, além da Comissão de Assuntos Sociais 1 seja ouvida,
também, a Comissão de Serviços de Infra-Estrutura.

-

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

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N' 5, DE 1992
(Incluída em Ordem do Dia, nos term-os do ârt. 358 do
Regimento Interno.)
Dá nova redaçào ao§ 3' do art. 58 (1' signatário: Senadora
Marluce Pinto.)
O SR. PRESIDENTE (Rachid Saldanha Derzi) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessdo às 16 horas e 41 minutos.)

r
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.-----CONGRESSO NACIONAL
Faço saber que· o Ctmgtessô Nacional aprovou, ~ eu, Mauro Benevides, Presidente d_o Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N'65, DE 1992
Aprova o ato que outorga pennissão à Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda.,
para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média de âmbito local, na cidade
'
de Mangueirinha, Estado do Paraná.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n' 79, de 9 de março de 1990, do Ministro·
de Estado das Comunicações·, que outorga permissão à'.Sociedade de Comunicação Mangueirinha Ltda.,
para explorar, pelo prazo de dez anos, sem direito ·de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em
ond.a média de âmbito local, na Cidade de Mangueirinha, Estado do Paraná.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entre em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 10 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente .

.-----·-SENADO FEDERAL--------..
FaÇo saber que o Senado FederªJaprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente, nos termos do
art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N' 50, DE 1992
Autoriza a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro a emitir e colocar no mercado,
através de ofertas públicas, Letras Financeiras do Tesouro Municipal·- LFTM-Rio, vencíveis no 2• semestre de 1992.
O Senado Federal Ie.§91"1'"- ..
·.
_
Art. 1' É a Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro autorizada, ·na forma da Resolução n' 36,
de 30 de junho de 1992, do Senado Federal, a emitir e colocar no mercado, através de ofertas públicas,'
Letras Finánceiras do Tesouro Municipal-LFTM-Rio, para giro de 18.510.000 LF!M-Rio; vencíveis no
· ·
·· ·
·
·
segundo semestre de 1992.
·
· Art. 2' A operaçãô de crédito ora autorizada deverá realizar-se sob as seguintes condições:
I - quantidade: a ser definida na data de resgate dos títuloS a sáem substituídos, deduzida
.a percela de 12% a título de juros;
II- modalidade: nominativa-ffaJJ.sférível;
III -rendi~ento: igual ao das Letras Financeiras do Tesouro Nac,ional (mesma taxa referencial);
IV - prazo: 1.447 dias;
·
V- valor nominal: Cr$1,00;
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
•ob re~poDiabilidade da Me1a do Senado Federal

MANDEI- VILEI.A DR MAOALHÁES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGAClEL DA SILVA .MAIA
Diretor Eu:cutívo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

Impre~ao

ASSINATURAS

Diretor Adm.iniltrativo
LUJZ CARLOS BASTOS
D.iretor Industrial

Semestral ······-····-·················..· · - · - - -

~---·-·--Cr$ 70.000.00

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Tiragem 1.200 exemplares

Dlretor Adjunto

VI -características dos títulos a
Título
681460
681460
681460

serem~substituídos:

vencimento
15-9-92
15-10-92
15.-7-92

Quantidade
6.1iô.OOO
6.170.000
6.170.000
Total: 18.510.000

VII - previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem emitidos:

Colocação
Set/92
15-9-92 ~
15-10-92
VIII -

Título ~
681447
681447
681447

V~n.çj_mento

1•-7-96
. 1•-9-96
1•-10-96

Data-base
15-7-92 .
15-9-92
15-10-92

forma de coloeação: através de ofertas públicas, nos termos da Resolução n' 565, de

20 de setembro de 1919, do Banco Central do Brasil;
~
IX - autorização legislativa: Lei n' 1.373, de 26 de janeiro de 1989 e Decreto n' 8.355, de
26 de janeiro de 1989.
~

Art. 39 Esta Resoluçao entra em vigor na data de sua RUblicação.
Art. 49 Revogam-se as disposições em 1:ontrário. - · ~
Senado Federal, 10 de setembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

SUMÁRIO
1- ATA DA 173• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO
DE 1992

1.1 -ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Oficio do Sr. 1• Secretário da Cimara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos do seguinte projeto:
- -Projeto de Lei da Câmara n' 76/92 (n' 3".170/92,
na Casa de origem), que concede antecipação de vencimentos e de soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências.

1.2.2 - Comuoicações da Presidência
- Recebimento do Ofício n~ S/34/92, da Prefeitura

Municipal de São Martinho (RS), solicitando autorização
para contratar operação de crédito para os fms que especifica. ~

-

Recebimento do Ofício n' S/35/92, de Prefeitura

Municipal de São Paulo, solicitando autorização para emitir
e colocar no mercado, através de ofertas públicas. Letras
-Financeiras dO Teso"uro Municipal, destinadas ·ao pagamento do 49 oitavo de precatórios judiciais e complémento

do 19 ao 4' oitavos, de responsabilidade daquele Município.
- Recebimento do Ofício n~ 70/92, do PreSidente da
Comissão Temporária da EC0-92, encaminhando o Rela-
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propaganda atribuída ao PRN e veiculada nas televisões,
ligando o nome de ex-Presidentes da República com o
atual momento político brasileiro.
SENADOR MARCIO LACERDA -Situação caótica da área de ciência e tecnologia.
SENADOR NELSON WEDEKIN -104' aniversário.
de nascimento de Nereu de Olive1ra Ramos. -

1.2.3- Discursos do Expediente
SENADOR COUTINHO JORGE - Premência de
modificações na Resolução n91/91 ~CN, no ·sentido
maior
fiscalização na elaboração e execução do Orçamento-=da
União, proposta pela CP! do caso PC no capítulo X de
seu Relatório.
1.3.2 - Comunicação da Presidência
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN - Realização de
- Convocação de Sessão _ extraordinária, a realizar-se
seminário, rios dias 15 e 16 do corrente, por iniciativã do
hoje, às 18 horas e 30 minutOs) Com Ordem do Di~ que
Senador Pedro Simon, sobre o Projeto de Lel da Câmara._ designa.
n' 59/92, que dispóe sobre licitações públicas.
SENADOR CID SABÓIA DE CARV.ALHO - In1.4- ENCERRAMENTO
tervenção itldevida da Câmara dos Deputados na formali2- ATA DA l74• SESSÃO, EM 10 DE SETEMBRO
zação do processo de impeachment do Presidente Collor.
DE 1992
Considerações a respeito da garantia da observância processual, papel do Senado Federal e conSeqüências positivas
2.1-ÁBERTURA
para o País da atual crise política. 2.2 -'-EXPEDIENTE
1.2.4 - Requerimento
2.2.1 - Apreciação de matéria
- N9 679/92, de autoria do Senador Nelson Wedek.in, _
- Redação-final do Projeto de Decreto Legislativo
solicitando licença para participar da Reunião da Internail' 62/92 (n' 162192, na Câmara dos Deputados), que aprova
cional Socialista a se realizar em Berlim, de 12 a 19 do
o tex~o da Convenção que- estabelece a Agência-Multilacorrente mês. Aprovado.
teral de Garantia para Investimentos -.: MIGA, fumada
pelo Brasil? em Washington, em 23 de setembro de 1990.
1.2.5 - Leitura de Projeto
Aprovada, nos termos do Requeriniento n9 682/92. A pro- Projeto de Lei do Senado n 9 138/92, _d_e autoria
mulgação.
do Senador Nelson Wedekin,_que altera o art. 250 da Lei
n' 4. 737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral).
2.2.2 - Requerimentos
1.2.6 - Oficio do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
- N• 683/92, de autoria do Senador Francisco RollemDeputados
berg, solicitando licença para ausentar-se dos trabalhos
- N~" 215/92, solicitando retifjcãÇões nos autógrafos
da Casa, nos dias 11 a 13 do corrente. Aprovado.
do Projeto de Lei da Câmara n• 76/92 (n' 3.170/92, na
- N• 684/92, de autoria do Senador Rachid Saldanha
Casa de origem), que concede antecipação de vencimentos
Derzi, solicit3ildo que seja considerada coffio li~~nÇa a
e de soldos dos servidores civis e niilitares do Poder Execu- Sua ausência- das sessões ordináiiã.s âo Senado Federal
tivo e dá outras providências.
realizadas- iios -diaS 28 e 31 de agosto e nos dias 1~' a
e 8 de setembro do corrent~ ano. Aprovado.
1.2.7- Comunicações
- N9 685/92, de urgência pata o Projeto de Lei da
-Do Senador Nelson Wedekin, de que se ausentará
Câmara n9 76/92, que "concede antecipação de vencimendo Pafs no período de 12 a 19 de setembro.
-Do Senador Gerson Camata, de que se_ ausentará tos e de soldos dos servidores civis e militares do Poder
Executivo e dá outras providências".
dos trabalhos da Casa, a partir de 9 de setembro de 1992.
1.2.8 - Requerimento
2.3 -ORDEM DO DIA
-- N~" 680/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
Requerimento n"' 536/92, solicitando- a Transcrição,_
solicitando licença, no dia 11 de setembro corrente. Apro- nos Anais do Senado Federal, dq ~ditorial sob o título
vado.
"Carta de alforria", publicado no jornal O Globo, edíção
1.3 -ORDEM DO DIA
de 29 de julho de 1992. Aprovado.
Requerimento n9 578/92, solicitando-, nos termos regi2.3.1 - Matéria apreciada após a Onlem do Dia
mentais, que sobre o Projeto de Lei do Senado n 9 72/92,
-.....= Projeto de Lei da Câmara n9 76/92, em regime
além da ComisSão de Assuntos Sociais, seja ouvida, tamde urgência nos termos do Requerimento n9 685/92. Aprobém, a Comissão de Serviços de Infra:-;Estrutura. Aprovado com emendas, após pareceres de Plenário, tendo usa·
vado.
do da palavra os Srs .. Ah!tir G~briel, Odacir Soares, JosaProposta de Emenda à Constituição n' 5/92, que dá
phat Marinho, Humberto Lucena, Jarbas Passarinho, Chanova redação ao § 39 do art. 58. :Retirada, nos termos
gas Rodrigues, Magno Bacelar e Cid Sabóia de Carvalho.
do Requerimento n' 681/92. Ao arquivo.
A Comissão Diretora para redação finai das emendas c;!o
1.3.1 - Discursos após a On!em do Dia
Senado ao projeto. .
_
,
SENADORA JÚNIA MARISE- Requerimento de
_- Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
infortnações ao Ministério da Educação, que formalizará
de Lei d.a Cãmara n' 76}92. Aprovada. À Câmara dos Depuà Mesa, a respeito da destinação dos recursos do ensino
tados.
2.3.2 - Designação da Ordem do Dia da próxima sesespecial. Notícia a respeito da aquisição pelo PRN, de
veículo importado com isenção de impostos. Repúdio a
são

de
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2.4 -ENCERRAMENTO
3 - RÉTIFICAÇÓES
Ata da 147• Sessão, realizada em 7-8-92.
Ata da 148• Sessão, realizada em 10-8-92:·
4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 24192

N'' 352192 e 33192 (Republicação)
6- MESA DIRETORA
1.- LIDERES E VICE-LIDERES DE PARTIDOS
8- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 173a Sessão, em 10 de setembro de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Alexandre Costa e Francisco" Róllemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES;

1

Albano Franco - Alexandre Cesta - Alfredo campos
- Almir Gabriel -Antonio Mariz - Cbagas Rodrigues - Cid,
Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge- Dario Pereira- Dirceu carneiro - Esperidião Amin - Epitácio cafeteira-- Francisco Rollemberg --Guilherme Palmeira - Hugo Napoleão
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Cesta Júnior - Jarbas Passarinho - João Ca!mon João França- João Rocha- José Fogaça- José Paulo Bisai
- Júnia Marise - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lucfdio Portella - Magno Bacelar - Mansueto de lavor - Maurfcio Corrêa- Mauro Benevides- Meira Filho- Moisés Abrão- Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranhão - Odacir
Soares- Onofre Quinan- Ronaldo Aragão- Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento -de 43 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de ueus, IniCiamos nossos trabalhos.
O .:Sr. l" SecretáriO procederá à leitura do Expediente
E lido o seguinte

EXPEDIENTE
OFÍCIO
Do Sr. 1~" Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafo do seguinte projeto:

PROJETO DE LEIDA CÃ.\1ARAN"76,DE 1992
(!\~ 3.170/92, na Casa de Origem)
(de iniciativa do Presidente da Repúbiica)
cone•d• .;.ntec1.pmçlo de venei~~~entoa
• de soldos doa a•tv1.dor•• civil O
mil!taraa do Poder Executivo e d4
out.rao provl.d.lneia•.

o coarausso )I'ACIOliAL decretar
Al:t.
1•. Piea coneedid.c~ aos servid.ore11 civi~ e
al.lit4rea do Podar Executivo Fedu.ral, da Administraçã.o di.:r:eta,
aut4rquic• e fundacional, bem co1110 doa extinto& Territórios, 11
p&J:'tir d• li de •qo:~to de 1992, antecipaç4o de 20' sobre oa
~nei..ntoa r soldo a e demais ret.r ibuiçõe•, a aer COlllpensada por
~~::;:~. ~4 revis!o ;e.rAl da re~~rune.raç4o dos servidores pdblicos
Art. 2 11 • Ea d~;~corrêncla do diapo.111to no art. Ja., s
da Lei n 11 8.448, de 21 de julho de 1992, e noe: arta. lA e
de11t.a Lei, os valores dos soldos • doa vencimentos
::~;g~e~•
e civis pauu1 a ser, " partir de lA

tnf#i:n•

111
4A
doa
do

X - os da Tabela constante do Anex-;;, X, para os
•ervidores militares;
II - 011 das Tabelaa de vancimentoa _con11tantes doa
Anexos
II
e
JII,
para os sa:rvido.res civis,
exceto os
contemp!êdos no inciso llleguinte:
III
os da TabeloJ. d111 Vencimentos de Docentes
con11tant.e do Anexo IV, pa.ra 011 docente• de lA e 2A q:raus e du )a
.,;rau, cont.~;~llllp!ados pela Lei nA 7.596, -du 10 de abril de 1987.
IV - o da.111 tabela11 de vencimentos const.o.nte do Anexo
XI, para os 11e:rvidore11 'Nenico_-1\drdniatretivoe daa Inatit.uiçOea
Federais de enaino, regidoa pela Uti nll 7.5!;16, da 10 de abril de
1987, -ntidas aa disposições constanuus do Decreto nA 94.664,
de 1SIS7 e no:rmas eo111plementaran.
Par6.grafo íinico.
Aa tabelas doa Juizes do Tribunal
M111r!ti1110, doa Carqoa de Naturl!lll:a Especial, dos de Direçlio_ e
Aa:aassoraiiiGnto Super iCN:"eS - DAS, doa Cargos de Direção - CD, da a
Inat.ltuiçõea Federais êla Ene:ino, ~s Funções Gratificadas - FG oa
du Gratificações de .Repre11entaça.o pelo exercício deo funç!o no
Gabin•t.a doa M.inillt.roa Militarea a do Eatado-Maior daa Forç111a
.t.r.Adaa paaad• a •er as conatantee do An•xo V.
_
Art, J•. Slo incluídos na Tabela de que trata o Ane:~~:o
lei 01 !'i1csia do Tr4b4lho e os M6dicoa do _Trabo.lho,
Engenheiros a Allsistantas Socidill Quando no afet-ivo ex•reiclo do
auaa atribuições laçais, inteqrantee da e11trutura do Miniat.6rio
do Trabalho e da Adlllinistraçào, obedecida a correspondência
__eatabeleeid4 no enquad.:r:U~ento da que trata. o Anexo VIII.
Art. 411, Fie&~~ IncorPoradas 4011 vencÚIMintoa doa
aervidore• civis aa .111eguinte11 vantaganll~
I - qra-tlficaçao d& ieqêne.l.a de classe (Decreto-lei n 11
1 858
•
• de~~ ~e ;:;::::::n~~ ~~H6.r.to (Lei na 7.686, de 2 de
I I desta

9

8

detelllbro d~xi ~ )a' vantagem pessoal a que se referem o S 4a do
art. 2A d.a Lei na 7.923, de 12 do deuunbro dv 1989, e o art.. ga
da Lei n~t 7.995, de 9 de janeJ.ro de t990;
-IV - a v11nt11gem individual a que se refere o a.rt. 2A,
s ra, da Lei na 7.662, de 17 de maio de 1988;
____ V - o lldianta.mento de que trata o art. 211 do Lei na
8.270, do 17 do dezembro de 19~1.
A.t:t.
sa,
As
cateqoria• funcionais de Aqenta da
Vi91llncia, da Talefonista, d• Motoriata Ofielal a aa claasall
~c• • ·o· da cateqoria de Auxiliar Operacional de Sarviç:oa
Oiv•raoa, assim co.o a claaoe "B" da categoria da Agente da
Serviço• de Enqenh.aria pa11sam a inteqr;sr o Amtxo X da r... i nA
7.,5, d~ 1990.
Art. 6". Para o posicionamento doa aervidoree do
Consfllho Naciona.l. da OG:stmvolvlmento Cientifico e TtiCfl:Olóqieo CNPq e da Fund.aç4o o..waldo Cru~~: - flOCRUZ, ocuprmta11 da carqo•
de nlvel médio, aor!o consideradas aa atribuiçóes pertinente•
aos reepectivoa carqos e atr doe especifica;doa nos Anexos X e XI
d& Lei nA 7.9SI5, de U90.
Art. 7a, o Anexo XIX da Lai no 7.nJ, da l9B9 • o
Anexo VIII da Loi nA 7.995, da 1990, ficam aubatitu1dos paio
Anexo IX deata La i.
Art. 8A, o •nquadramento do11 aervidoras civie: do Podar
Executivo, nas tabelae: do vencimentos c:onatantea doa Anexos II e
III deat.c~ Lei, obedecerA aos procedi~Mntos de correspondência;
ind.ic:adoa nos Anexo• VII a VIII.
S lA A Secretaria d4 Ad!úni!rtraç.!io Federal baixêr.!i a.111
norma• para enquadrament-o de earçoa n6o praviatoll neata Lei.
s 211
o mto de enquadrazant.o aoment.e produzir6
êt•itoll, C4da órq.!io ou entidade, apó11 a ho1110l.oqaç!o pela
Secretaria~~-~-nig;~gç~o ::l~:a~~. venciment-os dacorrento do
enquadramento do__ servidor, no11 te.rl!IOS dest;.a I.,Gi, n.!io abaorva
lntoqral111onta suas vanta9ana a que sa refere o art, 4•, a
~!:~~~Í~a~=~A paça a titulo de vanta9Em individual noJRinali!Ktnto
doo

Art.. 10. A qrat.ificaç!o de reopresentaç&o de qabinate
caz:oqoa de Oficial-de-Gabinete e de Auxiliar d& Gabinete

DIÁRIO DO CONGl'tESSO NACIONAL (Seçâo 11)

Setembro de 1992

pA!SI:IIl a sGr de Cr$181.8~2,00 (cento G oitenta • Wll mil,
oitocent.oa
e
cinqUenta e
doia
eru:~~:eiroa),
acrescida da
.qratificaçiio a que ae refere o art. 15 da Lei Deleqada nA 13, de
1992.
AJ::t. u.
Fica lnatitu!da., conforme tabefa C:Oiiãt!l!it.-.d.o Mexo x, o11 grat.l.ficcaçio de a-rcicio do carqo 0111 eonfill.t>ÇII
noa 6rgõos da Pre11ldênci11. d!l Repilbll<"4, dovida tiOtl 11ervidore•
.,il!tare.a, .Lnacumul.!.vel com lil gratificaçllo de repraaentaç!o a

:r:et:;~, l~~t. ri~;. 0 Poder Executivo au~rizado altaror
11 dpl\Omin4çiio e a eapeciUcaçilo d4 qr::lltifiC4Ç!o de reprezsentaç.S.o
d4 (l~t<:::retiU'ia--Geral,- d& secret11ria de Governo, do Gobinete
Hilltar da
Pres.l.d6ncill da
Reptlb1ica_,
bera COMO d-. Vlc•Pre&~i•iêncill da Reptlb1icll, ob11ervando, quanto ,. retribuiç!o, o•
n1.veit' da To~~be1a constantll do Anexo VI.
Art. 13. o.a dlrigente.a do.a órg.lios do Poder E.xeeut.lvo
daver.&o d-.atino~~-r, no mlni1110, 50\ (cinC~Uenta por cento) doa
çarqo11 de Dinçio 11 Aallessor.smento Supl!irior de nivela OAS-1,
OAS-2 e OAS-3 a ocupantea da Clil:r:qo efativo lotadotl e elll
Cl\o.., se

0

a
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jo~nlildoll de trabalho ae quaren"t:a nora• 11umano.ia, obaervado!l os
seguinte= procodimento11 v critfrlOIII
I ~ alternAtivamente, a coneessao de tiquetee ou a
_contratação de serviço:~ dO terceiro11;
II ~ reelllbolso de parcela do cuato do bl!l_neficio_ pelo

••rvidor, ~~~ !~d~:~~l=~f:~fíTá';d: ~~~~ b~~~~~1~ça:li!Mntoça:o eo•
outroa de eaptcie •-lhlilnta, t&ia como auxilio ceata-b4•1c• ou
vantag- paaaoel origin.6t'i• de quolquer forrn.a de aux!llo-

•i~nt•çl~t - difeJ;:enciaçAo do valor do ~nefici_o em r-azllo do
efetivo cuato d. refeiçõea naa dife~::entas loco.lídadeil:
Par!grttfo Gnico.
o auxilio alilaentiiÇ.!IiO n.lo ser!, e111
bipótese 4lquaal
a 1 p.~~go e11 dinheiro;
b) incorporado ao venci-nto, re~~Wneraç.&o, provento ou

c) ci:lr::i:lCterl:tlildO como u.l6rio-utilidad• ou preataçAo
salarial ia aat.ura.
Al::'t. 22. o Poder Executivo dar! prioridade, dentr:
progu~~t~~s de trabalho a cargo do Ministério do Traba.l~o
•
Adainil!ltração ao P~::oçrama Nacional de Treinamento, Qual.Lficaça~
e oesenvolvim~nto do servidor Píiblico, partt implantaç!.o do qu~
aer!.o delltinlildoa, 11. partir do exo~::cicio do 1993, noe termo; da
Lei Or::Çiilntent!ritt, recursos eapecific:o11 correapondente~ a 1
o
Art. ~5.
A secretâria do!l AdminizstraÇao Fe~deral, do
Vlllor da folha de pagamento.
.
i: i l no
Miniatério d.o Tro!lblllho e da AdministraçAo poder! requhitar
Art. 23.
o
doaenvolvimento do serv.Ldor c v
~:~ervidores
da
Adm.iniatraçAo
Público!!
direta,
indireto
e
serviço pílblico f..:ler11l d4r-zse-A ao• tfllrm.oll do ragulu11mto par4
fundo!lcional, pora terem exerciclo noe órgios Centrala doa
Pro1110çOoa a ser propoato pelo Podllr Executivo, que conaiderlllr6
Sietel!ll!la de Hodernizaçio Adminhtrativo!l, de Peaaot~l Civil da
raquiaitoa de avlt.liaç!.o ou dea.,mpctnho e de inte:-st!clo._
Adminht.raçio Federal, de Serviço.!!! Geraia e de Adrw.ini&~traç!o de
Pa~::Ag:r:11.fo ilnico,
Resa!1lv11do o dlspozsto no S 3• do
Recursos de Informaç!o e Inform!tlca, obaervadaa .,. norJMzs que
-.rt.-.:::911 delta Lei, a promoç!o dependel:'i! d4 exizstência de vaglil.
di&~ciplinaa
a
cesz!o de pessoal parti aa SecretariolUS da
Art, 24.
No .1\nexo II da Lei no 8.237, de 19!}1, fica
Presidência da Repó.blLca.
·
.edificado o· titulo dtt Tttbe1a V - Grll.tif!caç!.o d.a LOcalidade
Par!grafo único.
Aoe servidores em ca.xercicio n111
Espacial para Tabela v - Indani:r:aç!o de Loc11lidade E:apecial e, _
Svcretllria
do.
Administraç.&o
Federal,
poder!
aer
p3ga
o.
no íi.1ti:no itea dtt Tabl!la VI - Adicional de tnativid4d.G, ficalll
gratifi<:::llçio o!l que ee refat"e o art. 20 d& Lei na 9.216, de 13 de
subzst.l,tu1daa azs expressõaa "Rese::va Remunarada" por "Inat1vid4de
llqoato de 1991.
Remunerada~ .
Art, 16. O lilr't. 1<> da t.ei n<> 6.445, de 20 de julho de
A:rt-. ~5. o 4 rt. 73 da t.ei n<> 9.2J7, de 30 de seteMbro
1992ç pua~~t~i~~r~r.:~~.~:.~~~~:~:~~.~~=~:~=~-~~: ........ .._..,..,...__
de 1991, e o art. -6<> da Lei n<> 8.448, de 21 de julho de 1992,
~-- paaaU a -vlgori:lr acrezscidoa do seguinte par.igro~~fo1
.
"Par!gr11fo único. Excluem-ti& do dispos_to nesta o~~-rtigo
5 1
:)ê~i~qu~~t~
'd.;~t;j ~.; "c-."a"o" ·c~.;· ~·;;~i;
lilll praças preat.adori:la de serviço militar inici.ll.l e .1111
praçaa especiais, exceto -0 Gu4rda-Hari.nha e o Aspit'ante-o~~
titulo da doutor:
Oficlal. •
b} 25\ (vinte • o:ineo por cento) no o:••o de poa11uir
A.rt. 26. l'o!l.l:ll 4 relaçiio de valores entre a maior e a
titulo de meatre~
c) 12\ (doze por cento) no caao de po•uir certificado
menor remuneração dos servidores militares, previst11 no inciso
,I, do art. 30, da Lcli n<> 8.448, da 1992, n!o ser6. com1ide:-ado o
de ea~~al\:~~:,açil(Jineo por cento)
no ca.ao de po•auir
valo~:: do .11oldo paqo ~~~ praças prestadoras de serviço m11J.t4r
certificlildo da cur.eo <l• llperfeiÇOil!Minto.
inicial e ls praça.~~ especiab.
· S 2<~ o vencimento do doc-ente e~ regi.JIIe de dedic:o~~ç.&o
Art. 27.
fica111 extintlilS, 4 partir dG l" de setembro
exo:luaiv11 aet'! ao:t"eacido de S!U (cinqUenta • cinco por
de 19!121
cento) colcult~~doa aobre o vencimento correapondant• 11 carga
I - Gratificaç!o de P.rodutividlldCl tt que ae t"efere o
hort.ria de 40 hor11a 11em.!Ulllill.
a.rt. 3& da Lei nll 7,92J, de 12 de dezembt'O de 1989;
S JO K.&o 11e aeum.ulo.r.&o o• o.cr6aciJIOa de venci-ntos
I I - GratificaçB.o de Desempenho de Funç!.o E1111eneio~~-1 ,.
decorrente• de titulftclf,o.
~'
Preataç.&o Juri.!ldicional a que ae refere o art. 311 d!l t,ei nil
S 4<~
~O M.in~btfrio d& Eàuc11ç.&o d.iaci.plinar~ o
7.923, de 1989~
roc:onhecimento do eortlfieado de eapecia1i~:açlo de que
III
j:int-iUcaç.&o
de
Deaell!penho
de
Atividad•
trata a olinea •e• do s lG."
- Rodov.I.Arill a qu111 11111 :-efere o art. 5" da Lei nll 7.995, de 9 de
Al::'t.
1'1.
Ni.o
••rio
plilgll•
cuatulativ•-nte
'aneiro de 1990.
•
gratific:açõea pol:' titulo.ç!o ~ncedidaa ao11 docentes pelo!l Loi n•
Art.. 28. O diapoato naata t. .. i 11plien:-e• aoa pl:'oventoa
7.596, de 10 de abril do 1987, • oa de 1111t11b::4do ou-_doutorado 11.
-d• in•tividade •. A• penaOas,
~
que •• refere o a.rt. 13, S 2G, "a" da Lei no 8.270, da 1991.
S 111
Pat'a oa fina doattt Lei, a Secretaria d4
Art. 18.
011 adicionais de titul4çi.o in11titu!doa pelll
Adrninizstt"açio federal bttixar!, no pro~~zo de noventa diaa, normas
ll.linaa "d" do i 2<1 dO o~~rt, 1J d11 Lei nll 8.:n0, da 1991, fiC&IR
para o ct~daatrament.o de todazs aa penaOea clvia paq1111 com
:~~~~~~~-p<:Lrlll 25\, no caao de meatrado, e para 50,, no ClilSO de
recurso:S d.o Taaouro Nllcion4l, no a.mbito do Poder Executivo,
ttrt:iculando-se <:0111 oa Ministério11 militares, quanto .li Penaii.ó
Al::'t.
19.
011
pereentuai11
da
Indenhaça:o
de
Militar.
R•preaentaç.!io (Lei n<> 8.237, de 1991, Anexo II, Tabela III,
_
S 21i
O llnquadro~~-lllftnto do11 pen•lonist!lla n4a tabela• d~
a.limld "b") ficam alterados p.:~.r::a 2\ do valor do .!IO!do, por dia,
qua treta oat.& t.ei, a11111im CQIIIO_ a__ liberllç4o doa ~::ec:uraoa
quando lll'a ViiiÇGll'l de reprasentaç.lo, de inatruç.io, de emprego
correapondentea aoa acau• efoit.o• f1n11nceiroa ao111ente ocorreril.o,
oper~:~ciono~~-1, ou quo!lndo às ordens de autoridade estJ::a.nqeir4.
no !JJbito do Poder Executivo, após o cada.~;~tramento pela
Al::'t. 20.
Ficam revoqado11 o_ art. 27 di!. Lei no 8.216,
:~i~~~!!~
da Adnlini.atraç.!io Federal
ou _ pelos Mini=têrioll
de 13 de agosto de 1991, be111 como a revOQaçilo da lAi no 7.834,
de 6 dct outubro de 1989, conl!ltante do Art. 38 da Lei n<> 8.216,
.
Art. 2!J.
Ob.servado o d.iaposto no art. 111 desta Lei,
de 1991, e restaurado.!! o carreirll e os cttrgo.a de 1;011pecialist• oam
eat4 Lei entra e111 vigo:r na data de su4 publicação, produzindo
Pdlitlc&a Pó.bl,J.caa oa Ge11t.&o Govarnamentttl, noa terft!Oa da Lei nll
•feitozs financeiros 1t partir di!?' 10 de setembro de 1992.
7.834, de 1989.
Art. lO.
Revogam~se o ll.rt. so e a alinea "b" do 5 2<>
Art •. 21. O Poder Executivo diapor4 aobre 4 COnCBIIII.!iO
do ort. 13 da. Lei nll 8.2'10, de 1991, o inciso VIII do 5 3<> do
de 4Ux1lio alirnentaç!o a
servidore• civi.a doa 6rq.&oe da
ttrt. 2<> da Lei n<> 7.923, de 1989, e deaais diapoalçõe11 Adminiatraçao di.r::eu.~
lilUt6rquic~
fund4ciono.l
aujeitoa l.
contrir~o.

exerc!eio ~. r-eltlrti;o~e~~~~~~o para o exercicio de Furiç!O
GratifJ.co.d& -- FG raccair4 em sarvidor ocupante de cor-go et:etivo
do quadro próprio do órg.!io ou entidade e, quando for o c:o.ao~ _eal
aervidorea dtt.a c111rreiraa de Orco.mento e de f'in111ncaa e Cont_ro~

Sõi ·

· Po'r·

· ·

â:

7284

Sexta~ feira

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11).

11

ANEXO I OA LEI N"

01!

01!

TABELA DE SOLDOS
NIVEIS

HI!!AARQUlZAÇAO

CIRCUL.O CE OFI•
CIAIS SUPERIORES

CA:ULO OE
SOI.llACOS

rOSTO OU GRADUAÇAO

Setembro de 1992

Setembro de 1992:.__ _ _ __:_:;;D:.:IARI:.:'
=0::-:.:D~O::_:C:_:O:,:N:::G::.R:.:-:;;E:.:S::SO::_:N.;A.:;,_C::I;:;O::,;N:::A;.::;:L_:(::_Se:_:ç::;ão;:_
. .::II:::)_ _ _ __;_se-"'x_,ta;--.,.fe~ir~a~l~l~7-2_85_
A>'IEXO !I DA LEI N°

DE

DE 1992

DE

Tabtllill. da venc:lmEtntos IIPI.~ aoa HrVIdores das C.rre_lr.is de Diplomata. Auditoria do TMOUro Naci=~nalo• ••
Policia fadOC"ai. POlicia Civil do DF • dOI Policiais Civis dos ExtlntC~S Territórios Foclerals, Ckçamonto.. de Anança.s
/ ' .-:

Controle, Procuradoria da Fazenda NaciONI, Espec:iallata em Polltlcu Públicas • GestiO Governamental • dos MNidor

da SAE, CNPQ, FCBIA, CNEN, SUSEP, CVM, FIOCRUZ oiPEA.
NIVEIS

ClASSE

A

_

III
11
I
VI
IV
11
I
VI

c

2.924.17-4,56
2.838.-484,-w

v
IV
III
11
I

III
11
I

2.755.304,83
2.874.581,87
2.596.185.53
2.!20.105.74
2.448.2S4,Q1
2.374.568,92
2.304.983,26
2.2S7.438.25
2.171.870,07
2.765.520,00
2.647.620.52
2.534.747,32
2.426.686,12
2.323.231,79
2.224.167,90
2.129.366,46
2.038.567,43
1.951.678,50
1.868.474,65
1.788.817,96
1.712.557,18
1.639.547.54
1.589.650,45
1.502.733,20
1.438.668,77
1.377.335.53
1.318.617,05
1.262.401,85
1.208.583,20
1.616.842,50
1.537.037,98
1.461.172,47

VI

1.389.051;'55

v

1.320.490,4{)
1.255.313,29
1.193.353.21
1.134.451,38
1.078.456,84
1.025.226,11
974.622,74
926.517,08
680.785.79
637.311,75
795.983,51
758.695,14
719.345,99
683.840.33
650.087,16
618.000,00

v
IV

o

ln
11
I
III
11

I
VI

v
B·

IV

III
11
I
VI

INTERMEDIÁRIO

c

v

IV
III
11
I

v

o

8

AUXlUAR

c

IY
III
11
I

IV
III
11
I
VI

v

IV
III
'li
I

v

o

_

3.393.034.08
3.293.604.11
3. 1~7.088,32
3.103.396,22
3.012.454,80

III

SUPERIOR

__

olll HORAS
4.713.330,00
4.406.970,00
4.114.740,00
3.610.440,00

PAORAO

v
B

_

IV
III
11
I

)

..

1

_
ó
~
VENCIMENTO '\:"O :
30 HORAS

I-

3.534.997,-50
3.305.227,50
3.000.055,00
2.707.830,00
2..§4.4.n5.56
2.470.203.D8
.a.397.814,74
2.327.547,16
2.259.341,10
2.193.130.92
2.128.863.30
2.066.478.62
2.005.921,41
1.947.139,15
1.890.079,31
1.834.691,19
1.780.926,69
1.728.737,45
1.678.078,68
1.62!.902.55
2.074.140.00 \
1.965.715,39
1.901.060,49
1.820.014,59
1.742.423,84
1.668.140.93
' 1.597.024,85
1.528.940.57
1.4M.758.88
1.401.355,99
1.341.613,47
1.284.417,88
1.221J.660,6EI
\..177.237,84
1.127.049,90
1.079.001,58

1.033.001,6..:;
, 988.962,79
946.a01.39
906.437,4{)
1.212.631,88
1.152. 778,49
1.095.879,35
1.041.788,66
990.367,80
941.484,97
895.014,91
850.838.54
àoe.842,63
768.819.58
730.967,06
694.887,80
660.589.34
627.983.81
596.987,83
567.521,36
539.609.49
512.880,25
487.565.37
463.500,00
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DE

DE1992

DE

Tabela de vencimentos aplld:vols aos Cargo~ do Sistema de Claal~ da cargos lnstltuldos palu
Leis n•s 5.645170 a 6.550/78, dos sarvldores técnleoa-admlnlslratlvoa das lnstllulçOOI Fedarats de Ensino, confor~;f ~
1
Art. 3 o segulnl911 da Lei n• 7.596187, dOI servidores do1BAMA,SA8RATUA, INCRA, CFIAer, ISPC, IBAC, FBN, •

FCRa, FCP, LBA, FUNAI, FUNAG, FUNDAJ, FAE, IBGE, ENAP, FUNOACENTRO, FNS, ROQUETTE PINTO, FN"'i, ~

SUDAM. SUFRAMA, SUOENE, CEPLAC, CAPES e TABELAS OE ESPECIALISTAS.

!
VENCIMENTO

NiVEJS

CLASSE
A

PAORAO
III

11
I
VI

a

SUPERIOR

c

v

IV

v

2.0&1.000,00
1.990.059.26

928.ãi9.so
895.603,32

I

VI

1.246.033,90

IV
III

11

v

IV
III
11

I
VI

v

863.519,23
632.584,51
802.758,00
774.000,00
1.080.000.00
1.029.152.05
980.698,10
934.525,43

1.187.368,84
1.131.465.B2
1.078.194.78
1.027.431,83
979.058,87

89q.526.63
848.599,36

932.963,37

699.722.53
666.778,59
635..385,70
605.470,63
576.004,39

808.848,09
770.573,87
734.294,15

I

889.038,12
847.180.93
807.294,-44
769.285,86
733.066,78

v

598.552.94

IV

665.664,07

III
11

834.323,65

523.914,71
499.2-48.05
475.742.74

604.458,79
576.000,00

-432..000,00

IV
111
11

~"'

1.353.487,33
1.305.000,00
1.$43.000,00
1.492.544,44
1.439.075,53
1.387.522,08
1.337.815,49
1.289.889,59
1.243.680.58
1.199.126,96
1.156.169,44

963.392,06

I
111

o

1.!:i10.028,B6

1.455.93:1.58
t.403.ns.22

1.238.506,01
1.194.137,76
1.151.358.97
1.110.112.68
1.070.344,01
1.032.000.00
1.440.000,00
1.372.202,74
1.307.597,47

11

c

1.541.559,25
1.488.33<,43

1.566.134,05

1.284.522,75

IV

v

AUXIUAR

1.918.767,37
t .eso.a29.~
1.783.753,99
1.719.852,78
1.65B.240,n
1.598.835,95

1.624.323.83

1.114.750,82
1.074.815,98
1.036.311,77
999.186,94

11
I

a

1.879.521.73

1.433.087,98
1.381.749,03.
1.332.249,25

v
III

A

2.096.903.30
2.021.783.83
1.949.355,44
1.812.189,7-4

11
I
VI

VI

o

2.174.813,84

1.7<(.7.269,85
1.684.675.65

III

v

2.416.375,19

2.255.619,14

2.329.693,"
2.248.234,20
2.165.765,11
2.088.178.73

1

IV
III

2.838.681,90

2.416.252,99

IV
III
11

I

c

3. 784.909,20

2.013.:371,61
1.941.244,78
1.871.701,62
1.804.649,78
1.7o40.000,00

11

lllfERMEDIARIO

3.014.798,93

2.~~r"·78
2.5
.1.C,59
2.508.028,98

I

•

4.019.731,91

11
I
VI

K

A

30HORAS
3.197.346,57

IV
III

III

o

40HOAAS
4.263.128,78

3.221.833,59
3.007.492,19
2.899.751,78
2. 795.871,07

v

.

I

549.800,08

-.09

t

d

'
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DE

TABELA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR- (LEI N' 7.598187)
20HORAS
GRADUADO
1.805.220,00
1.444.176,00
1.375.405,71
1.309.910,20
1.247.533,52
1.134.121,38
1.080.115,60
1.028.681.52
979.681,69
890.633.35
848.222,24
807.830,70
769.362,57

NIVEL

CLASSE
TITULAR

u

ADJUNTO

ASSISTENTE

-

--

AUXILIAR

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

40HORAS
GRADUADO
3.610.440,00

-

2.888.352,00
2. 750.811 ,42
2.619.820,40
2.495.067,04
2.268.242,76
2.160.231.20
2.057.363,04
1.959.363,37
1.781.266,70
1.896.444,47
1.615.661,40
1.538.725,14

TABELADO MAGISTÉRIO DE 1' e2' GRAUS-(LEI N• 7.596187)

CLASSE
TITULAR

NVEL

E

3

u
4
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

D

c

B

A

ANEXO V DA LEI N'

.

20HORAS
GRADUADO
1.669.992,55
1.391.660,46
1.325.390,91
1.262.277,06
1.202-158,53
1.092.880,58
1.040.838,85
991.274,90
944.071,34
890.633,34
848.222.23
807.830,70
769.382,57
725.813,75
691.251,19
658.334,46
626.985,20
591.495,47
563.329,02
536.503.82
510.956,02

DE

40HORAS
GRADUADO
3.339.985.09
2.783.320,91
2.650. 781 .82
2.524.554,12
2.404.337,26
2.185.781,15
2.081 .677,29
1.982.549.80
1.asa. 142.67
1.781.268,67
1.698.444,45
1.615.681,39
1.536.725,14
1.451.627,49
1_.382.502,37
1.316.668,92
1.253.970,40
1.182.990,94
1.126.658,03
1.073.007,84
1.021.912.03

DE
DE 1992.
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL
DENOMINAÇÃO
VENCIMENTO
REPRESENTAÇÁO RETRIBUIÇAO
CONSULTOR GERAL DA REPÚBLICA
a-:oo9.aa3.92 100
3.069.!183,92
a 139.767,84
SECRETÁRIO-GERAl DA PRESIDt::NCIA DA REPÚBLICA
3.069.883.92 100
3.069.883,92
6.139.767,84 ~
CHEFE OE GABINETE MIIJTAR
3. 069, 883. 92 100
3.069.883,92
6.139.767.84
CHEFE DO ESTADO MAIOR DAS FORCAS ARMADAS
3.069.883,92 100
3.069.883,92
6.139.767.84·
CHEFE GAB. PESSOAL CO PRESIDENTE OA REPÚBLICA
3.069.863,92 100
3.069.683.92
8.139.767.84
SECAET ARIOS DAS SECRETARtAS DA PR
2.908.311.08 100
2.908.311,08
5.618.622.17
SECRETÁRIO-EXECUTIVO
2. 746. 738, 25 100
2.746.738,25
5.-493.-476,50
SUBSECRETÁRIO-GERAL DA SECRETARIA·GERAUPA
2.746.738,25 100
2.746.738,25
5.493.476.50
SECAETÁRIO·GERAL DOMRE
2. 746.738,25
2. 746.738.25
100
5.493.478,50
TRIBUNAL MARITIMO
DENOMINAÇÃO
VENCIMENTO
IJUIZ-PRESIDENTE
3.610.440,00
/JUIZ
3.437.532,12
I

"

r
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OAS~-1

OAS-2

OAS-3

OAS--4

1.397.594,47
1.317.4n,96

2.445.790,33
2.964.325,42

OAS-5
OAS-

1.623.314,18

3.533.095.52

FUNÇÃO GR.t.TIFICADA- FG (Lei n• 8.216191)_
FUNÇAO

VALOR

FG-1
FG-2
FG-3

CODIGO
C0-$1
C0-'2
co -3

307.051,34

238.408.59
181.852,73
CARGO DE DIREÇÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA
RETRIBUIÇÃO (Lei n• 8.168/91)
VALOR
4.200.893,80
3.921.304.64
3.578.812,32
3.360.387,12

co-•
FG-1
Rl-2
FG-3
FG-4
FG-5
FG-6
Rl-7
Rl-8
FG-9

ANEXO VI DA LEI N'

767.829,49
855.704,07
543.251,05
397.403.36
305.695,20
226.440.88

167.733,94
124.247.39
100.686,76

DE

DE

DE 1992.

NIVELI
NIVE'-ll

536.232,96
643.479,50

tli'IEL III

750.726,10
857.972,70
985.219,32

N(VEL IV
N(VELV

Sexta-feira 11
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ANEXO VIl DA LEJ N •

DE

DE

DE 1992.

Enquadramento dos servidoras na tabela de vencimenros do Anexo 11
'-.;:>.
~

SERVIDORES DA CARREIRA DE DIPLOMATA
SITUAÇAO
ATUAL

s•

I

I

11

·~·

I

B

-

III
IV

v
VI

~RODE2'C~

11

"

ITRO DE 1' CL

ANEXO VIl DA LEI N•

DE

III

OE 1992.

DE

Enquadramento doa servidores na tabela da venc!mentos do Anexo 11

2
SERVIDORES DA CARREIRA DE AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL
tiiVEL SUPERIOR
SITUAÇAO
PROPOSTA
ATUAL
CLASIPADR
CLASSE
~·11

3'111
3'/111
3'11V
2'11
2'/lt
2'1111
2'/IV
2'N
2•NI, 1•11

-

PADHAO

NIVEL INTERMEDIARIO
SlnJAÇAO
PROPOSTA
ATUAL
CLASSE
CLASIPADR

'

~·to

I

o

11
III
IV

v

·'

.

3'111
3'/111

I

o

c

IV

I

;.

IV

v

1•111
1'1111

VI
I

1°/IV
1'N

11
III

B

1•tvl

;

2°/1
2°111
2°1111
2•11V

c

v

VI
I

1•11
~

1•111
1°/111 e IV

l'

E/1
Elll, III

~

v

E/11,111

VI

B

11
III

11
III
IV

v

VI
I

II

A

11
III
IV

IV

E/1

11
III

v

I

11
III

PADRAO

A
·,,

11
III
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ANEXO VIl DA LEI N'

·

DE .

DE

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de ·vencimentos do Anexo 11
-- --------

..;

3
SERVIDORES DA CARREIRA DA POLICIA FEDERAL.
POLICIA CIVIL DO DF E DOS EXTINToS TERRITÓRIOS FEDERAIS
NIVEL.SUPERIOR
NIVEL INTERMEDIARIO
SITUAÇÃO
.SITUAÇÃO
. ·-ATUAL
PRoPOSTA
ATUAL
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
PADRAO
CLAS/PADR
CLASSE
2•(1

.

2"11

--

2•/JI

D

--

li
III
IV

----

2•/111

2•!11

D

--

PADRAO
I
li
III
IV

2•11V

v

2•1111

v

2•/V

2•11V
P/1

1·111

I
11
III
IV

1•/111

v

I ..
11
III
IV

1•111

v

1•11V

VI

1 "/III

VI
I
11
III
IV

c

1•/1

B

E/1
E/li

e III

1•11V

B

E/1

v

-E/li

VI

E/III

v

VI

I
11
III

A

ANEXO Vil DA LEI N'

c

--

I
11
III
IV

1•N
1•N1

---

DE

DE

I
11
III

A

I

DE 1992.

Enquadramento dos setvldOres na tabela de vencimentos do Anéxo 11 ..
.,. . -

4

'

SERVIDORES DA CARREIRA OE ORÇAMENTO
E OE FINANÇAS E CONTROL.E
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇAO
ATUAL
PROPOSTA
CLASIPADR
CLASSE

D

81111
811V, V
C/1
C/11
C/ III
CIIV

A/11
A/III
A/IV
A/V

11
III
IV
I

c

n
III
IV

v
Yl
B

CN

I
11
III
IV

v

E/I
E/11,111

A

VI
I
11
III

P"DfiAO

FVI

v

A/VI
811

B/11

PADRAO
I

"''
A/11
A/III
A/IV
A/V

NIVEL INTERMEDIARIO
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
CLAS/PAOR
CLASSE

11
D

v

A/VI
B/1

...
..

Bill

I

c

811110 811V
8/V
C/1
CIII
C/ III
C/IV
CIV
E/1
E/11,111

III
IV

11
III
IV

v
VI
I

11
8

III
IV

v
VI
A

I
11
III
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DE 1992.
ANEXO VIl ÓA LEI N'
DE
DE
Enquadramento dos servidora& na tabela de vencimentos do Anexo 11

:s SERVIDORES DA CARREIRA DA PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL

, .. <.

_c

SITUACAO
ATUA[
CLASSE

IR 2•

cr

I
11

ll

i,-CAC
ISUB

I

A

11
III

ANEXO VIl DA LEI N'

DE

DE

'

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

.-

6

.

- .-.....:;....'
.

SERVIDCRES DA CARREIRA DE ESPECIALISTAS EM POLITICAS
PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL

SITLIAÇAo
ATUAL
CLASSE
I

PROPOSTA
--

CLASSE

PADRAO
I

D

III
IV

11

v
ANEXO VIl DA LEI N'

DE

DE 1992.

DE

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11
7
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS
NfVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
CLAS/REF
CLASSE
PADRAO
. /4JO
A/02
A/03
A/04

'

D

11
III
IV

v
I
BIOS
BI06
BI07
BIOS
C/09. 10
C/11
C/12
C/13
D/14, 15
D/16, 17
D/18. 19

c

11
III
IV

v
VI
I

11
B

III
IV

v

VI
I
A

11

NfVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSíA
:(
CLAS/REF
CLASSE
PADRÃO
A/03
I
A/04,05 e 06
11
/4J07 e os
D
III
BI09.10e11
IV
Bl12,13 e14
v
Bl15
I
C/16
11
C/17 e 18
III
C/19
IV
D/20
v
D/21
VI
D/22
I
D/23
11
E/24
B
III
E/25
IV
E/26
v
E/27
VI
I
A
11

-·

c

-
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DE

DE

DE 1992.

· Enquadramento doa servldoiãs na tabela de vencimento& do Anexo 11

8
SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTIFICO
E TECNOLÓGICO
NiVEL AUXIUAR
NIVEL INTERMEDIÁRIO
Nlva SUPERIOR
SfiUAÇÁO
SfiUAçAO
SfiUAÇAO
PROPOSTA
ATUAL
PROPOSTA
PROPOSTA
ATUAL
ATUAL
PADRAO
Cl.ASINIV
CLASSE
PAORAO
CLASINIV
CLASSE
CLASINIV
CLASSE
PADRÃO
I
I
A/29
I
A/01
11
11
11
-III
D
III
D
D
A/02
III
-IV
IV
IV
A/030 22
v
v
A/35
v
A/35
AJMo23
I
I
A/078 08
I
AJ07a 08
A/OS o24
11
11
A/09110
AJ09e10
11
AiOS
III
Ait1
c
III
Alt1
c
c
III
AJ07e 26
IV
A/12 e 13
IV
A/12 813
A/08 E27
IV
v
v
A/1-4 e15
v
A/14 e15
AJOO
VI
VI
A/18
VI
Al18
AJ10
I
A/17,181-47
I
A/17,18e47
Ait1
I
11
Al19
11
AJ19
11
Al12e30
III
A/20e21
8
III
Al20e21
8
8
III
AJ13
IV
IV
Al22
IV
Al22
A/14832

"""

--

----

--

•

v

Al15
AJ18

VI

A/23. 24
AJ2S. 26

I

DE

AJ2Se 28

v

VI
I
11
III

A

III

III

ANEXO VIl DA LEI N'

A/23 o2-4

VI
I

11

A

11

A

v

DE 1992.

DE

Enquadramento dos servidoras na tabela de vencimentos do Anexo 11

9
SERVIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO BRASILEIRO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
NIVEL SUPERIOR
SfiUACAO
ATUAL
PROPOSTA
ClASINIV
CLASSE
PADRAO
A/01
I

--

W02

11
D

'"

NIVEL INTERMEDIÁRIO
srruAçAO
AnJAl
PROPOSTA
Cl.ASINIV
CLASSE
PA0~9
Al01
I

--

A/02

11
D

III
IV

NIVEL AUXIUAR
SfiUAçAO
AnJAL
PROPOSTA
CLASINIV CLASSE
PADRAO
I
A/01
i
11
III
Al02
D
IV
A/03

--

AJ03
A/04eB/01

IV

v

A/03
A/04 eB/01

v

A/0408101

A/05 0,8102
Al08o B/03
8104 eC/01
BJ05 oC/02

I

AIOS eB/02

I

AJOS eB/02

I

11

AJ06eBJ03

11

AJOOeB/03

11

III
IV

B/04eC/01

III
IV

B/04oCI01
B/OSaC/02
81068 CI03

c

--

v

lJiOB. C/03

VI

C/G4e 0101

I

C/OSe0/02
C/06e 0103

11
8

D/04
D/05
D/06

•

III
IV

c

B/05 e C/02
BJ06eCJ03

v

--

CI04e0/01 ·
·., C/05. 0/02
CIOGeD/03

v

D/04
D/05

VI

D/06

8

11
III

III
IV

v

--

I

CI04e0101

I

11

CI05 e0/02

11

III
IV

C/OBeD/03
D/04

IV

v

D/05
D/06

VI

I
A

c

VI

VI

I

v

11
III

VI

8

III

v

•

I
11
III
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DE
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DE 1992.
Enquadramento dos servjdores na tabela de vencimentos do Anexo 11

SERVIDORES DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
Nfva. SUPEIVOR
srruAÇAo
ct.MSE

Cl1/18

D

01/0e. 17

o:zJto • G417e

ATUAL
CI.ASSEINiyEL

I

0107

~

-

' IH

'V

ClASSE

1(12

D

1/13et~I06

,,,,. • 2I2ft •

AnJAL

PROPOSTA.

PA!IfiÃO

"

01l27'• 0~16

"''o

CI.ASSEINiva.

I

9104e oe

I

-

11

1121 • a/05.®.14. 21

IV

1e212eeW10e16

IV

v

1/11J.23 .-2121.31 e WIO

v

1120.24. 2121.32.38. liil/20

I

2116e 2127

I

1121e2Jaa

11

"'

2120.37.41 • 3141

c

"v

2147 e 3143.61 e W51

VI

-

.2141e 03145.411.63.117 • 04163

I

2/.a."" ..q. 3/44,4

03150.&4.58 • 04/s.t.81.61

u

2/46,-481 • el45•.ca.63.S1 •

: O'JIA0.44

e 03140.44.41.52.64 e 04/N

03156.15e. Oo4J5S.S2.17

8

c

2130,34.42413142

III

21150.51• 3160,54.82. 4113. a/50

031G5'• 041&4.8$

"v

2/158. 3155.83. $155

03170 • G41M.70

VI

3/MeV/45

03110 e 041$l.83.A

21«1 e 31M

8

''

I

I
A

•

MI

212t.33 •

D

III

2130.34.31

"v

1/47. t/35.3a. 3.11h

11

c

'"

IV

v

2140. 3152. liilf40

VI

I

2148. 3/41il.l3. lil/45

I

u

2150. 3150,54

11
8

III

III

31M

"v

2180.84. • Q/154

2/MeV/M

"v

VI

0170

VI

I

I

•

III

I

w:zs

VI

t~/63

PAORÁO

"

11

O!_a.:J

ClASSE

III

01121• 02120. 24

02/30.34.31.<12 • 03138.42.48

PAOf'OSTA

PADRÃO

02/2il33..1. 03141

2/35,3Q.43. 03130.-43.47. oa/51 •

NivEt AUXIliAR
81TUACAO

SlTUAÇÁO

PROPOSTA

ATUAI.

ClASS€1NivEL

011a •

NívEL INTERMEDIARIO

"

III

A

u
III
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OE

OE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

r-

11
SERVIDORES DA SUPERINTEND~CIA OE SEGUROS PRIVADOS
N{VEL SUPERIOR

N(VEL INTERMEDIÁRIO

SITUAÇAO

ATUAL
CLASINIV

--A/12
A/13
A/158 16

---

B/14

o

PADRAO
I
11
III

Cl.ASINIV

------

IV

v
c

B/16

---

C/13814.
C/16

--

ATUAL

PROPOSTA

CLASSE

NlvEl. AUXJUAR

SITUACAO
PROI'OSTA
PAORAO
CI.ASINIV
ClASSE
I
11
o
III

SITUACAO

8

0111e12
0/13e 14

I
11
III
IV

o

v

D/07
0108

I
11
III

c

VI

EIOO

VI

I
11
III
IV

-F/05
F/06

I
11
III

ANEXO VIl DA LEI N'

v

8

IV

G/06,07808

VI

L

DE

IV

v
c

IV

v

CiOO

VI

,,

D/06
D/07008

I
11
III

--

8

--

IV

v

E/04

VI

' E/08,07 • 08

I

I

•

n
III

II

I
11
III

',;

v

•

L

OE

IV

0102
0104 005

.

I
11
III

----------CiOO

IV

D/02

v

VI

A

PAOAAO
I
11
III

CI.MlSE

-E/05.06•07

v

0115. 16

ATUAL

PROPOSTA

n
III

OE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela da vencimentos do Anexo 11.
12
SERVIDORES DA COMISSÃO OE VALORES MOBILIÁRIOS
NIVEL SUPERIOR

SITUACAO
ATUAL
PROPOSTA
CLASINIV
CLASSE PAORA.O
G/01
I

-G/03 e 04·

11
III
IV

G/05

v

H/01 e02
H/03804
H/05
U01 eo2
U03

I
11
III
IV

G/02

o

c

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇAO
ATUAL
PROPOSTA
Cl.ASINIV
ClASSE PADRAO >
A/01
I

NlvB. AUXIUAR

SITUACAO
PROPOSTA
ClAS/NIV
CLASSE PA
ATUAI.

11
III

A/02

CI02e 03

IV

C/04o05

v

A/04
A/05

0101 • 02

I
11
III
IV

C/01

--

o

Di03o04

c

A/03

o
I

A/01

o

11
III
IV

v

B/01

8102

c

I
11
III
IV

v

0105 e E/01
E/02803
E104

v

8104
8/05

VG4 e OS

VI

ElOS e F/01

~I

C/01

VI

JJ01 o 02

I
11
III
IV

F/02e 03

I
11

--

I
11

J/03
J/04 e05
K/01

B

K/02 e 03
K/04005

•

F104e 05

8103

v

v

G/02,038 04
G/05 o H/01,02. 04

IV

CI02e03
C/04
CIOS e D/01

v

0102a03

v

VI

H/03o05

VI

0/04o05

VI

I
11
III

0/01

8

•

III

I
11
III

B

•

III
IV

I
11
III
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"r!

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
NIVEL SUPERIOR

IV

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SI'TUAÇÁO
AlUAL
PROPOSTA
CLASIREF
ClASSE PADRÃO
A e B/08
I
A e B/09
11
A aSJtO
o
III
AeBJ11
IV

FeG/24

v

A,B eC/12

F,G aH/25

I
11
III
IV

SI'TUAÇAO
ATUAL
PROPOSTA
CLASJREF CLASSE PADRÃO.
F/22
I
c

--

11

F.G e H/23

--

F,G

e H/26

--

o

III

c

v

G,H el/27
G eH/28

VI

-G,H-eV29

G,H eJ/30

--a

A,B e C/13
: A.B e C/14 e 15 e 0115
B,Ce0/16
B,CeD/17
C,O,Ee F/18
CIUioDeEI19e20

I
11
B

G,H U3t
G,H,I oJ/32

c

O,Eof/22
EeFI23e24

IV

O,EeF/25

v

F/26

VI

F/27 e 28

DE

DE

II

PROPOSTA
CLASSE PAORÃO

I
11

A eB/08

A e B/09
AaBI10

o

III

A e B/11

IV

v

A,BeC/12

v

I
11
III
IV

A,B aC/13

I
11
III
IV

A,B

a C/14 o 15 e0/15

c

B,Ca 0116

a.c. 0111

v

c.o.eo

VI

F/18
Cl19eOeE/Uie20

I
11

O• E/21
D,EoF/22

B

III

EeF/23e24

-

IV

D,EeF/25

IV

v

F/26
F/27e 26

v

A

ANeXO VIl DA LEI N •

ClAS/REF

VI

I
11
III

A

SI'TUAÇÃO

ATUAL

v

D eE/21

III

NIVB. AUXILIAR

I
11
III

VI
I
11
B

III

VI

I

11

A

"

III

DE 1992.

,.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11
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SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA APLICADA
NfVEL SUPERIOR

ATUAL

CLASIPADA CLASSE

A/1

-A/11

"'

~

PADRÃO
I

D

A/111

-A/1V
-B/1
-Bill

.~.i'

SI'TUAÇÁO
PROPOSTA

11
III
IV

v
c

v

anv

I
11

--

9

·~~

li'"

VI

E/1

'*'

I
11
III
IV

enn

--

,':i::;

III

A

I
11
III

o

11
III
IV

v

A/1V

L~~

Bill

III
IV

-~w

ev
'+:

--

v

B/111

VI

T

B/IV

I
11

>{-t:

<'''

"

c

--

C/1

-C/11

9

III

IV

SI'TUAÇÃO
PROPOSTA
."·' CLASIPAOR ClASSE
PAORÃO
A/1
I
11
-III
D
-A/11
IV
AlUAL

I'

--A11V
--B/1
-Bill

v

A/111

fi
·~l'
·~i

--

c

VI

A

I
11
III

I
11
IR
IV

v
VI

I
11
B

B/111

lU
IV

B/IV

VI

v

v

C/111

·W

..
'

Nlva. AUXIUAR

I
11

tK1

v
VI

--A/111
A/11

-B/1

IV

E/11
E/III

Nlva INTERMEDIÁRIO
Si'TUAÇÁO
AlUAL
PROPOSTA
CLASIPAOR ClASSE
PADRÃO
A/1
I

A

I
11
III

-
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Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 111

\~

~

Se<vldoros do Plano do ClassiHcaçQo do Cargos dss Lois n•s 5.645170 e 6.550/78.
NIVB. SUPERIOR
SITUAÇÃO
ATUAL
AEF

01
02
03004
05016
07

PROPOSTo\
ClASSE
PAORAO

I
11

o

III
IV

v
I
11

08
09e10

11

o

III

12et3

IV

14
15116

v

17
18e19
20
21•22
23
24025

NIVB.Ir-ITERMEOIÁRIO
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
REF
ClASSE
PADRAO
12
I
13
11
'-

,.
,,,

'

.:>

"' '

B

I
11
Jll

IV

v

"'

A

.
..

14
15 e te
11

D

NIVB. AUXIUAR
SITUAÇÃO
PROPOSTA
ATUAL
REF
ClASSE
PAORAO
I
03
11
04
o
III
05006

III
IV

07108

IV

v

09e10

v

18et9

I

20
21122

11
III

11e12
13
14e15
16117

11
III
IV

c

IV

23
24
23026

v

"' .

27
28029

30

B

I
11
III

IV

31132
33
34035

I
11
III

..
,.

v

"'I
A

I

c

t8et9

v

20121

"'I

22
23124

25128
27o28
29030

B

IV

v

3te32

"'I
A

11

11
III

III

11
III

ANEXO VIII DA LEI N •
DE 1992.
DE
DE
Enquadramento doa servidores na tabela de vencimentos do Anexo UI
SERVIDORES TECNICQ-AOMINISiAATRATIVO ÕAS INSTITUIÇOES FEDERAIS
OE ENSINO, CONFORME ART: 3' E SEGUINTES DA LEI N' 7.596187.

2

NlVB. SUPERIOR
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
REF
ClASSE
PADRAO
01
I
02
11
D
03
III
04005
IV
08
07
08009
10
11 112
13

v
I
11

c

v

~4

15116
17
18

III

IV

"'

B

I
11
III

,\;

NIVB. I'ITERMEOIARIO
SITUAÇAO
PROPOSTA
ATUAL
PADRAO
REF
ClASSE
01
I.
11
02

.

03004
05
08007

..

08
09et0
11

IV

v
I
11

REF
02
03004
05
06007

IV

v

14et5

t7et8
19

"'

t8e11

I
11
III
IV

IV

21
22o23

v

23e24

"'

2Se28

c

B

A

III

D

..

21 e22
24e25

"'

28e27

.I
11
III
IV

v
I
11

c

III
IV

v

"'I

18
t9e20

v
I
11
lO

PROPOSTA
PAORAO
ClASSE

01

t2e13
14115
16

18e20

I
11
III

III

ATUAL

08o09
10
11 112
13

20121
22

A

D

NfVEL AUXIUAR
SITUAcAO

11
B

III
IV

v
A

"'I
"
III

~

Setembro de 1992
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DE 1992.

DE

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo III

-\-.

-:--

3

~I

SERVIDORES DO 16AMA, EMBRATUR E INCRA
NlvEL SuPERIOR

NIVEL !iiiTERMEÓIÁAIO

sri\JAÇÁO
ATUAL
ct.ASIREF
A/01

--o

I
11
III

o

AJ(J2 03
A/04

A.TUAL
CLASIREF
A/01

A/02
A/03
A/04
A/05

IV

A/05

v

AJ06

I
11
III
IV

AJ07e08

c

A/09
A/10e8f11
Bl12

.

c

A/09, 10

v
I
11
III

c

e 12

IV

v
VI

B/17e18

e 22

I
11
III
IV

I
11
III
IV

8/13 e 14
B/15.16et7
8118 e 10

8

C/24,25 e 26

v

C/23.24.25-e 26

v

CJ27.2B.29 a 30

VI

'. C/ZT,28,29a30

VI

I
11
1ft

•

8111

o

8115. 16

I
11
III

B/20 e C/21

I
11
III
IV

I
11
III
IV

VI

e 18

IV

-

--

PROPOSTA
PA.oAJ.ó
CLASSE

8113 o 14

VI

•

ATUAL
CLASIREF
A/01
A/02
A/03
A/04
A/05 o06
A/07
AJ08o09
A/10

v

8113814

C/21,22 8 23

o

v

Bl11
Bl12

B/15

I
11
III
IV

A/06

v

8117. 18
B/19. 20

siTuAÇÃO

PROPOsiA
PAOAAO _
CLASSE

A/07
A/08

I

NIVB.. AtiXILIAR

SITUAÇAO

PROPOSTA
CLAsSÉ
PAORAO

B/19. 20
C/21 e22

I
11
III

•

B

C/23o24
C/25,26 &27
C/28,29E30

v
VI

I
11
III

•
.

ANEXO VIII DA LEI N'

DE

DE

DE 1992.

Enquadramento do& servidores na tabela da vencimentos do Anexo III
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SERVIDORES DA ~AIXA DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO DA AERONAUTICA
NIV'El
ATUAL
NIVIEL
01
02
03004
05
06o07

CLASSE

ATUAL
NIVIEL
01
02
03004
05
06o07

PADRiiO
I

o

os09010
11 "-12
13014
15 016
17018
19o20
1022
23o:
2S o:

06
09o10
11

c
IV

v
VI

I

.

~.13014

NIVE

~·R

CLASSE

PAOAAO

_I

o

'O I

29o:

"
•

Jll_

PADAAO
I

n

o

oe

III

I

c

11

:

1\

~14_

IV

15o16
110 18

VI

I

1020
8

VI

'I
~

, CLASSI

09010
11 012

5016
ro18

lo
So
ro
!90

ATUAL
NIVEL
01
02
03 04
06 01

_ol o 22.
8

lJI'V . 'j_

..!<

I
_11
-~I

19 o 20
210 22
23o:
250.
270.
290

c

I

v
I
8

•

I

"I
11
III
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SERVIDORES DAS ENTIDADES: IBPC,IBAC, FBN, FCRB, FCP, LSA, FUNAI. FUNAG, FUNDAJ,
5
FAE,IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS, ROOUETTE PINTO, FNDE, SUDAM, SUFRAMA, SUDENE,
CEPLAC, CAPES E TABELA DE ESPECIALISTAS.
NIVEL SUPERIOR

NIVEL INTERMEDIÁRIO

SfTUAÇÂÓ

ATIJAL
CLASIPAOR
Ali

--

A/11

PROPOSTA
CLASSE

o

--8JI
--

PROPOSTA
Cl..ASIPAOR CLASSE
PADRÃO
Ali
I

PAORÁO

III

IV

AIIV

c

v

~~

I

.;:-

11

·:.';'

III
IV

.J

-MI
-A/III
-8JI

BJIII

--

VI
I

BIIV

11

-BJIII
-anv

III

C/1

IV

--

--

B

Enl

v

Enll

VI

I
11

A

III

o

·>''

ANEXO IX DA LEI N •

--

--A/III
--V

III

v

c

III

Ali

IV

--

v

B"

A

VI

··:<:

I

.;

-8JI
---

11

Bill

III
IV

Bnll

PAOAAO

I
11

o

III
IV

v
I

c

11
III
IV

v
VI

8

I
11
III
IV

v

--

v

VI
I

8JIV

VI

I

11

A

III

DE

PROPOSTA
CLASSE

Alll

I
11

C/11
C/111

"

, · CLASIPAOA
Ali

IV

... I

v

ATUAL

11

AIIV

Bill

En

SITUAÇÃO

ATUAL

I
11

A/III

NfVEL AUXILIAR

SITUAÇAO

li

DE

11

'"
DE 1992,

GRATIFICAÇ0ES
ASSISTENTE JUF\IDICO, PROCURADOR AUTAROUICO.
PROCURADOR, ADVOGADO E ADVOGADO DE OFICIO DO
TRIBUNAL MARITIMO
30HORAS
PADRAO
40HORAS
CLASSE
1.606.649,13
2.142.198.84
III
2.047.625,28
1.535.718,96
A
11
I
1.957.226,86
1.467.920,16
VI
1.870.819,42
1.403.114,56
1.341.169,71
1. 788.226.28
IV
1.283.428,54
B
1.711.238,05
1.229.883.71
III
1.639.844,95
q;72.768,96
1.179.576,72
11
1.133.176,32
I
1.510.901,76
VI
1.452.679,14
1.069.509.36
1.398.957.86
1.049.218.40
1.011.940.48
IV
1.349.253.97
987.912,54
III
1.317.216,72
985.247,71
1.288.996,94
11
1.258.468,27
943.851,20
I
915.139,00
v
1.220.185,33
910.008,01
IV
1.213.344,01
880.592,18
D
III
1.174.122,90
873.061,97
11
1.164.062,62
I
861.118,80
1.134.825,07

v

c

v

OúiMICO, FARMACEUTICO E
ENGENHEIRO AGRONOMO
40HORAS
1.100.816.04
1.066.485,86
1.033.226.32
1.001.004,00
969.778.28
939.525,48
910.217,80
886.623,26
654.314,99
827.664,88
801.848.20
778.834.62
752.802.01
729.125,36
708.381,00
684.345,79
662.999,12
642.317,08
622.280.14
602.869,64

30 HORAS
825.612,03
799.864,40
774.919,74
750.753.00
727.333.70
704.644,11
682.663,20
664.967,48
640.736.24
620.748,65
601.386,15
582.625,96
564.451,51
548.844,02
529.785,75
513.259,34
497.249.34
481.737,81
466.710.10
452.152,23

Setembro de 1992
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DE 1992.
VALOR

GRUPO

3.557.000,00
3.356.000,00
3.168.000,00
2.987.000,00
2.818.000,00
2.659.000.00

A
B

c
o
E
F

~

·······-·--· ··-.,.---

~

/).._

AliEXO ·XI- TABELA DE VENCIMENTOS APLICÁVEIS AOS SERVIDORES T!CNICO·ADMINIS·
TRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE ENSINO, DE QUE. TRATA
LEI 7596/87
NhEL DE APOIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12"
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

NfVEL M!DIO

NlVEL SUPERIOR

I
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

I
2

3
4
5
6
7
8
9

I

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

I

VENC I!IENTOS

576,000,00
604.800,00
635.040,00
666.792,00
700.131,60
735.138,18
771.895,09
810.489,84
85!.014,34
893.565,05
938.243,31
-985.155,47
.1.034.413,24
1.086.133,91
l.140.4lril,60
1.197.462,63
1.257.335,76
1.320.202,55
1.386.212,68
1.455.523,31
1.528.299,48
1.604.714,45
1.684.950,18
1.769.197,69
1.857.657,57
1.950.540,45
2.048.067,47
2.150.470,84
2.257.994,38
2.370.894,10
2.489.438,81
2. 613.910,7 5
2.744.606,29
2.881.836,60
3.025.928,43
3.177.224,85
3.336.086,09
3.502.890,40
3.678.034,92
3.861.936,66
4.055.033,50
4.257.785,17
4.470.674.43-

4.694.208,15

A
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10.
lfc:dual IOUliurn 2$2.000 ~ ~"'~ ;,,atj,..o,..ep;n~ut,~tll). wtn "'''• U.::qoo::~ mef...,t tle
0$ 53S.71 blthoes.. M znti.tkaç(lc:s de .1tivldade concedidas aos mesmos "clcvut a despeSa
IIICQSf.l para Cr$ 112.45 bilhb.

a OpOOUOO Cld.arecer que

"I L

I diversidade de (ndices; de dJcuJO du

ptificaçoes de ll.lridadc x deve 10 falo de q,uc, ao pJSSO que os servidortl<dO! aludidos planos
N01 termo~ do artlr:o 61 da Con!lllu\çlo Fcck'nl. wbr~~eto l elt~tada dellberaçlo &
Vouu Excdendu. IICompanhado de Exposiçlo de W.oLivo. do• Serlbon:a Ministros de E.sl.ldo d.
Bconomla. Fattndl. c Planc"jamcnto, ,do Tabalho c da Adm.lfli:rtnçlo e do Senhor Chcre _d,
I!IUdD-M~OC' clu Focçu Anudu. o ~xto do p«:J,Icto de k1 que -concede aniCCip.-çJo do
wa:dmentot c: de coldol cSot ICIVidon:l chia e milltatts do Podu Excr;:udvo c dA Olltra
~.

~ta. 27

tÍo',

-.,._n•

cr.

•
11.

Em ~eqtleiJCia lld Dckr;Rda, que produ.tln efeitm finUK:t:irM ji sobre
u Colhu do C'Ofm!IC mb de aptO. popOe·se wna anteclp;~ç!o de 20,; sobLe 0$ Ytncimentos.
toldos e 'ltnlllCf!S devidos aos ~civil c mili!UCL T~ 111. el~obouçlo do projeto
de lei n:spectivo,orasprcSC~t.ldo a Vcs Excelencia, loi ~o te' cnz conl.l. a diversidade
de 1992 do sltuaçoec 'runc:lorWs,. PfOCUBndo-!E reduzi·la mediante a cona:ntnçlo cm qu&trO t.lbelu de
~ntos; sindo urna para os mw.es. trts para os letVIdcns civis c um.J. tst.:l.a para WJOI
comlsdonalb (art. 2" c paripal"o drD).
1],
Para rc:4ulir a ] u li llbc!u ~ Yerte:lmeatos de scrvidoru dvis boje
exiltaltes. foram promovidos rcpCIIicionamentos de t.lbelu (aru. 4• 1 6") c clabondOi
procedimentos eSc c~~I\Mrw:is. altjetivs e dar.unen!l' est~bekddo' nDJ ...,~,;os vn e vm do
projeto (art.
Cabe !elevar I Un,..WSC:ia de III provl&nda. Stj3 p:ut .1$$CCUr.11', no !UtutO,
tntamcnlo lsonOnllc:o n1 C:Of!Ct.u!le • n:-.)~qtamc:nto&, ieja...pr• propotclonar mais rfdl
avuizuaçlo du ck'PC=UJ dccerttniCI.

EXPOIIçXo DZ )CITIVOI lf9 004/U• KTA/MZP~~ DE 27 Dt: AGOS'IO
~ 1,2, DOS 8tNltO'ZS MINISTROS

de carz;os n1o percebem zntilkaçOcnspedfiCU em ruJo ca atlvldade !uncionll, Oi ln~tuantts
c1U demais tabelas perr;ebem van11ps da csp6c:le, que .crio absorvida.! pela GrJtifia.çlo de
AtivldJde. ~n~-sc, wlm, na JDOII4a do po.Wvel. concedtt pem:nEuW. IJuais de auroento a
.ia! tnulo.

n.

F.STAOO ~ I:CQNOMU., F-'I.Znt-

DA S PLANJ!:.JMJ:NTOJ DO Tlt.AIIALtfÕ 1: DA MKINUTJW;XQ I! DO II:NIIOit
C;Jnrn DI) aTADO MA!.OI\ 'I.UI:!I l"01\('AS Alt)W)AI.

...

remuneratóriu. o art. 3• do projeto &:tnnina a lncorponç~ de vant.1,1~ns lO& Yenclmcntos de
e:Mdores. prcrcY"Itldo, entteW!to, oclll'leil: de ~muneraçlo (art. r).

Subrncttmos l superior considci'IÇio de. Voua E,;l:f:leDda o aDexo projclo
dt:lcl quccoacedc. anll:Cipaçlo de veocimcntose td4os doS serridorc1 civil e. millwa do Poder
Em::ud'locdtoutrUptOVI~

2.
O prt'jcto dt lei ora lpn!~ntado a Vossa Etçelt!ncia d:E ~J!m~to 1s
pcoYk!er.ciu ldolldu pelo Qovcmo para imptemt:nur u dispoliç::Oes ConswtiCJ doa ans. 31,
1odlo XX. e 39,tt• da COilSIJ.Iulr;;lo FccSenL

Com a Meftlqcnz _. lt9, de 1!5 de junho 4c 1992. lot CllrildO ao

1

too.p:u:o Nlcioaal projeto que c hDS!onDOII r11. Ld. ~ 1.441. de 11 ,de julho de 1992. qua

15.
No que: dU: resp:i&O l n:.U'ibolçlo do& WJO$ em comiu.Jo. que compCcrQ
01 caçaJ(Ics aupcriort!s d& &dm.inls'IJa;l:t.. pcnnltcm Oi &rU. V, 10 e li & n::esF.roiUIIÇ.'i:O das
rapocti.YU r.abelu. buscando a lsonoalit com as adot&du p:1o Poder l.eJ:islatlvo e pelo Poder
Judlc:ib'lo para WIOJ de Rltureu 1&1111• aernclba:~te.
0:1 aru. ll e 13tsllbc:lecem ncnnu nocessiriu ao me\Oor f~mCionamento
16.
601 6rzlos de controle lntcmo. ptnlllilindo o ti:Ct\JlamcntO de savldores du c:attttr.~s de
Otçamcnto e de fin:lr.oa.t. e Controle p:c::: as 61'"-0$ ~ con~re!c ~os Mlnl$:.er!Ol c SeatW'iU. de
Oovemo, bem como use curam l Scal:'wia 41. AdministraÇ.lo r cdeuJ manter çrn
(unclonunento os dr&~os cenrn.b dotliGctnU4u,;rloi'C$ di Adminil,.tnç!o F~<!cr:a!. mcd'Vl~ a
calabonçto de ttcnicos e ~c=r.idores .auiJidas ju'lto •os dilcrcntct Or;!l.os c C:l\ll4ad.u 41.
AdmiltisUat;lo

te~ llplkal;lo cSos d~ prte:dsol~llldonai.J.

M ~ ~~cmpo, hOU'Ye vor bem o Conares:w Nacional delczar 10
Praldeate. da Rcpdbllca. com t.cllJilCnto no ut. 61 da Cau, poderes para 1cplar sob:e
lltYisiO c INtltuiçJo de palilkaçelcs de atlvidade doi aervidon:s do Poder EJ.ocutivo. civil c
•WtllU. com o rim espcd!lcl de assepnr a l.eonomta ~SUl no f t• do art. 39 da
CoNtltulçlofe&nl.

<t.

Fedcnt.

tal eoruo hoje

IICOI'ltece.

Tal sit111.Çio deve, ncceswiamcnle, Kr

~· C.!1l tu.to Icpl. em ~ da lncocpon.çlo ~ d• Adm!Disu~
1WcnJ le.stnaura do MinWtrio do TnlliBIOe di Adml"! IÇIG.

17.
ar. arts. 14 a ll do projeto cstltucm a ~odl: vant.aps rdc.rtntcS l
tiwltçlo dos ser.'ldores.. 10 puso que o an. 19 pn:vt 1 restaurao;lo 1m CI.J'&OS e d1 çure~ ele
Esped:af,~• ...~ cm Politicas P\lblieu c Ges~o Go~amenW. com. ~_illluito. W'D~, de dar 1
aiw.çlo de~s W"Yldorc& altamente quallficadal. &Oluçlo condimrte com a orientsçlo da
No uadcilo dos podem dclctadOI peta Rescluçlo n" l, de 1992. do o:. - juti.~prud~nei.a do Supremo Tribunal Federal sobre a transformaçlo *-Jos pdblk:os. tendo CJa
do 30 de JUlho de 1992,. Vossa ~lencia sancionou a Ld Delezada n• 1:1:, de ' de l&t~~O de
Yis1.1. o d1WUe do incisoU, do art. 37, di Comtlllliçlo Fc<k.ral 0..-nemlimcnto da Alia Cone
1992. que lnslltlliu a On;tlf~CaÇ&o* Atlvidack Mili'-, t, na data 4c boje, submetemo. a Vossa
lnlpcdi.ria a nnsrormaçlo doi. JJ.udidol carpiS. confom~e ~YÍIP os dispositivos du Lcil
Excelellda projeto 6c kl delq:D qoe Institui CkatiOcaç(lc:ll tio Ativldadc pn 01 tervid.ore&
a"& 1.216 e. 8.270, ambu 4c 1991.
dvk do Podct Executivo.
O II'L 19 cuida d• c:onccs.sJo do au1flio aJinmUtçlo. de forma a permitlt
11•
As dlspodçOa; do projeto de kl dcle:atJa coNidcruam, em obcdilncl• a
«&11\amcnt.aç~o com repu uniformes, para tvilll cSc.si&ualdalkl dc!JI'CUdi.mcntos. ·dos ór'lo1 e
lnlpcratiY06 dccon'enleJ. da ~ Corull~uiçlo, t1n10 a dlverslcbd.. de lituaçllcs uiuente~ no
cnüdlldcs da admini$\BÇ&o Jl'Íblic:a. q,ue cllio causa a dcscoo&enllmCliOSC 6nus para o covcmo.
quadro de re-muntn~lo doa lei'Yi6twc:S chis do Poder ExtiCULIYO, ~IWitO ls disponibilldadc.s

..

.

*

I'IICIJBIOI orçamcnUrios.

01 coeres ft*nil remuneram atualmcnte 1.010.000 pcssou. con.~ldcrldol
01 tcn'idores. civis t:m. atiriclade, 01 aposentados t: os pensloniNS. realiu.ndo uma despesa
Menu! Que cifrou. RO mb de julho de 1992. Cr$ 1.171$ bilhOU.

1.

•••

() II'L lO prevt prioridade para a l.mpllliiÇQ e daenvolvimei\IO do
Prop.ama Nacion31 de Tn:inamcnLO. Qualincaç:lo c Dcscn\'oh'irntntndo Scrvid« Pllblico que. a
partir do cu:rdcio finallCclro de ,1993. conForme Pforama~lo COMintc da proposta da Ld de
Meios. conud com rtelltSOii corres,POndcntc& a I "Ao. do valor da loUade paJamcnto.

A m,a1ot putc ~ servidOfU e. eorutClOCntemcnte, 'dos aposentados. e doi
au tlbclu &aaiJ do. plan01o de clwir.clfilo de c:arcos e aaUrlol.
~a 121.000 bcltClicl.lriole a uma dclpesaaw:nul Cr$ 1.342.72 bilhOcl.

De acordo t"om os objctlvos do Prop-ama acüna .Iludido, a Secretaria da
oS requisitos de avaliaçlo·dledcs.::mpcnho do servidor. e
o 1cmpo de scn·lço, de\"Cr' eltborar o recul~nto de promoçOCII do pcuoal (:iviJ. Con1 a
medida, p:epll'I·SC o lcn'Cno para a irn.planuçJo dos plane»: de csnrir.a dos scrvlckltn ~bUoos

t.
A GntirKIÇie M AthidldclnWtufd& t111 laV«' do pessoa! IICI.ma rdct!do
ek\'lri a 4cqlcSI ~em CzS 3Q1J5 bil~
·

civis. com 1 ediçlo de provldenciu sendcnta a cUmiiW' u~wnenos diferenciado& c conuirios
ao princ!plo da b.onomia (art. ll).

L
paulonistu.

litua·~e

lO.

Adrninistraç~o Federal, 'Cndo cm viw
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21.
rupcito 1 ~uneraçlo 6os servidOKa miliWC:5. ltmdo-se cru
111 redaçlo -do ut. 2.3, a
liiUIJubdc do f 11 do art. 42 d& Constitulçlo Federal e a cln;una(lbc;a-dc que aO& coruerltol e
u praças espec:iai~ slo concedidos, altm do soldo cm esp&:le. ~la Dltunl rdcrcntes a
(at.lluneulo, llii:m:ntaçio c ins~n~Çiü. Em deoon!ncil de W dil;piç&o, IOf'lll-lt aecaúria a
eçllcltaçlo conslaniC do art.14.

'li._,

_O art. 25 eslatuliJulldade dos t:lo& de anDitlei'IÇlo dos lerlldon:s dri1
em firW de c:tmira c doi Jei'VIdom. millwes cm lpal sildaçb. Exclucm·ac di Umitaçlo u
vanbr:tns de naturcz.a pr.s.sÕaJ c as remuncnçtlcs doC'ont111U docl.rdclo de Clr&o& de Na.~
E.srcciaJ ou de MiniStro de Emdo.

24.

25.
Asllm. o projeto de lei or:a pn~posto a a~perlor consi&n,lo de V0111
Exa:tencil constitui, lo lado da Lei• Oclczadu de n•s 12 e 13. providencia lndi,pens.h'd ao
dcu:nvoMmcn1o ckJ proo::!$0, que OB se inkiL de: lmpllnllç5o dos prindpios ln2l.il11Clonali
n:aulamcAiados pela citad& Ui n•l.""l· de 1992 c que dcn.m caus.a t. Re.otoluçlo n• 1, de 1992.
do Conpc.uo N~lonal.

J

U~27o

~/-:-....-~
MARCt ~lO M;\RQUT.S MOREIRA
Minisl1c. tlt Cstu!lo (1.;. Eçonoalis,.

Fueud: o! PhntjJJllen!O

+_#<.& ~~u.LV-- ...

Por rw, o ut. 21 tcrace ao ut. .C& do Ebluto ela& Suvtdocer. Nblicof.

Ocacral·dc·Exfrcito ANTONIO LUIZ ROCHA VENEU
OlcCc do Elõtado· Maior d.ts Forças Amtadu

(Lei ri" &.112. dr: I~ I) di$9CJ'içOCS que acautelara o lqjlimo 11 wperlor la~ocrcssc d&.

N~·

n/~~

JOÃO ifEU.Ão NETO
Ministro de Elõado do Tnbllbo
e da A.dnliniW'IÇio

Mini~rios miU~

1.1:1

hl: l 'I IJI

Ut:?.J:MIIhll I li': 1991

Dispõe 50bre reajuste da remuneraç1o dos
servidores públicos, corrige e rCe.nrurura
tabela' de: vcoc:imcntos.. e di outra.\
provid~ocia>.

O

Lei:

.PR E S I D E N TE

Faço sabc:r que o OlagreS>O

DA
R E P (I B L I C A
NacioDal deae12. e cu 5&Dciooo a seguiDte

An. I~ l'õ eooc:cdido. a partir ~e 1° '!< ~czcmbro de 1991, reaj~tede. ':'ÚJte por
c:cnto sobre os veorunentos, soldos e de~D.W mnbwçõe$ dos semdorcs CIVIS e miliwes do
Poder Executivo, da admiuistraçilo direta, das autarquias, inclusive as em regime especial,
das fwulaçOes públicas federais e ~ extintos Territórios, vigeote5 no m!s imediatamente
aoterior ao da publi""çlo de5Ll Lei.
Pari~afo únic:o. O percentual de reaj\LC.le a que ~ refere ate artigo incidir'
lambém •obre as tabelas coDSW>tcs 00$ ADexo• de•ta Lei e sobre os valore• explicitados nos
ano. 3°c 16.
·

An. 2D t concedido, exclusivamente aos servidores penei.c:cote• ao Plano de
Oassifieaç:.o do Cargos a que se referem as Leis o• 5.645, de 10 de d=bro de 1970, e o•
6.550, de 05 de iulho de 1978. que mo foram beneficiado• pelo adiantamento pecuniário
objeto do an. Bl> da Lei n• 7.686, de 02 de dezembro de 1988, adiantamento oo valor
correspondente a lriDta e cinto por c:cn10, calculado sobre os vencimentos cooswues do
Anexo I da Lei u• 8.216, de 13 de agosto de 1991, corrigidos pelos reajustes e &DtecipaçOes
serais, inclusive a pr~visla pelo an. 11 dc•ta Lc~ sendo coDS!derado WDbém para c6mputo
das V&Dlllj;eDS pessoaiS.
·
Par,grafo únieo. (VETADO).

7301

ptrl.mOnio Jl'1blko.

quanto l Penslo Milieir, ~ provhS!Dclu pan. a
ora:~l:uçlo do eadutro d;a.s pcnsOcr; pqu com ICCUIIOS do 'lboaro Nlclolll1. ao prazo de
.awruadias.
civis. c os

11

Admlnimaçlo PUblica qulnto ao rcumdmento 6e valora ln~nle papem ~n<:il
6c c.xccuçlks provisórias. Ncs.scs cuo1. quem avia a c~~;ccuçlopi:'vis.ória devem responder pelt
intearal rcpoMçlo do rcccbldo indc'Yidamcale, ena condições fllllt ~ Impliquem dcsfalq~ 6o

inativldJ:de c ls pen&!lc:1, dcu:nnina que t Sc:aeta.tia da AdRiJüstraçlo Federal. quanto b
peruôc~

S~xta;feira
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t :zv - O diapoato n••t• à:rtiijO ;;iõ · H eplli:ã"
aoa aervidor•• ~rtancantaa ao Plano Onico da Claaait'icaçlo • lletribuiçio da Car9oa e bpra9oa, iMtituido P.elo art. lO da Ld a97.51f,
411 10 da abril da 1U7,..
OispOe sobre 01 vcncl.mcn101 dos docentes de
l" c 2" çraut. pc:rtenccmcs ao Plano Único de
Clwirlc:.lç.1o c Retribulçlo de C3raos. de
que tnta a Lei n• 7,596, de 10 de abril de
1911.

O
PRESIDENTE
DA
RE_Pt)B_LICA
Faço saber que • o Co~ -NaCion.-J. decrell e cu WICIOIIO - a IIC&ulnte
ArL 1" O valor do vencirneot~n'C}POndetlte ao nt'vcll da clwe "A" da Clrleira
~ Magistérie c'.:: !": ~ ;:ruus. tntlu:.lüi no Flru11• Úuknclr. CJ&sifi~~!c c P.ctrlbulçl:o de CirJO$,
de que traaa Lei n"7.596, de tO de abril de 1987, I! ru:ado cm CrS 166.0.S5.54 (cento c seuentll t
seis mil. cinquenu e cinco cru1.c:uos c cinqllcnll c qu.:auo ce~~avos), para o mb de março de 1992.
cooc:cmentc ao TCl:imt de u-abilllo de vln1c horu semanais a que esl.lo submetidos.

1 J• o vencimento a que nu:r jus o docente lntec:rante dA Cam:ln. de Ma~ o de
I" c r' pus serf acrescido dOI se&uiniCS pen:cntual~. incidentes sobre os valoteS do$ vcodmcnWJ
coru:WltcS das u.belu anexu c conforme óelu cspeciflcado:
-

··-

Árt. 20 .. alo altaradoa oa parcantuah doa
fJUintea adicionaia, parçabidoa paloa aarvidoraa alcançadoa pelo diapoato 1:1oa itana I a l l do arti90 antel'io:u
I - adidional de in•alubridader n, \(~n a
ne for- de• nor.aa •• vi9orr
'
I I .. adicional de paricuJ.oaidadet u.
Pari'Jret:o único - 0• valoraa doe acUeionai•
oalc:uladoa •ob:no o vanet.anto ou. aalirio.
·

..."·

Art. JO .. ••ri pa!Ja, a tltulÓ da co.pl•-ntaçlo, n0111inal•ant.e idantificada, a diferença que se varitica.~r ent.r.e
Otl vanci-ntoa ou aal,rioa daa refarlnc:iaa iniciaia doa n!-ia •uperior, intar-diirio • euxiliar do llnaxo 1 da t.ai no 7.t2J, « 12 da
daza.-bro da ltlt, • oa daa raferlncia• doa correapondantaa n!vaia 4o
Plano Onico da Claaaiticaçio • Ratribuic:.lo da Carqoa e Zlllpre'ilo.•
irlatituido pelo art. Jo da Lei no 7.~tei, da nn.
A.rt. 40 -. Oa atuai• veloraa das funço5.• da aa ..
aea•ora111ento auparior • que •• ratar• o art. 122 do Decrato-lai ntt
200, de 25 da fevereiro de ltl7, a .11uea alt.arac:õaa, alo raajuatadoa
-

ll,71t..

a) 25~ (villte c cinco por cento}. no caso de pouuir tJtui1J de mestradofdouiOfado:
b) 12':1: {doze

e)

por cento), no cuo de pouulr celill\cado de elpedili.Luçlo:

{cilx:o por cento). no caso de po.ssulr oertificldo de curso& de

!i'i(o

apedeiçD&~Det~to.

f 2• O Mini:atrlo da Educaçlo _disciplinar' o ~1110 do ec:rtilicl.do de
especlllluçlo de 'lu c tu LI. a a!Jnc• "b" do parlpafo an!Uior no prazo de Uinra dias. contados da
data da vi:!neia tlc5ta Lei.

..........

~~~-·-•"'w_o_o••-1..•..,--

~-••

Diapõ. •obra & r-unerac:lo de
tlervidore• civb do Poder EJtecutivo, ·na
acWini•traçlo dirata • na• autarquiaa, a dl outra& providinc:iaa.

r:~

O

PltESJ:,II:II~II:

DA

Art. 70 - A •~rataria da 1\ecw:aoa n~o•· da
••crat&ria da Planaja•aiUito a Coordenaeio, da Pl:"etlidincie de hpiiblica, no. prazo da vinte diaa, cont.adoa da data da publicaeio da Medida Provia.Sria que deu ori9. . a aate Lait t'ari publicar, no bilrio
Oficial da. Oniio., aa t.abala• de r..unareçao 4oa aarvidoraa daa ea.panhaa da Saúda Pública, inati tuíc!aa da cor:~fon~idada co. a La i
DO
5.021., da 14 da junho de lt61, noa valorea vi9antaa no -'• da outu•
bro da Ult, reajuatado• ai!' ll,07t..
Art.. lO .. O• efait.oa financeiro• dacorrent••
dbpoaitivo• deata IAi vi9or . . a partir dar
I .. arte. lO, :lO, JO e t01 lO de novet&bro 4a

lti':PiltaLJ:C.&

••b•r qua o Cong-raaao Kacional dae:rata a au •anciono a •evuinta

Art. lO - Slo t'h:adotl, naa "l'ebalaa doa Anaxoa X
a IX «ata Lei, oa vancimantoa ou g-ratificaçÕ.al
I - doa inta9rantaa daa carrairaa ou cata'JOriaa t'un.cionaia Auditoria do "l'a.11ouro Nacional, Pin.ançaa a Controla
Orç . .anto, Procurado': da Pazanda Nacional, Aaaiater:~taa Jur!dicoa:
Procuradora• 1t.utirqu:~.coa, Procuradora• a Mvogadoa da Ot'!cio do "l'ribu:r:~al Haritii!IO, P~ltel.a Tederal, Policial Civil do Oiatrito Fadarel,
Diploaata 4o Sarv1co Exterior a Gaator Govarnaraantal,
II - doa Ellqanh.airoa Agrõna.otl a Grupo D&cta,
pe-rtencantaa ao Plano da Claaait'icaeio da Carqoa a !apX"agotl, in•titu{do pala Lei nQ 5.645, de 10 « da1atobro da lt70f
III
4o• ••rvidoraa partencant.aa I tabela
-riJancial da I:U~l'intandil'leia o!a C&~~~.panh.&a 4a l!lt~Úda Pilblic:&J
IV - do Juiz Praaidanta • doa juhaa do "l'ribuI lO - I extinta a 9ratificaçio ~lo axarc!oio
• 4ataninade• 11:0naa ou loeaitl, conaidarando-aa aeue valor•• incorpol'adoa la t-unaracóa• fixada• noa Anexo• rataridoa neata arti'JO•

li - erta •..co, 5ff a

101

Art. to - I! rav09Àdo o
ao 7.12l, da 12 411 dezaabro 411 ltlt.

aua publicaçio.
rio.

Art~

lO

t .Co

4a da:r.Ulbro da ltlt.
do art~ 20

..._

10 - Zata IAi entra a• vi9or

M

114vQ9..-aa a• diapoeic&a -

Breailia, Ot da
Uto da lndapar~dlru:ia a 1020 d'a ltepública~

da
data

Lei
de

etmtrl-

&I lUOt
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AMEXO I

CArt. 19, da Lei nQ

7 .••• ,,de 09

de janeiro

raiDUNAL HAR1TIMO
CltB.GOS DE NATUREZA ESPECIAL

VEHCIMENtp

DEIIOKIHAÇAo

'

IIEIISAI.

oiUlZ..I'RI!:slll!:m:

3.!1182, 79

.JUIZ

...,_.,ttAÇ!o CRA:l'IFICAÇI<l IU:DliBJlçlo

HDISJU.

190

7.567,30

1.542,42

1].092,.51

3oi82, 19 175

6.!1169,88

l.SU,-42

12.495,09

ANEXOU
CArt. 19, da Lei n9 7.U~d•

09

de

janeiro

de lt 90J

CURI:IRAa AUDII'OR. DO TESOURO NACIONAL

CLAIIP!

UP&ClAL

1•

20

,.

PADRJ.o

VEMC:IKENTO

ÇI\ATIFICAÇlO

ADIUNERAÇAO

lU

U.l.3S,)O

5 .. 734,10

20.861,20

n

14.713,55

s.su,ot

2Cf,2S7,64

1

Uo303,75

5.360,25

11.66.,00

VI

13.905,'37

5.1A2,3P

19.0117,'75

v

u.su.oa

5.010,32

18.5211,.0

.

IV

1:1.141, 5'7

4.1UI3, 81

l7 .915, ....

UI

12.775';$6

4 .. 6RZ,83

n •.cse,n

n

12.U9,73

... 527,0!1-

Uii~9·U,71t

1

u.on,n2

4.376,35

l6.•UO,l7

VI

11.737,54

1.830,56

15.968,10

v

u.uo,63

•• 089,5.&

15.500,17

IV

ll.Ot2,12

3.953,13

15.045,95

Ill

10.713,16

3.121,17

14.605,03

n

10.48:1, s:a

3o6t1 .. S31

14.177,1J4

•

10.1t1,5:1

3.5'70,06

u. 761, St

IV

1.907,61

, •• 50,65

u.n1,22

lU

•. ,:n, 11

3.335,13

12.t&G,II

n

, , , , , , 47

3.22J,U

~2.586,Ba.

•• 102,51

3.115,35

12.218,03

I
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ANEXO II
(AJ'~. 19, da IA1 n9 7.US,de

09

de

janei:ro

de uto ,

CARREIRA1 TtClUCO DO TESOURO NACIONAL

CLASSE

la.

2a.

la.

REMUNEMÇAO

5.U4,U
5. 830.82

2.8iG,Il

a.eu,Js

11

2.751,70

J

5.667,Jl

2.6U,5g

8.588,52
D.JlS,lO

IV

5.340,49

2.4JO,.C5

7.710,94

111
J1

s.l7&,H

2.321,30

7 .. 498,24

s.ou,_sg

2.212,27

l

4.850,15

2.10;1,20

7.225,8&
G.t5l,l5

1U

ESPECIAL

~RATlFICAÇJ\Õ

VENCIMENTO

PADMO

IV

4.523,03

l.BU,87

lU

... an,u

1.775,85

l1

l

4.1U,U
4.012,57

1-"'·'l
1.557,54

lU

3.705,71

1.3U,40

n
l

3.5U,U

1.230,22

3.378,54

1.121,05

-

,.407,90
t.1J5,51
5.162,92

5.590,11
5.045,11
4.772,JG
C.U9,5t

.ANEXO lU

IA.rt. 19', da Lei n9 7 .US 1de

051

de

janeiro

de l t 90)

.CARREIRAt POLICIA FEDERAL E POLICIAL CIVIL DO DF
IN!VEt. SUPERIOR.)

CJ.Msa

QPECI~

PADRAD

21

GRATIFICAÇlO

RF.H.UNr:RAÇAO

lU

u.us, J.a

s. 734,10

20 ••61,20

n

Uo554r57

5.675,53

20.230,10

13.19&, 31

5.614, Zli

11.610,51,

Yl

u •.nt,4&

5.550,56

U4010,02

v

12.943,20

s.o&a4,&6

18.o&27,B6

X

11

Vt:NCIHF.HTO

lV

12,446,75

s •.u&, "'"

17.661.53

lll

11.961,34

5.3o&7,U

17.315,48

ll

11.510,24

5.215,94

16. 78,,18

X

11.068,74

S.203,31l

u .• 272 1

1:1

v

10.1544,19

5.121,62

15.773,81

lV

10.235,11

S.054,A4

15.290,75

lll

t.RU,30

4oP71,U

u

t.46S,75

oi.soz,a-a

u.,,.,,,

l

,,··102,61

4.825,87

u.12o,ss

14.822,41
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ANEXO
(Art. 19, da Lei n9 7.99pd•

III
og

do

janeiro

de ltliOJ,

CARREIRA1 POLlCIA FEDERAL E POLICIAL CIVIL DO DF
(N%VEL M2DIO)

CLASSE

r.sPFCI.\L

I•

••

PAORJ.O

VENCIMEI\'TO

GRATIFICAÇAO

RFHUI~E'RAÇAO

lU

6.679 ..90

4.272,30

10.952,20

11

6.4lp,40

3.89~.30

10.309, 7R

I

5.871,57

3.831,418

9.705,05

IV

5.(.02,01

3.533,78.

9.135, 7.9

III

5.332,66

3.2fo7,2r.

8.599,92

II

s.06), :m

3,.032,19

8.095,.9

1

•• 793,8!>

2.826,79

7.620,U

IV

.t.5i4,l3

2.64~.31

7.173,64

Iii

41.254,99

,. •• 97,87

fJ.7Sl,A6

"I

3.985,58

2.37J,U

6.356,77

J, 716,30

2.267,61

5.:983,91

ANEXO IV

,cSe 09

de

janeiro

de 19 to 1

C:AJUtElM.1 ANALISTA DE ORÇAMENTO E 1\NALISTA DE FINANÇAS E CONTROLE

· CLUSI!

PA1111Ao

JU

IU:IIUNERllçAo

5.734,10

20.869,20

5.624,9:6

20.25'7,,4

l.C.l48.22

19.66(,00

u ..... ,,ot

s.sts,Te
s.ue.s:J
5.079, , ,

u.s2o,o1o

13.015,13
12.5SI7,18
12.194,76
12.025,42
11.652,54

4.970,31
4.861,21
4.752,02
4.42.C,75
....315, 56

17.985,44
17.458,39
1&.946,78

11.213,61
10,948, so

4.206.56
4.097, 45

J
VI

10.6115 l9
10.516,00

3.988-~U

U

3.551,04

u

v

10.20;,75
1.915,47

:s.ss1,e.c
3.442,85

n.:no.32

,.633~11

3.333,5'7
3,224,4&

u .• I&&,BI

3.115_,35

u.::ue,o3

u

c

..•
1

lU

J1
J

v

A

CRl\TlFICAÇAO

15.135,10
14.632-,68

ESPECIAL

•

VEIICUIEUTO

IV
lU
J1

1'1

uz
J1

J

13 •• ,,. :u

•• 362,42
1.102,68

19.081,1&

16.450,17
1S.516JJ,l0
15.500,17
u. 045,95
<ftO

ftO

.117. 04
13.761,59

12.586,88

7305
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AH!:XO IV

(Art. 19, da Lei n9

7.995

,de

09 de

janeiro

CARREXRA1 TECNICO DE ORÇAMENTO E TECNICO DE FINANÇAS
E CONTROLE

CU.SSE

PADnl'iO

.ESPECIAL

11

VENCIMENTO

lU

s.9U 1u

1

2.801,48
2.735,97

v

5.397,16

lU

5,170,11
4.954,02

l

4.748,23
4.552,48

2.517,73
Z.4SZ,Z6
2.386, 76
2.321,30
2.255,83

··~~··2~
4.342,23

í:~~t;;

n

v

IV

4.174,U

8.861,35
8.5.33,11
8.218,51
7.914,89

7.622,43

7.340,78
7.069,53

'· eoe, n

::m:~~

4.015,12
3.864,18

'.081 .1~.'
5.856,43
5.640,03

3.874,09
3.738,85
3.Gll,O!J
l.UO,l3

1.557,54

1. 492 ,o a
1.426,55
1.361,16

5.4Jl,63

lV
111
11

3.376,58

1.295,65

5.037,64
4. 851,49
4.672,23

n

1

Vl

v
A

REHUUERI\ÇllO

1.906,70
1.841,31
1.,775,85

111

•

2.865,91

5. 732,43
5·.482,61

XV

c

GnATlFICAÇ~O

1

3.269,34

5.230,93

4 .o !I ,s&

1.230,22

ANEXO V
(

,de
CARR!:IRiu

CLASSE

Hiniatro 1• Cla•••
Hlniatro 21 Cl••••
Conselheiro
1• Secretêdo
z• lecx-edrio
l•cret,rlo

••

O!J de .

janeiro

. de·

uto)

DIPLOMATA

YEIIClKEHTO.

11.770,90
10.419,01
9.-511,17
9.0&6,97

a.u&. ,,
7.715.44
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ANEXO Vl
(Art.. 19', d~ ,Lei n9

7.U5

1 de

PROCURADOR DA

'

.

~

09

de

FAZE~~A

janeiro

de

u~o

)

NACIONAL

-

CATEGORIA

VE3C1KENTO

GR.ATIFlCAÇlo.

REHUNEPAÇlo

SuJ;»-Procurador
Geral

12.346,98

Procuradcr
u ca,t.evorla

10.997,85

7.231,31

18.229.16

9.67·2,82

,,.963,91

15.636,73

o. 522, 2:'

20.869,20

Procurador
21 Categoria

ANEXO.VII
1de

OSI

de

janeiro

CARREIRA, ESPECIALISTA EH POLITICAS POBLICAS E GESTJ.o GOVERNAMENTAL

VEHCl.HEHTO

GRATIF1CAÇ1.o

REHUNeRAçAo

y

8,674,28

IV

7.435,09

12.194,92
11.093,31

lU

5.872,84
4.95&,73
4.130,61

20.869,20
11.528,40
15.968,10
13.161,51
12.:01:18,03

CLASSE

n
X

I

10.185,26
•••04,86
a.OB7,•U.

,

..

7307

Setembro de 1992..

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

7308 Sexta-feira 11

AIII!XO VIII

janeiro

ele 19

oo I

IS~RVI~kES DO PCC_.LEI N9 5.645/70

E LEI N9 6SS0/78)

ASSISTI:UTE JUR!DlCO, PROCUAA-

.EtiGENIIEIRO

REFERtNClA

DOR r,urJI.RtJUlCO., PROCURADOR

os·

7.290,06
7.435,00
7.59!',88
7.776,58
7.834,52
8.036,50
8.105,82
1.376,59
8.423,82

722,06
715,11
90(,55
902,76
1.062,33

8.688,11

1.39!f,90
1.584,47

06
07

OI

09

lO

11

12

13
14
15

16
17
18
19
20
ll

22

n

24
25

JIEFERENCIA

22
2J

u

25
2&
27

2&
2t

ADVOGADO OE OFICIO 00
NAL J.IJI.RITIMO

1.223,2~

1.2n ,ao
1.389,29

8.885,07

1.577,31
1.764,29
1.781,14

91.093,70

9 • 314 r 87
9.658,01
10.028,851
10.430,84

1.814,95

10.8S7,!f6
11.321,03

2.123,51

11.013,91
12.3.5,41

12.915,61

DACTA

1.5116,06
1.5117,76
2.041,44

2.107,17

2.115,02
2.245,05
2.317,34

2.391.95
2.468,97
2.548,47
2.712,60

3. 764,31

1.:01,87
1.344,96
1. 31!11, 32

1.419,51
1.499,31

1.540,84

s
1.6,~1&

1.,72,

1. Hl,21

1.7518.,39
1.856,29

2.365,99
2.422,98

1.1?2,47
1.204,94
1.239,32
1.,272,62

1 .. 513,52

1.687,94

2.899,37
3.0516,08

r Nlll

33
34

DACTA (NSI

2.041,32
2.079 ,oo

2.481,27

1.458,10

u

AGRONOMO

Í.06J,511

lO
31

n

E

TRI~U-

.,

-~

3.30,,28
3.528,07

4.015,13
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'I'ADELA JX

(Art~

19, da

~i

n9

7 • 915

1 d.e

09

de

janeiZ'O

'I'ADELAS EHERGENCJAIS/SUCAK

HlYEL &UPERlOR
DENOHIHAçAO
DO
EMP•EGO

HlYEL MEDI O
REHUNERAÇAO

DENOHlNAÇI.O DO Dll'l!!;
GO

HI!Dlco.

7.177,00

HI!DlCO VI:TEIUUAIUO

7.177,00

I\IIXILIAR DE lABORIIlOmD
>B:IINJCO

I"AIUU.CtUTlCO

7.177,00

aHXlTOR DE

810QU1H1CO

7.171,00

"'"''""'"' w::::u,,

UOLOGO (EUTOMOLOGlAI

7.171 ,o o

EDUC>.COR EH SAODE

'1.1)'1,00
7.171,00

~EelllCO EH SAODE

7.177,00

A8111TENTE SOC1AL

t.su,oo
1.511,00
1.571,00

u.uaa

1.G41,0D
2.230,00

QJI\rU:I\ CE DUJ-\IAS
leiTJl& DE

''7.• 177,00

~GEHJU:lllO AGI\ONOMO

a.uo;Oo

MrlFJCE mrum>;J<o VE!c:u10
AllXlLWI DE DlVUI.GIÇJIO
lllV\JLGII!lOR

El\lln:f,JUO

HlCKlSlXlPlSDI.

AUXILIM

~lNIS'lPATNl

lttHUUEI\A-

çlo·

2.331,00

z••••• oo
2,700,00
2.700,00
2.100,00

lWXlLil\11 DE fSIM'1snCA

2.700,00

CNnCGlwo

~.700.00

ANEXO

(Art.. l9,da'Le1 n9 7.US

X

4e l t .tO)

CATEGORIAS· FUNCICINAIS DE N1VEL I!1TERl-ltDIJ.JliO
ii!G~iX DS- .29 GRAU COMPLETO PARA il'!tí:RE&so

• Agent•
- Agente
- A9ente
... l.gento
- Age~tc
- Agente
-Agente
-Agente
- A9ente
-Agente
- Agente
• Aqente

Ad•ini•tZ'ativo
de Aba•teci.ento
de Assuntos da Indü&trla Açucareira
<!o 1\r:suatos da Indú~;~rla Hadeiretr•
da Ativid~d•• A9rOPGcu1riaa
d• Atividadea de cal*
·
de Atividadea Har~timaa·e Fluviais
de Cinefotoqrafta e Hiccofil.age•~
de Colocação
"de CO. . rcial!zação.dq ~fi (ea ~xtinção)
de Comunicaçao Socinl
de befeu Floréata'l
-~ente de b~ligincia do·Tribunal·Har{tiDO
- Aiente.de Higiene • Segurança do.Trabalho
-·~ente de Inspeçio de rndUstria.e.comircio
~ ~gente de Inapeçio da Pesca
• Agente de Jnspaçio Sanitária e Indústria 4• Produtos
Orige• J\nimal
- Aqente de Mecanização de Apoio
~ Agente de Saúde Pública (ea extinçiól
.. Agente de saGde PGblica, tcrupo ·-· lallde Pnt.Uca)
-,Avente de serviços .complementares
• Agente de serviços de Engenharia
~ Agente de SegUrenÇa de Tráfego Aireo
••Agente de ~elecomunicaçõea • Eletricidade
•· Agente de Transporte t~rlti.o e rluvial
~- Agente •• At1v1dade• Aero•spaciaia
.... Artlfice Especializado (ART.-700)
- Aasistente Sindical

de

7309
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- Aa•t•••nte de Controle Interno

-Auxiliar de EnfermageM
- Auxiliar da •lateoroloqh
- Auxiliar •• ~•untos Educaeionaia
- Auxiliar em Aasuntos CUlturaia
- Contramestre (ART-700)
- Controlador da Tráfaqo Aéreo
- o..tUógrat:o
• O.sanhista
- Idantifiead~r Datilosoópico
- Laboratorista
- Mestra (ART-700)

..
•
..
•
..

Hetrologh ta
Operador da Computação
Patrulhelro Rodoviirio Federal
Parfurador-Diqitador
Programador
Taqulgrafo
Ticnico da Arquivo
Ticnico da Contabilidade
Ticnico da Derivados do Petróleo a Outroa Combustlvei•
Técnico da EstrAdas
Ticnico da Laboratório
{)
'1'icnico da )Jeteo.roloqia Ae:roniutj'~

- Técnico de Pro9ra~ação e Opereção da Defesa Aérea •
le de Tráfe90 Aéreo
-

Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico
Técnico

Contr2

em
em
em
em

cadastro Rural
Cartografia
Colonização
_
Eletrõnica e Telecomunicaçoe• Aeronãutiç&•
em In!orm~ções Aeronáutica•
em Radiologiaem Recursos llldricos
- Técnico em necursos" Minerai•
Tecnologh:t&
- Tradutor (em extinçã~)
ANEXO

(Art. 19, da Lei n9

1-995

1 de

XI

09

de

janeiro

de l9 90)

CATEGORIAS FUNCIO~\IS DE N!VEL AUXILIAR
INGRESSO SEM A EXIGtllCih DO 29 GRAU COMPLETO

- Agente Auxiliar de Saúde Pública (ea extinção)
Agente do Drenagem e Barragem
Agente Operacional da TelecomunicaçÕe• • Eletricidade
• A9ente de Portaria
Aqente de Vigilância
Artlfice (ART-700)
Auxiliar de Art!fice (ART-700)
Auxiliar de Laboratório
- Auxiliar Operacional em Agropecuãria

-

Auxiliar Operacional de Cinefotografia e rticrofilmaqeiD
Auxiliar Operacisnal de comercialização do Café (ea extinção
Auxiliar de Controle Interno
Auxiliar Cperacional da Indústria Açucareira
Auxiliar Operacional da Indústria Madeireira
Auxiliar Oper~cional da Defesa Florestal
~ Auxiliar Operacional de Meteorologia
Auxiliar Op~~acional"de S~rviços Divaroo•
Auxiliar Operacional de Serviços de Engenharia
- Auxiliar Operacional de Assuntos Culturais
Auxiliar Operacional em Assunto• Educaeionais
Auxiliar de Transport• t~ritimo • Fluvial
Motorista Oficial
- Telefonista
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Pág.

I
LEI K9 7.t23, • DE

12

13.12.89

22..962

DE

DEZEMBRO

DE

1989

Diapõe aobt• oa venci~ento~, âalárioa,
soldo•
e
de•aia
rtttibuifõea
doa
aervidorea ctvia e ·•ilitarea do Po~er
~se'c:utivo, ha •"•d.nhtraçio direta~
naa
autarq~i••• na~ tundaçõ•• pÚblicaa e noa
extintos ~•rritórioa,
e
di
outraa
provi dê-r• c ta a.
raço aaber que o. P:reaidente da ••PÚblita
adotou a Medida Proviaória nt 106, de 19R9,
qve o Con9reaao ~cional aprovou, • eu, RELSOH
CAkNEJkO, Preaid1fte do Senado ~ederal.
para
oc afeitos do diapoato no par,,rafo único do
art. 62 da Conatituiçio Federal, pro•ulgo · a
llf9Uinte Lei I

Art. lt - pa wanei . . ntoa, aal,rtoa, aoldoa 1 deaaia
retrlbuiç&ea do• ._Pv14orea clvla e •Slitarea do Poder Executivo, na
adalniatraçlo dlreta, na• autarqulaa, incluai•• •• •• reti•• ••P•cial, naa fundaç&ea pÚblicaa • no• extinto• !'erritÓrioa, cor-r•• ..
pondentea ao aia de noye.bro de 1989, alo reajuat~doa •• vinte • aeia
w1rgu.la· ~ero aeia por cen~o-, e titulo de repoaiçlo aalai.hl ..
Parágrafo único - ~ repoaiçio a que •• retere eate arti9o aotMn~i.. devida aoa aarvidorea q.ue nlo obtil•n·••• por qualquer
foraa. reajuate, ·aob o ••••~,tltuÍõ ou funda. . nlo, incluaive e• •ir"tuc!e da apli"éaçlo ou altaraçio de plano• de car9o• • aalárioa.
Art. 2• - ~~~~ decorrência do dippoato neata Lei, a reauneraçio doa aerv~dorea clvla et:et:Lvoa do Pocter &x~cutivo, ."~ adaÍniatraçlo. 11t:Li-eta, noa ea:tlntoa' !'errltÓrioa, naa autarqu-:Laa, axc1u1daa ••
ea•re9l•• eapecial." • na~ lnatituiçõea federai• de anaino ~nefícia
daa ~le art. ) t 'C1a Lei nt ?.'596, de lO ·4• abrU de 1~87, '' a tixada
naa 'fabelaa doa Aneaoa 1 a XI'X deaia l.ei.

f 11 - O po.alcionaMnto doa oeupantea de cartoa • ....
preto• de nlwel •idio, pe~tencentea coa Planoa de Claaatfieaçlo de
earto• e· l•pretoa, inatJ.tuldoa pela• Leia n•• 5.645, 45• 10 d• •••••·
bro de lt70, • 6.SSO, 'de 5 de 'ulho d•. 1171, naa reterlnclaa dt
wenet••ntoa • ael,,rloa, oba•f••r' a cqrrela~io ••tabeleelda noa Ane.... 1, XX • xxi d•ata r..ei.
f 2•- A.Partir'4e 11 de nove•bro de 1111, fi~•~ abaor•
Yi4aa ,.taa•raaun.raç&.a con.tanta8 4aa Yabelaa ane1aa a eata Lei aa
tratificaç~a, auallioa, abonoa. ad1clona1a, 1n4~n1aaçlea • quaisquer
out~•• r•tribulfle• que eatlYerea aen4o pe~cebldaa ,.1oa ••r•idorea
alcançado. por ••t• arti••·
f 31 - alo aeclo .ineOrPKa... ne lon-a do ·par't~fo
••t•rlor aa a.gulntea·Ytntateoaa
I -. • r . .uneraçlo decorl'ente do "t••r.elcio •• carto c011taalo ou .. f•I'ÇI•IIdle. ConUà1\fa:
IS • a r..,••r~lo pell .,.. ...
•.•r•1.co. eatr•oiA!I~

tvi•.•.•

Hl'le Cee.lat.ll•lf•••·•-;t·, .,•• XYJ)s
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III - a vratiUcaçlo JNtla part.icip_aflo aa 6rtlc O•

deU•

bera~lo

coletlva:
JY - a trattftcaçlo por trabalho coa aa,oa x ou auba•
tlnclaa radloattvaar
Y - a tratlflcaçlo por encarto •• curao ou •• con~r•or
Y1 • a gratlflcaçlo da repr•••nta,lo 4• ••bln•t•r

Y%1 • a·gratlfJcaçlo da lnterlort&açlot
YJJt • a tratlflcaçlo 4a de41caçlo ••cluatvar
IX • a vrat~ficaçlo por ra9fncta ~· claaaat
X - a tratlflcaçlo 4• chefe da 4aparta~anto. dlwlalo ou
aqulvalantet
XI - a vrattficaçlo da chefia ou coordanatlo d• cura••
..Se iraa ou equl•alant.at
XII • a trattflcaçlo aapeclal da localldad•t
XJJI • a gratlftcaçio a que •• rafara o I 3t do art. 71 ••
~l
4.341, 6o 13 do junho do 1t641
IJY - a gratlflcaçlo pelo exe~clcio •• ••t•~rinadaa &oftas
ou locaiaJ.
XY - a 9ratilicaçlo de eatlaulo l ftacaliaa~lo • l arr••
cac1açlo, devida ~· fiacaia de contributçka prevJdlaneUrtaa. (art. 11
datei n• 7.717, de 30 de junho de 1919) a aoa ae~•tdor•a • que ••
retere o art. 71, f 21, da Lei n~ 7.8$5, de 2• de outubro de ltiiJ
XYl • a trattficaçio de. produtividade do eaainot
XVII - a 9ratifleaçio p~evlata no art. l• da Lei
c.•tl,
de 21 de noveabro de ltG4t

•

a•

n•

XYIU • o abono eaprectal concelllido -pelo 1 21 •• are. ·11

da

$•1 nt 7.JJ3,.de 2 de 'ulho de 1915t

XIX
XX
XXI
XXII
XXIII

o aal,rio•fa•lltas
aa di,rtaat
~ ajuda de cu~to •• ra&lo de •udança 4• ae6et
o auxílio oU a lnd~nfzaçlo de tranaportet
o adianta•ento pecuntirio a que ae r•t•~• e art. ••
da tal n• 7.6~6, de 2 de deae~~o de 1918;.
XXtY ·• o adicional por teapo de aervtçot
XXY • oa ac11cionata por ativJdadea insalubre~ ou perito-

...,.

•
•
-

XXVI - o

adicional

de

firia•

(Conatitul~lo,

art.

7e,

XYUh
XXYIJ - o
XXYJll - o
bo1bo, •~t. l43)J
XXIX • o
pre•iatoa noa arta.

adicional noturno (Conatituiçlo, art. ?e, IX)t
abono pecuni,r\o 1Conaoltdaçlo daa teia do Trapro labore • • l'etribuiçi,o
31 • 51 da Lel a• 7.711, de

adlelonal va~llwel.
22 de ••••. .~. de

ltNf

laportlncia decorrente da COftYeralo fe ,,,....
•• pocún1a1
XXXI .- a i•porthcia cJecorrfllte da aplléaflo tJo ar't. 2'l . .
XXX·-~

11cenca·p~l•io

ou

••~cío)

&.et.,-n't 1.732, 4• 4 ll,.,de&••b~o de lt?t, 4oa •yt·•·, 17fo,•·&•O·• 1e•. ,.
t:t'l 1.711. •• 28 •• outubro de 1952·, • .... ~.:r:f•çlos
..
XXXII-·~~ 4iferençaa lndtvidu.ia •. no•inal . . a&e. a._Atafa~•~
.,•• , obaerv•cJo o d~.•to ftO I 41 de•t• ar r Vf'l•
r.el
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XXXIII -o ct•ci,.o 'c.~t-rc.O:iro ••liliio.

41 - Aa ~antavena peaaoÂia. no•inal•ente identlfic•daa, percebidaa peloa aer•idorea ~rteneentea aoa Planos de Claaaifi•
caçio _de cargoa • Eapr'!_toa a Que •• refere o I 1• deate ·artltor aerlo
incorpol'adaa. ••• ••duçlo de r••uneraçlo.
t S• - São alteradoa oa percentuaia daa aeguintea indeniaaçõea, gratificações • adicionaia, percebido• pelo• aervidorea
retribuldoa noa teraoa •o• Anexoa I a Yltl e XVI a XIX 6eata Lei&
cento!
11 - indeniaaçio

de

habilitaçlo

policial:

aeia

por

~ento, no caao do lnciao 1, • ~oze por cento, noa caaoa .soa lnciaoa
II e ltlr do art. 81 do Decreto-lei nt 2.251, de 26 de fevereiro de
1.151

111 - tratificaçlo pelo exerelelo e• deter.lnadaa zonaa
ou localas ••1• per cento, toze por cento e dezoito por cento, coao
,definido •• ~•vUla~ento:
IY - 9ratifScaç5o de h•bilitaçlo profSaaionals trinta e
u~ por ·cento, no caao de Curao de
A~rfeiçoa. . nto
dP Olploaata, e
trinta • aete por cento, no caao de eu~ao de Altoa Eatudoa:
Y • tratifieaç5o por t~abalho coa Raloa X ou aubatinciaa radloativaa: dez por cento:
·YJ - tratiUc~çio de interio1 'zaçios dez. por cento. treze Por cento • dece~aoia por cento, na fo1 •• da le9ialaçio •• Yiç:or:
YIJ • adicional de 1naalubr1dades doia vSrçula cinco por
cento, cinco'por cento e d•z por cento, confor•e diapoato na letialaç5o •• Yitort
Yl11 - adicional de perieuloaldadel aete vlr9u1á cinco por

cento.

1 11 - aa lndenlaaçhar •rat'Uicac4ea • adiciOnaia a
•• r•f.•r• o par,9r.afo ante·dor P••••• • aer calculatoa aobre o
wenci•ento ou aal,rio.
Art~ 31 - lio ••ntldaa aa tr•tlficaç&ea de que trat . . o
art. •1 do Decreto-lei~. 2.111, de 1 de'•alo de 191•, o ârt. 11 ,
inclao llr ao Decr"-to•lel "' 2.33), de-1~ ••. junho.,.. 1987, e o ~.rá,rafo único do a,it.• 21 do Decreto-lei n• 2.11•, de 26 de ·dez.e.bro .
4~•

.

•• 191·-

Parigrafo único - A 9ratlficaçlo a que •• refere o parl9r1fo únléo do art. 21. do Decreto-lei n• 2.114. de ~184, nlo poderi
••r pa91 cuaolatlva•ente coa àa de.-ia referl4aa neate artlto•
ar~. 41 .. aa tratlflcaçl•• de nlwal auperior, 4• atlvl414• t9cnic0-adaln·1 .. trat:l'••• · • •• rafa~i4taa no• ·arte. 11 e 21 tSo.
'oeereto-lel .i 2.365, de 27 da outdbro de 1117, coa a re4açlo da4a
peJo Deerato-lei n• 2.),6, de • de noYaabrO•d• 1187, be• aaal• o abo••#tnatitwldo pelo art. 21 4a Lei nl 7.?06.· •e 21 de' deae~ro de
lt.t, wlgentea no -'• . . outubro de ltlt e perceb14oa pelo• aerw14o~•• pe~t.encntêa I tabela . . . rtenclal a. auperi.ntendlnci~ ._. c:aa•btica - sue~· • a. ta~telaa •e ••peetaltatil• •o.•.Mtl.o.• 4a _Ahlnl•tr~lo raderal di reta • ••• avtarquiaa, fica• conaoU•
...... ·a ,..rtil'·· . . 1.--,.. nowetlbro de 1111, . . . . . .6aica tl'atll:icaçlo,
c,.P ,..ler ·c•n•.......i:':'.. 'dt ....... IIIÍ• ..i;cel.- •JUc• • ;

.,..ü•.,. ..,.,.
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Art. 51 - Aa 9ratlficaçlea

~.que

trata• oa arta. 1•

e

21 do Decreto-lei nt 2.365, 4• 1987, • o abono inatitu1~o pelo art.
21 da
nt 7.706, de 1988, pereebidoa noa ter•o• da• nor••• eM vitor pelos aervidorea contratados para exercere• •~pre9oa ~r•anentea,
car9~a·. ou funçõea do Ór9io a que •• refere a Lei nt 4.341,. d• 1964,

'•i

e

pelos aervidores daa fundações pÚblicas, excetuadaa

aa

beneficiadas

p.lo art. 31 da Let n• 7.596, d~ 1987, aio incorporados aoa respectivos aal,~oa, a partir de lt de nove•bro de ~989.

·
P•r.Í,grafo' Único - A gr•tificaçio. de at:l-vidade téenico.:.
-adminiat.rat"iva • a QratUicaçio 'pelo dea• ·p•nho de atividadea de a-

poio passaM a ••~ devida• aoa ae~vidorea contratado• para exercer••
•,!llpregoa peraane.nt.ea do Ó:r9~0 a que •!t refere a Lei n• 4.3.Cl, ~de
1964, ••diante a incorporaçio aoB respeciivoa aalirioa daa alu.c5idaa
9ratiticaçõe~, noa valor•• vi9entea •• o~tubro de 1989 • cnlculadoa
noa t.er.oa do art. 21 da Lei n• 7.407, ~· 19 de nove•bro de 1985 • do
art. 2•, caput • pari9rafo único, allnea •b•, ~ ~ do Decreto-lei nl 2.365, de }987.
A:rt. 6• • A gratificaçio a que •• refere o a:rt. 3•, ~
~ • a~_ftxadaa noa Anexoa IV a xv, XVIII • XIX
deata Lei aerl~
pa9aa pelo efetiVo eXérc!cio dO- cargo. ou ·emprego.

I

1•-

. . nte.oa afaata.. ntoa

Conaiderar-ae-io.coao de efetivo
·~ wirtude des

ao-

exerclcio

t - rérlaas
.ll • ca•••entot
lll JV -

prla

luto;
licença iapecial', U.cença
•• d•corrlncia de acid•nte

aaúde ou
,,atante • lieença-pat•rntaad•s

·

para
de

trata•ent~.d•

aerviço,

pról

licenç-

Y - a~íÇo obrlvat6rlo por l•l •

to de aerviço;
VI - requiaiçio ou ceaaio, na tor•• da leia
Vlt - "ú,dteaçio para ainiatrar aulaa ou aut.'éter-•• a
trein•••nto ou aperf~içoaaanto relacionado• co• o cargo ou e.preto•
t' 2• - Aa 4)ratificaçõea • que •• cef•~• eate artl9o
incorpor••-•• aoa provento• da apoaentadoria e aervirio de baae ~·
cálculo da contribuiçio prevideneiária.
Art. 7t • Oa valor•• do ~enci•ento ou aalário e da grat~ficaçl~ a q~. •! tefere~ oa arta. 3t • 6• do Decr•to-lei nl
2.365,
de 1917, paaa~• a ••r 4~ NCa~ 2.065,25 • de RCal'2t7,39, reapectiva••nte.
Art~ a•· - oa aervidorea civis a que .• ae
re-lera o art.
regi4oa pela Lei nt 1.711,. de 1952, continuario percebendo •• ·•tu·ata parcela• adicionadaa aoa rea~ctivoa ·venciMntoa no• t•r•o• do
art. 3• da Lei n• 6.732, de 1979, co•o ~iferança individual. no•inal•ente iden~ific&da, oba•rvadoa oa valor•• fixadoa no arti90 ante•

1•~

l'·iOC'.

I 1• •-A partir de l~ ~ no••~bro de 1989, a lraçio '4o
quinto a ••r adicionada· ao vencl•ento ~o· cargo ef•ttvo (Lei nt 6.732.
de 1979) aerá calculada direta.. nt• aobre a repraaer.t.açio ••naal .to
cargo •• eo.iaaio ou da funçio de confiança ·do Grupo-D:Ire,çlo • A••••·
•ora. . nto Superior•••
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t 21 - Aplica-•• o

~ritério

a.

cáleulo a qu• ••

refere

o parágrafo aaterior ia' parcelaa atualiza4aa noa ter•o• do art. 4• da
Lei n• 6. 732, de 1979,, correspondente a aoa anoa co•pletoa poateriorea

ao dich•o ano.
Art. 9t • O valor do vancl•anto ou salário corra aponiiSanta ao nível 1 4a Cl•••• de Profaaaor AÔXUtar
Carreira
ftagiatirio Superior (Lei nt 7.596, de lO da abril da 1917), pau o
ra9i•• de trabalho de vinte boraa ••••nata, paaaa
•cas.
33),69, a partir da 11 da junho de 1989.
Art. lO- O diapoato naata Lei não aa·aplica aoa aarvt-

"•

• •••

.,.

.,.

4~•• daa Ca•p.nhaa da saúda ~Ública. inatituldaa de ~onfor•ldada coa

a Lei nt 5.026, da 14 da junho da 1966.

t 11 - A r••unaraçio doa aervldoraa ~. que trata
fixa4a •• lei.
J ·21 - Para oa efeltoa do dlapoato no par'g~afo antePlane:Jaaent.o
e Coordenaçlo da Prealdincla da aepública - SEPLAN, até lO de nov••bro de· 191P, aa atua.la Tabelaa de reauneraçlo ~oa aervidorea daa Caapanhaa, aco•panhadaa de proposta de nova• tabelas, obaerwadoa oa ••·
lorea de·venci~ntoa • aalirloa fiaadoa no •nexO 1 deata Lei.
•rt. 11- O I 21 d9 a~t. 31·~• Lei nt 7.134, de 6 de
outubto de 1919, paaaa a vJgorar coa a aaguinte radaçlo&
Lol
•1 21 - Ao Ocupante de cargo da que trata
do
aplica-•• o 4iapoato na I 21 do art. 31 do Decreto-lei n•
13 do fawereiro de 1976, e auaa alteraç&ea.•
Art. 12 - A 9ratiflcaçio •·. que •• refere o I 2• do art.
1• da Lei
,7.155,· de 1989, ••r' atrlbulda atá o al:ll•o 4• 210
·pontoa, por aervldor, c~rreapondente cada ponto a aero vlr.tl.tla dusento• • oitenta • cinco P:Or canto·do respectivo vanciMnt.o, ..noa ter•
aos daa noraaa"expadidaa e• decre~o.
Art •. 13 - o abono . . naal de que trata o art. 21 da Lei
n• 7. 706,' de 1911. fica incorporado ao valor de aoldo do poato da
A1alranta~da-Eaquadr~ (art. 148 da Lei
5.787, de 27 de junho de

n•

n•

1972).

I 1•- KPartir da incorp6raçio, o abono aeri eatinto
,.r• todoa oa postos ou gr•duaçõea, axceto

pa~a os penaioniataa •111tarea • para •• pr~çaa e·praçaa eapeciaia de lndice ltual o~ inferior
a 230 na Tab~lá 4• Eacalona. . nto Vertical •

.1 21 - A parcela •antidA pelo parágrafo anterior
reajustada na ..... data • nos •••aoa l~dicea ~••pre que for••
radaa aa re•uneraçõea doa aerwidorea pú~llcoa~
Art. 14 - o art. 1• do Decreto-lei nl 2.355, de 27 de
agosto de 1917, paaaa • Yl9orar ca. • aetulnte redaçlo1
•Art~ 1•- A nenhua aervidor-clvll ou •lliter do Podar
~xecutlvo da Uniio a doa Territórios ·aeri pa9a, no Pala,
retribuiçio
...n8a1 auperior ao va1?r percebido, coao reauneraçio, a qual~uer tl-

........••.••.••..•............. ......•..... ....................• •.
~

~

Art. 15 - o disposto neata Lei aplica-a• aoa provento.
. de apoaentador1• ou de disponibilidade • ia pana&•• decorrentes do
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faleei•ento 4• servidores da Uniio • daa
regi•• eatatutirio.
Art. 16 • oa órgloa e

autarquia••

entida~a

Setembro de 1992

aub•etidoa

que tenha•

ta~elaa

ao
nio

eonatantea doa anexoa deata L.i encaMinharia à Secretaria da Reeuraoa
H~•ano.a da SEPLAN, ati o· dia 30 de nove•bro de 1989.

aa

r·eaprethaa

tabelas 4• re•uneraçio~ cargoã • funçõea de confiança. para fina de
verificação • publicaçio.
Art. 17- oa aaauntoa relativoa ao peaaoal ciVil do Poder Executivo, na ad•iniatraçlo dtrata, n.a autarquia&, inclu1daa ••
•• regi•• espacial, • naa fundaçõ•& pÚblicas, aio da co•petincia privativa doa 6r9io.• integrantes do Siatell'la de Pessoal Civil da A.dminia-

traçio rederal - SlPEC, obaervada a orientaçio nor•attva do Or9io
Central ~o state••• revo9adaa quaiaqu•r di~poaiçõea •• contririo.
incluaive •• de leia ••p•ciaia.
Par-ágrafo Único _.A or,ientaçio 9ftal fir•ada prlo Of"9iC?
Central ~o SJPEC te• car-it•r- nor-•ativo. reapeitada a co~p•tincia da
conaultoria Geral da República • da Cnnaultor-ia Jur-Idico da StPLAN.
Art. }I • O Pod•r Executivo. por inter•'dio do tonaelh~
Jnter•iniaterlal de •••un•raçio • Provent~ - CJAP, efetuari o 1••antaMento de todaa aa attuaçaea anterior•• a S de outubro 4• 1988,
relactonadaa coa negoctaç&•a traba~hiataa na ir•• daa autarquia• ••
r~g1•• eapec1al a !undaç&ea públtcaa, Pro•ovendo aa . . didaa
le9aia
neceaairlaa ~ aua re9ulartaaçlo.
Art. 19 - O diapoato neata Lei n5o •• aplica ao peaaoal de que trata• •• r.e!• n•a 7 ,721. 7. 722, 7.7?_3. 7.72~. 7.725 •
7. 726. tod•.•- de 6 de ~anel r• de 1989.
Art. 20 - ~•••alvado o diapoat~ no art. 9P, o• efaltoa
financeiro• doa valorea a que •• refere eata tet vi9ora• a partir de
1• de nova•br-o da 1989.
Art. 21 - Zata Lei entr• •• Yitor n• ~at• de
publleaçlo.
Art. 22 • aev09•--•• o I ·4• do art. 71, oa arta. 12 •
13 da Lei n• 5.026, de lC d• junho de 1966, • Me~ida Prov!aória n•
95, de 2C de outubro de lt89, • •• dlapoaiç&•• •• contrário.

•u•

•zHADO P&DEJALt U

12

161• da Jndependlncta

DE DE.ZJ:t\BRO DE

e 101• da

191.9

Rep~ltca
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ART, 2• DA L~l •• 7. 923/119
•
CATECORlAS FUNCIONAIS DE H!VEL JHTEWREOl~RlO EXIGtftClA
DE 2• CR.AU COKPLETO PMA .I.CRI!SSO

• ~9ente ~dm1n1atrat1vo
- Agente de Abastecimento
- J\gente de Assuntos da lndÜctria l\•1 ucare1ra
- Avente ~e Asauntoa da Jn~Üstria ~~de1re1ra
- Agent ... ..dc
- Agente de
- A9ente de
- ~9~nte de

At1vid.ndes

Agropecuáriaa

Ativida~e• de Ca!é

ColocaçD.o

Co~ntcaçõo

,.

Social
• Agent• de Diligfnciaa do Tribunal Harlti•o
• Agente de lligh•ne • Se9ur.ança do Trabalho

• Agente de Jnspeçio de Indústria • Comircio
• Agente de lnapeçio
Animal

Sanl~iria

• lndY&\rial de Pra4utoa de Qr19••

Agente de SerViços de En9enharla
de Se9urança de Trife9o Aireo
~gente de Telecomunicaçocs • Eletric14a4e
• A9ente em Al1v1dades Aeroeapac1a1a
Allictente de Controle Interno
- Controlador de Trifevo Aéreo
·Av~nt•

• Desenh15ta

-

Metrolog11Jta
Oficial de Chancelaria (MM ·~ extlnç;o)
Operador de co~putação
Patrulh•tro Rgdoviário 7e4eral
Provr•me~or

- 'J•au! •.: ,. "r,
- 'Ieeu..
~1·~

: ..

-··1vo

-Técnico a- con~6 • 'idade
- Técnico 4e Derivado» ~~ Petróleo e OUtros C0Mb~at1ve1a
- ticníco de Estrada•
~icntco de Laboratório
T!cnico de Heteorolo~ta AeronSu~ica
- ~ecnico de Provramaçao • Operaçao de
Airea • Controle de
Tráfego Aireo
- Técnico em Cadastro Rural
Técnico em Cart09rafia
Ticnico em Coloni~açio
_
- TicA1co em Eleti6n1ca • Telecoeunt ..çoe• Aetdhiutlcaa
- ~icnico em Informações Aero~uticaa
- Ticnico •• ~diolovia
- Ti,çnS:co em Recursos Hiner:ala
• Tecnbl:og,iata
-·~ãdUtor , . . -.tlpçio)

Def•••
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~TECORIAS

•
•
•
-

Açente
Avente
Agente
Agente
Agente

de
"•
de
dle
4e

IUIUO CXI
ARr. 2• DA LEI •• 7 •• 23/Bt
PUKClONAlS DE KlVEL AUXILIAR
lKGRESSO SER
A EXlCtlfCIA DO 20 I:RAU COIIPLE%0

Asauntos da %ndGstr1a Açucareira
Assuntos da Indü~tria t-tadereira
At1vidades Agropecuirias
Atividadea Jo.lar!t1raaa e Fluviaa
Clnefoto9ra!ia e Z.Ucrof1lmagem

- Aqcnte de Comercializarão de café (em extinção}

- Ag~nte de
-Agente-de
- Agente de
-Agente. de
- A9enté de

Defesa Florestal
Draqaqem • Barraqem
Inspeçio de Pesca
Meean1zaçio de ApoiO
Portaria_

•
-

Saúde Pública
(Grupo- Saúde PGblica)
Serviç-os de Envenharia
Serviço• Co~plenentar••
Telecomunieaçõea • Eletrlci~ade
Transporte Marítimo • Fluvial

- Agente de Saúde
Agente
Agente'
Agente
Agente
A~ente

de
4e
de
de
de

P~bl1ca

(NM em extinção)

• A;ente de Vi;ilincia

-

Artl!ice 4• Aeróniutica
Artl fie• de A_rtes Cr,fica•
Art!f1ee de Carpint!ria ~-~re&nariã Art1!1ce 4e Confecçeo de Roupa• e Unifo~e•
Art!fica de Eletric14ade e Co~unicaçôes
Artlfice de Estrutura de Obraa e Hetalurvia
·• Ar ti Üce de Eletr~rt!ca
- Artifiee de Muniç•o
• Pirotecnia
- Auxiliar de Art!fice
- ~sistente Sindical
- Auxiliar de Controle Interno
~ Auxiliar de rnfermagem
- Auxiliar de Meteorologia
- Auxiliar em AssUntos CUltural•
- Auxiliar em As•unto& Educacional•
- Auxiliar Operaci.onal de ~,rviços· Diver•o•
• Datiló;rafo
•
·
- Il!enti-f-icador Dati.loacÕpic:o
- ~otorista Oflcial
- Perfurador-Diqltador

-

~écnico

de Laboratório

• Técnico em Reeur~p• Hidrico•
- Telefon:l.at.a

.. '

LEI

N~Ü3tDE 6 DÉ OUTUBRO DE 1989
•'

CriayJ C•Treir• e 01 nsl)«'tivo5 C'•reo•
E!ifPeci•listas ll:'m Polírins PúbUr:a.!f e
Ge$UO Governamental, li.'CIJ D$ wdores de·
seus vencimll:'nto:o, e dti oucr•s providin·
ci•s.
de

O PRESIDENTF; ,:O A REP(JBLICA, faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sancis>no a seguinte Lei:
Art. 1~ 1!: criada, a Carreira de Especialista em Politicas
Públicas e Gestão Governamental e novecentos e sessenta cargos· rsspe.::~ivüs dt: v• uv Ímt!nLu efP.tivo, pari' P"':P.rnot;Ao d~ o. ti vi·
dndes de formulação, implementação e avaliação de politicàs ·
públicas, bem assim .de· direç!io e assessornmento P.m escalões
superiores de Administração Direta e Autárquica.
§ 1~ Os cargos dé Especialista em Politicas -Públice5 e
Gestão Gov~rnarn't.nt!'\· dá Carreira de ii>;~>.al: denominação, slo
esl.ruturados em cinco Classes.
§ 2! Os serv.idores ocupantes .dos cargos a que se refere es·
ta Lei terlo exeetlcio em ór&ãos da A•iinistraçlo Direta t1 Au·
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tárquica, observada lotaçllo fixada em ato da Secretaria de Re·
cursos Humanos - SRH, da Secretaria de Planejamento e
Coordenação - Seplan.
Art. 2~ A nomeoçao para cargos de Especiali•ta em l'olltl·
cas Públicas e Gestão Governamental depende de aprovação e
cla!'~:.ificaçâo, ntê o limite de vagas ofcrccidu.s. cn1 concurso pú·
bJico d<' provas c t.itu1os, e sulJseqücntc conclusão. com aproveitamento, em cur•o especifico de formaçllo, ministrado pela ),'s·
colo Nacional de Administração Pública - ENAP.
§ 1 ~ A nomeação do candidato habilitado dar-se-6 na Classe 1.
• § 2~ Caso o candidato habilitado seja funcionário ou servidor público federal, cuja remuneração excedo o fixada paro a
Classe I, nos termos do art. 3~ e seus parágrafos, a diferença
será apurada como vantagem pessoal reajustável, nominalmente
identificada.
§ 3? No prazo de noventa dias, contado do data de vigén·
cia da J\ledido Provisória n? 84/89, o Poder Executivo regulamentará a promoçAo dos ocupantes de cargos de Especialista
em Politicas Públicas e Gestão Governamental, bem assim especificará as atribuições das respectivas classes.
Art .. 3~ O vencimento inicial do cargo de Especialista em
Politicas Públicas e GestAo Governamental é fixado em NCzl
32,14 (trinta e dois cruzados novos e quatorze centavos), base de
cálculo para os demais vencimentos relativos às classes a que
se refere o Anexo destf& Lei.
§ 1 ~ Os vencimentos· fixados de conformidade com este artigo serão reajustados pelos lndices aplicados aos doa servido·
res_civis da Uniil.o, a partir de 1~ de outubro de 1987.
§ 2~ ., At> ocupant<' de cargo d<' qu<' tr11t~ "~'" T.ei nplicii_-Ae
o disposto no§ 2~ do art. a~ do Decreto-Lei n~ 1.445lll, de.l3 de fevereiro de 1976, modificado pelo art. 10 do Decreto-Lei n~ 2.365121,
de 27 de outubro de 1987, e .suas alterações, sendo-lhe assegura·
das as vantagens previstas no' art. 7~ do Decreto-Lei n~ 1.8201!11.
de l l de dezembro de 1980, e no art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.200141,
d1• 21l d~ dezembro de 1984, ·nos respectivos percentuais, calculados sohrP o valor do vencim.ento o QUE' o sen•idor faça iu•.
Art. 4~ Nilo haverá, ,,ara qualquer efeito, equivalência ou
c:orrl"1f'.cAo t•ntrc o cargo, \'encintl'nlo c vanla,::ens a que se refere·
esta Lei e o~ já ex ist.l'ntes nos atuais planos de classificaçlo e
retribuição de cargos e empregos de órs;llos e entidades da Ad·
ministraçdo Federal.
Art. 6~ Aos funcionários e servidores públicos. tempora·
riamcntc vinculados à Escola N 11t:ional de Administraçfto Pública - 1-~N A I'. para cumprir átividacles discl'nl.es ou doct'nles, ad·ministrativns e tt?cnicas. f.erlo nssrgurndos. enquanto perdurar
(1) Pub:licado na Col~lo da'a üitJ de le7.8. votum~ I. Leis de janeirO ·a mar·

5.
(2) Publl.;ado na Colcc•o da• Lei• de 1187, voluma VIl, Lei1 de ou&.ubro a

Çl!, pj&.

dezembro. P'l· 9.
131 Public:ado na Coleç..o d•• Lei• de 1980, volume VIJ. Leis outubro a de·
ambro. P'&· 29.
.
UI Pubilcado na Coleç•tr d .. !Aio do 198-1, volume VIl, :Leio de outubro a
~bro. p4p. 64116.
.
.
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essa vincula~;ão-. todos os dir~itos c vnnLagcns dos cargos e empregos de orif?cm, como se em cfetivo exercício esUvessem.
§ H A vinculatão para o cumprimento de atividndes dis·
centcs· importará liberação automática pelo órgão ou entidade
de origent.
§ 2~ Será irrecusável c prontamente atendida a requisição
de servidor de que trata este artigo, para el<ecução de alivida·
dcs docentes na Escola Nacional de Administração Publica ENAl'.
§ 3~ A vinculac;.'lo referida neste artigo nllo obriga ao res·
sarcimento das despt:'sas corrt-spondentcs.
Art. 6~ Na forma c condições previstas em regulamento,

serão toncedidas bolsas de ~studo e ajudn·de·custo a alunos ma·
na- Escola Nacional de AdministraÇão l'ública ENAP.
Ari. 7~ Aplica•se ao ocupante de cargo de Especialista em
Políticas Püblkas e Gestllo Goven\amentnl o regime jurídico es_Labelecido na J,e!-n~ 1.7UfbJ, de 28 de outubro de 19f>2.
_
' ·. 'Art. 8~ ·O disposto nesta Lei aplica-se ao concurso rcià~iza·
· do pela Escola Nacional de AdministraÇão Pública -- ENAP em
198l!' e aos randidatos nele aprovados.
· ·· ·
Art. 9~ A formação de pessoal qualificado para o exercício
de atividades de formulação, implementação _e avaliação de
políticas_ t~.liblicas e a habilitação Pftf'8 o exerclcio de cargos de
dircçãn e assessoramento supcriorC:s terão prioridade llos pro·
· · ·grani3~ ·de de6imvolv.imentb !lc recursos ))uman'os na Adminis. : iraç11ó 1-'ederal:
·
·
- Ptmlgroro único. A Escola Nacional de Adininistra~lio Pd·
'J)üêo ·- ENAl', integrante da estrutura organhacional da·Jo'un·
doçdo Centro de Jo'ormaçAo do Servidor Público - Funccp, é a
instlt uiçllo responsavel pelas atividades de capacitaçiio de que
trata e~le artigo.
. . .Art •. i o. As despesas deéorrentes da- execução. destà Lei
correrão i conta de dotações do Orçam!lnto I-' iscai da Unido.
· • • ·Art. 11. Esta teiimtra em vigor.. na data de sua publica·
triculado~

çlo.

Art. 12. Revogam-se as disposições em cQntrário.
Brasília, 6 de' outubro de 1989: 168~ da. Independência e
101? do Repúbljça.
JOS:E: SAii!I!.EY .

Jolio Batista de Abreu

-- - . .
.
, (5,J Publi'e~t:da n• Col"•o d .. üis de 19$2. ,·olume VIla Lels de cutubro a
dezembro. pia&:. 2.&.
~.
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ANEXO
(Ar~. ~~

da I:ei

n~

7 .834, de 6 de outubro de 19891

. I!"DICE DE ESCALOSAMESTO VER'Í'ÍCAL DOS CARGOS DE.
ESPECIAI.ISTA EM POI.ITICAS PUBI.ICAS E GESTAO
.
GO\'F.RNA~IEJ-:TAI., SEGUNDO CLASSES:
ClnM

v
IV
III

11
I

LEI

N~

210

180
140

. ' 120
100

7.686, DE 2 DE DEZEMBRO DE 1988
Dl1~ •obu • repo•lçlo. no mét de novembro de 1988, do rc•Ju•u qu• e•peciliu •

· d~ outras provid&nci••·

Faço saber que o PRESIDENTE DA REPÚBLICA adotoU: a Medi·
da Provisória n~ 20, de. 1988; que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Humberto Lucena, Presidente do Senado Federal, para os ·efeitos do
disposto no parágrafo tlnico do art. ê2 da ConsUtuiçAo Federal, promulgo a seguinte Lei:
Art. 1~ Ser4 feita a reposiçAo, nos sltlárlos, venci!llentos, soldos,
pro.ventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao mês de
novembro de 1988,- do reajuste mensal, a título de antecipaçAo, lnsti·
tu(do·pclo art. 8~ do Decreto-Lei n~ 2.33ó, de 12 de junho de 1987, .que:
I - no mês de moio ele i988, deixou de ser aplic;,ndo ao
pessoal de qué l.rata o art. 1~ do Decreto-Lei n~ 2.~25; uu· 7 de
abril do 1988;
II - po mês do junho, deixou de ser aplicado ao pessoal,
de que l.ratam o item I do art. 2~ e o art. 4~ do Decreto· Lo! n~
2.425. de 1988; a
III - no mês de julho, deixou de ser aplicado ao pesi;ôal a
que alude o item II do art. 2~ do Decreto· Lei n~ 2.425, do!'1988.
Parágrafo único. A repo.siçAo, nos percentuais de 16,19% lde~s·
aeis inteiros e dezenove centésimos por cento), no caso do Item I, e de
17,68% (dezessete inteiros 11 sessenta e oito ceqtésimos por cento), nos
casos dos itens II e Ill, será calculada sobre os sahirios, vencimentos,
·soldos, proventos, pensões e demais remunerações correspondentes ao
mês de novembro, após a aplicaçllo da antecipaç!io snldrial, pela Uni·
dade de Referência de Preços - URP fixada para o mesmo mês.
Art. 2! A reposiçAo de quo trata esta Lei nAo será concedida a
quem já tenha recebido antecipaçAo salarial pela URP, correspondente
aos meses referidos no artigo anterior.
Parágrafo tlnico. A reposição nAo será concedida, igualmente, b
categorias cujas datas-base ocorreram a partir do mês de junho do 19~.
Art. 3! Na repoaiçAo prevista no art. 1~, ·serAo compensados
quaisquer acréscimos salariais concedidos a partir de maio de 1988,
aalvo os decorrentes dÓ disposiçilo legal.
·
Art. 4~ A reposiçlo de que trata esta Lei nl!o importará efeitos fi·
nanceiros retroativos aos meses do maio a outubro, no que se refere aos

11
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salários, vencimentos, aoldoa, proventos,· pensões e demais remuneraçOes.
Art. 5f O Conselho intermlnisterial de Sa!tirios de Empre~as Es·
tatais - CISE e o Conselho lnterministerial de Remuneração e Proventos -- CIRP, no Arnbito das respectivas atribuições, expedirão as ins·
truções necessárias à execuçAo do disposto nos artigos anteriores.
Art. 6! O disposto nesta L<;!i nAo legitima os atos praticados em
desacordo com o estabelecido no Decreto-Lei n~ 2.425, de 1988.
· · Art. 7~ Nos meses de novembro e de dezembro de 1988, aos servidores civis e militares, ativos e !nativos, da Administração Federal direta •. das 11utarquias, dos extintos territórios federais e das fundações
públicas será <:<>ncedido abono mensal no valor de CZ$ 26.000 00 (vint..
e cinco mil cruzados).
'
· Parág~afo.únié:o. O abono a que se refere este artigo, sobre o qual
incidirá a contribuiçAo previdenciária:

·_ I - nAo servirá· de base de cálculo de qualquer vantagem
ou parcela remunetatórla;

.J1 ~ servirá de base de cáÍculo das penaOes civis .e mil.itares devidas em decorrência do falecimento de funcionários federais:

.

III - no mês de dezembro de 1988, será reajustado nos termqs do art. 8! do Decreto-Lei n~ 2.336, de 1987.
Art. 8~ · O adiantamento pecuniário concedido, em janeiro de 1988,
aos servidores do Ministério -da Previdência e Assisténcia Social, do
Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, do
Insti~uto Nacional de Previdência Social e do Instituto de Administração Financeira da Previdência e Assistência Social continuará a ser pa·
eo àqueles servidores que a ele· façam jus na data da vigência desta
Lei·, considerando os valores nominais percebid!IS em janeiro de 1988.
§ 1~ 'A partir do mês de novembro de 1988, o adiantamento pecu·
niárid será reajustado nos termos do art. 8~ do Decreto-Lei n~ 2.336, de
1_987, após a aplicaçAo da antecipaçAo salarial a que se refere o art. 1~
desta Lei.
' i 2~ O adiantamento pecuniário incorpora·se aos p;·oventos de
aposentadoria.
§ à~ Ao adiantamento pecuniário aplica·se o dispósto no parágra·
fo único, Itens I e II, do artigo anterior.
Art. 9~ A despesa decorrente da aplicacA!> desta Lei correrá à
Cónta das dotaçOeá constantes do Orçamento Geral da UniAo, das fun·
dações públicas,- das sociedades de economia mista, das empresas
pública• e das demais entidades por ela abrangidas.
Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçlo.
Art. 11. Revogám·se as disposiçoes em contrário.
Senado Federal, 2 de dezembro de 1988; 167~ da Independ~ncia e
100! da República.
HUMBERTO LUCENA
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7.662. DE 17 DE MAIO DE 1988
Fac.-ultn aos seT\·idores públicos lede·

ra/s; 8 opçi!O pelo ngim~ de QUt" trata 8 LtJj
n!" l.7Ho dr 28 d(" ou,Ubro d~ J$2, e dá ou·
. Iras pr~\·,Idlnciu... , ,
.

O PRESIDENTE DA REPOBLICA. faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono

a seguinte lei:

Art. ~1 ~ Poderllo optar pelo regime de que trata a Lei n? 1,.711, de
28 de outubro de 1952, no prazo de 60 (sessenta]" dias, contado da data
da vigência desta lei: ·
I - os servidores que, na data da vigência d11 . Lei n?
.
6.185, de 11 de dezembro de 1974; ocupavam, can:os efetivos em
Quadros Perm3nentes·
órgãos ·da Administração Direta· d~
Unillo ou das autarquias federais e. posteriormente, sem inter.·
rupçllo, foram investidos"'" empregos de Tabelas Permanentés,
em decorrência de habilitatilo em concurso público;
II - os servidores incluiqos no Quadro de Pessoal do <IX·

de

tinto !nstitutc N aciona! de-· Cnlnni7.açao e Reforma AJ.!rH.ria -

INCRA. com base no item II do ait'. 9? da Lei• n? 7.231, de 23 de
outubro de 1984, e lotados no Ministério'da Reforma e do De·
senvolvimento Agrário - MIRAD. em conformidade com o art.
12 do Decreto· lei n? 2.363, de 21 de. O\ltubro .<l'! 1987;
III - (Vetado).
·
§ 1! Os empregos ocupados pelos servidores que optarem pelo re·
gime de que trata este artigo sera:o considerados lrllnsformados em car·
gos na data fie que forein ·apresentàdos os termos de opçllo. ~
§ 2! Os se~vidores. que"optaréin pelo~iegime de que trata' a. Lei n~
1.711, de 28 de_oulubro de 195:1.. far~~us â contagem do tempo de·&erY·i~·
ço !lllterior, para todos os efeitos .legais.' ~ ' · · .~
'
· Art .. 2~ Os serYidores que· fizerein opÇão. coll\ pase no ite!P II do
artigo anterior, serão incluídos .no Quadro Permanente de .que· trata o'§
1! do art. 9~ d11 Lei n~ 7.231. de 23 de outubro de 1984; por forea does·
ia:belC9id0.110 art. 12do Decretô·IP,i n~ 2.363, ·de 21 de" outubro.d~ 1987.
'
§ 1~ Os servidores mencionados· -neste artl.:o• "· .os que •. nq· cl11ta
desta lei, sejam intt>grtmtes do referido ·Quadro c T.nlw.l.a Permanent.es,
farAo jus, como vantagem individual, nominalmente identificth·el, e di·
fére"ça Yerificada entre o 5CU vencimento ou saláriQ .e â remuneraÇão
doi servidores da mesma categoria do Quadro de Pessoal a que sé refe·
ri o art. 9.~ da Lei nr 7.231, de 23 de outubro de 1984. combinado com o
disposto no art. 12 dp Decreto·.lei n!.2::3~. de 21 de,?\ltubro de 1987.

.

~

§ 2~ A vantagem de que trata. este artigo, incorporável à aposen·
tadoria, nllo será considerada pata efeito de cálculq ,da representaçAo
mensal a que se refere o Decreto· lei n~ 2.333, "~ 11 de junho de 1987, ou
de qualquer outra (vetado).

An. 3~ (Vetado).
Art. •~ (Vetado!.
Art. 6~ Os servidores dos Ministérios, órglloli 'àutOnomos, autar•
qwas e das fundacOel< públicas, consid.erados prescindíveis à execuçllo
de suas ati v idades, poderão ser redistribtlklos <>u movimentados no Am·
bito desses órgãos-.ll entidades, no interesse da Administraçllo.
§ 1'!' A. redistri!,uiçllo do servidor ~ll,l"·l'e·a com o respectivo C&J'BOou empreeo. e a movimentaçllo dependerá da existência de vag...
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§ 2? A entidade para onde ocouer "- redi<trihuict" será cc•Ílsidera·
dn sucessora trabalhiste.
§ 3~ O ato de redistribuição ou movimenteçtlo será expt'dido pela
Secretaria de Administmção Fública da Presidência da República SEDAP. que expedirá as normas complementares necessárias à execução-do disposto neste artigo.
Art. 6? Esta h.i entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 7? Revogam·se as disposições em contrário.
Brasília, 17 de maio de 1988; 167? da Independência e 100~ da
República.

JOSÉ SARNEY
Jtlder Fontenelie Barbalho

Aluizio Alves

Docroto-!cir! n.•

l. 858

Reestrutura a carreira do ;.:z:c;ristér.to de 19 e 29 Gr~'!JS do .Ser-..riço P~b:.:!.co
CLvil da Uni~o e das Autarquias Federais,
e ~a Qutra~ providências.

O
uso

d~-atribuiyão

t:1.tuição.

Presidente da "Repóbl.ica• r.o
que-lhe-confere o artigo 55, item III, éa Con~
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Art. 19 ...:. A carre-Lra ~ Na.g:tat.irio da lfl' • 29 Graca
-'156 Serviço Í'llb11co Civil da vnii~ e du J,utarqui.D.s F•~r&is fic.c.
reest.rutu~ada na fona& deste D'lcrcto-Le1.

par('J':r:&fo único - As c:laasem • a ose.ala da roforê!!
•,çiu -dolo v-en<;t:aontoa • sal.ir:Loa p11SII'apl a ·9uardar con:t:orld.d~ê.:; ~~

o Anem ; destA! oeeroto-lo:L.

'llrt..

29 - Aos Vttne1•crltoa cu .aal&rios previ111 tos

r.o

.art:i-;o .e.n~r.lor s01Mr-so-l 'Ul'loll. 9r:~ot.iHet1çi•- 6• 2!1\
vinte
c:~t
ocnto ) pelo de:a~nho elo aUvic!Dde'a elt_e~us:lvaJOCnta e111 :r:e'ijênc!a

le cl-.:r;aca.

a

rarli.g:r&!'o Gnt"co - O !Socento c0r11 atr:Lbu!çõos ~·: <'i=!,
·.çEo o coordenaçÃo f«rii.· ;1u:a i qrat.i:fieaçCo provb~ neste .a:tJ.-;;o·1·
l.or:ir!~.
_.....de q\1'(1 •in·i~t~~ no ~n:t:~r.:. !./J (\::1 ::.c:..-o) d.3 cc.rt;.:J.
alnla:t da aulas !1JUI.4a para o :ro9h:0 dt: tr.obalho.
• .t..:rt, .. 39 - O tloconto de 19 •

29 qraua

cia tr.tomodilíria (01\1) corrcupondsnteouovsnci;:-.or:~Ô ou :!l<ll.'irio
&J professur eo:a a ;z:u,iHcação pra·1hta no u.&:J!.::I !::.;- c!c&:t<t .:.ec:r!.-

to-lei.
'Parllq:-c!o Cnieo - 1.r. funçõc•• ccr.;::rce:-.e:.!o'lil
arli.,o aarão ixe:rc14aa - :re~Ji-· de· tupo intaçral.

· :~.:-st"'o

ou

a.a1,r1os
piüiatos naata daersto-lai abat>rva:riiio os atu~is :::nc:antivos Fun.cioÜaia a quaiaq_uor outras ;,antaqons-perce~bides -po!Õ doce.nta,- :r: o!_
aa1.,-.dQ.: apenas o saUrío-faa!lia a a 'lratificaçi:;; adicional por
t;.up:t da serviço.
,

Art. 69 ... Oa venc1~entos a sa1lrioa relativos aos
da M.aqiat.irio de l'i' a -29 Graus, da qua
tr11.ta
õ ..·ari-190 19 desta decreto-lei~ viqorario & par't.ir da 19 de janiC_!:
:ro da nu.
Pa~l9ra!.o On1 co 1

t

O

VENCIHEN'1'05

ou

SAl..A!I.ICS

I

RE!J.:::-i!:S

l:'Z

=r..;u~;.;r..:~

i

JtETU!:!
CIJ.S

-

't'tKPO

PMi:IM.

I

T""PO

PROF:E;ssOJt

Onica

40.000,00

ao.o~o,oo

l

l'J,0-10,00
38.120,00
37.200,00

7I.080,C'J
7!1-.240,00

36.270,0.0
35.350,00
3(,420,00

10. 7oo~oo

33.494,00
32.565,00
31.686,00
30.707,00

1515.188,00
155.130,00
63.372,00
n • .n4.oo

24.U4,00
23.747 ,oo
22.611,00
21.540,00

45.234,00
0.080,00

1G.290,00

32.580,00

'

CLASSE :!

1
l
2

CLASSE D

1

•
'
•
3

CLASSE .C

3
2
1

CLASSE B

•

A fJI'&t:.if:l.caçio ..',que &11.14•. o a:-

a

Cl.ASSE 'A

Art. 79 - O. Pro!o&sores Colaboradoras
ad~aitidos
31 4• dazeabro do U7J poder.ão ser enquadrados na referencia
'1 (;.) d~rc1assos •a• ou •c• da carreira da Ha9istâ:rio da 19 a
29 Graus, nadianta aplicaç-.ão da proCilsso seletivO espee!f!co, re!,
pe.S.tAao o lia! ta da lotaçio a aa norus erunad.as do Min:l.st.Õrio <!4
Utteaçio a Cultura-.
y

••ç

X

72.540,00

68.840,00

u.eu.oo
·"~49~

31.026

'

2,.552,00
2I!S.lol6,00

o

II

CKA'l""l:FICAÇXO

Dirotor-Ceral 011 Dir•to:r

~1.500,00

Che!.S.a d$ Departa.JMnto. o<v!•i;o ou Equ1v4l&nte.

13~750~00

•..

10.000,00
.

Arto 19 - AS desposa• decorrtont:aa ~a •F!ic:'.';;.io de!.

~ta

Dct::ret;o-:lsi entrari aa vJ..;or na data
da •ua pabllca;io, revoqadaa aa dia~1ÇÕ&a . . contririo •.

.o o

1S.Sl3,00

li;;

. .Art •. t9 -

,o o

14,. 776,00
U.07J,OO

Atll:XO

at6

te 4aer•~-le1 sa!':l:o at•ndid•! pelo• ::a~,;.rl:O:I o:ç~.wr.~~:r.l.c:;. p-J:Õ. pc-~ do M1niati:do da Educaç;:ao • .CUltura a das aut.&:'<;:U!&a fedarala da ensino da 19 a 29 OJr&ua, ~ asai:~. por outros recursos a
. . . . fb deatin.ac!oa~ na fo:r-M& da 1ag-isl•çio part1na:1t.a •.

I

74.<100,~0

3

1

Parlg:-afo Onico - OS c»1abOrltdorcs c;uo niio !or.._ !.
prove1ta4oa na forN prevista nast:a arti<;~o, sario !.:'lclu!l!e:. c::~- Ta
bela:a Espaciaic, -:~ extinção·, a coro111 sul:-~t!.:!aa ii. •?~'-.:;T.;lo
Dopirt&Mnto ;.&Unistrat.ivo do serviço :?\:bl1co.

IXTt:G~l\L

Profasaor do
Ensino d• 19
e 29·C~:au•

~ra<;os

·Ugo 39 aor& dav1d• a part;ir tia Vi<Jincia C!o. ato quo datcrtt1na:co
~ apliCação. ·

X

'X'I'I"Ut.Ait

AJ:'t. 4.., - O. descontos para 1nstS.tu1çiiio da prev1dlncia ~1&1, rararantas aos ocupantes da cax;os • eçtxaçoa e;a
Ka;tstirio abranqidos por ast.a dacrat.o-le1, 1nc141ri'o t&:!.Cb sobcw !~ trat!ficaçõaa p4rcabi4aa ~lo doconta.
'

cu:goc ou

CLASEõl::S

E

DEt:IETO-LEI N9 1.851, DE U-.02.81

ocup.a~- c!&

funçãO da &d111.1n1atraçio escolar poo:!er& opt.llt or.tr• a :r:e::..un~r3çi'o
da Dl:raçio a Asseasoro.::~.ant.o :!i)llporio:- '(DAS) a Oircçio a :\ssi~t.i:n

Art. 5~ - O. vialoraa doa \"6!'1c:1.-,antoa

AJI'Z'. 19 DO

X

Chef"ia 0\1 coor~•n.•çio
de
Curso~ dilll As:•• cu Equi!Y"''l•.!!."

-

·~

J
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LÉI N~ 7.596, DE 10 DE ABRIL DE 1987
Altera dispositivos do lJec-rcto·l~i n.•
Z967, modificado
~lo Dccreto·lci ·n:- 900. de> 29 de setembro
de 1969. r pelo Dccrcto~Ici n~ 2.29.9. d.r 21 de

zoo. t!e 25 d~ /('vueiffl de

novembro de 1986. e d• outras pro,·idien·
cias.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, faço saber que o Congresso
Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
Art. 1~ O Decreto-lei n~ 200, de 25 de fevereiro de 1967, alterado
pelo Decreto-lei n~ 900, de 29 de setembro de 1969, e pelo Decreto-lei n~
2,299, de 21 de novembro de 1986, passa a vigorar com as se"uintes alteracões:
I - o inciso II do art. 4~ fica acrescido da seguinte alínea
d, passando o atual § l? a parágrafo único, na forma abaixo:

•Art.

-t~

............................••..••.•..•........•

II - .....,... -,,-..............-,,,,,,, ................... ..
d) fundações públicas .

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

Parágrafl' único. As entidades compreendidas na Adminis·
trnçll.o Indir<'ta vinculam-se ao Ministério em cuja área de com·
petência estiver enquadrada sua principal atividade.•
II - o art. 5~ fica acresc.ido de um inciso e .,m parágrafo; a
serem numerados, respectivamente. como inciso I.V e § 3~. na
forma abaixo:
5~..

. ......................................................... .
....•Art.
... .... .......... .... ... ..... .... ......... .... .... .. .. ........ ...
IV - Fundaça'lo Pública - a entidade dotada de personali·
dade jurídica de direito privado, sem fins. lucrativos, criada em
virtude de autorizacll.o legislativa. para o desenvolvimento de
atividades que ntlo exijnm execução por órgtlos ou entidades de
direito público, com autonomia administrativa. patrimõnio próprio gerido pelos resp~ctivos órgll.os de dircçdo, e funcionamen·
to custeado por recursos da Unill.o e de outras fontes •

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

-

§ 3! As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem personalidade jurídica com a inscrição da escritura pú·
blica de sua ronstituição no Registro Civil de Pessoas Jurldi·
cas, nâo se lhés aplicando as demais disposições do Códigl) Ci·
vil concernentes ás fundações.•
Art. 2! Sll.o classiricadas como fundações públices as fundações
qu·e passaram a integrai- a Administraç!o Fed•ral Indireta, por força
do disposto no § 2? do art. 4~ do Decreto-lei r.• 200, de 25 de fevereiro
de 1967, na redaçao dada pelo Decreto-lei n~ 2.299. de 21 de novembro
de 1986.

Art. 3!'

As universidades e'demais instituições feduais de eusino
sob a forma de autarquia ou de fundação públi·
ca.- terão um "Plano Único de Classificação e Retribuiçlo de Cargos. e
Empregos para o pessoal docente e para os servidores técnicos c admi·
ilisooraelvo$, aprovado, em regulaml!nto, pelo Poder Exec:utivo, assegu·
rada a observância do principio da isonomia salarial e· a uniformidade
de critérõos tanto para ingre$so mediante· concurso público de _pro v.~,
IUperior~· ~struturadas
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ou de prova~ e títulos, quanto pnra. a promoção c ascensão funcio~~!.
com valorização dó desempenho e da titulação do servidor.
: § 1~ Integrarão o Plano· Único de Classificaç~o e Retri'>uiçllc de

Cargos e Empregos 'previsto neste artigo:
·
e) !\S Ca!"g05 et"e-tivõ~ e empregos pe-rmanentes. eetrt:tur:ldoa
em sistema de carreira. de acordo com a natureza, grau de com·
plexidade e responsabilidade das respectivas atividades e ae
Qualificações exigidas para o seu desempenho;
b) as fúnÇÕes de confiança, compreendendo atividndes de
direçllo, chefia e assessoramento .
. . . •§ 2? . o. P.oder Executivo ,estabelecerá. no regulamento mencionado
no. ç_11put deste artigo: os critérios de reclassificação das funções de·
conftança. de transpostção dos cargos efetivos e empregos permanentes·
integrantes dos atuais planos de classificação de cargos e empregos,
bem como os de enquadramento' dos respectivos ocupantes, pertcncen·
tes às i'nstituiçoes fed~rais de ensino superior ali referidas. para efeitó
de inclusão no Plano· Unico de Classificação e Retribuição de Cargos e
Empregos.

§ 3? Os a tu ais servidores· das autarquias federais de ensino supe·
rior. regidos pelo Estatuto dos Funcionários Públicos Civis da União,
serã.o incluído~ no Plano único de Classificação e Retribuiçilo de Car·
gos e Emprpgos. sem prejuízo
sua pcrmanéncia no respectivo regime
jurídico, aplicando-se-lhes o disposto no § 4~ deste artigo.
·§ 4? A partir do enquadramento do servidor no Plano Único de
Classificação c Rl'tTibuição de Cargos e Empregos, cessará a percepçêo
de qualquer retribuição nêle não expressamente prevista.
§ 6? O dispos.to neste artigo c seguintes aplica-se aos Centros Fc·
derais de Educação Tccnolót:ica e aos estnbelecimentos de ensino de 1~
e 2? graus, s.ubordinados ou vinculados no Ministério da Educaçilo.
Art; 4? A data-base e demais critérios para os reajustamentos de
vencimentos e snlários dos servidores das entidades a que se refere o
art. 3~ dc~t'l.lci ser/lo· os estabelecidos para as instituições fedt:rais de
ensino superior, estruturada~ sob a for.ma de funàaçlio.
. Pa~ágrafo único. Em decorrênçia do disposto neste artigo nilo se
aplicarão aos· s.e.r.v.id,ares das autarquias de ensino superior, incluídos
no Plano Único de Clas>ificação e Retribuição dé Cargos e Empregos,
os au1ncntos ou re~jUslamentos de vencimentos e salários concedidos
aos sprvidorl's da Administração Federal.
Art. · 5? Observado o disposto no caput do art. 3~, in fine, desta
lei, os requisitos e normas sobre ingresso de pessoal nos empregos do
Planolúnico de Classificaçl!o e Retribuição de Cargos e Empregos, bem
como sobre trnnsferê~cia ou ~ovimentação. promoção e ascensão dos
servidores nele incluídos serão fixados no regulamento a que se refere
o mesmo artigo:.
.
··
Art. 6? Não haverá, para qualquer efeito, equivalência ou corre·
lação entre os cargos, níveis sàlariais e demais vantagens do Plano
Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos de que tra•
b est::. !c.::, c os cargGs. em-_;,.~gut;. cia!:i:ses e rP.ierf.ncias f;~tiAru•;, d~s
atuais planos de classificação e retribuição de cargos e empregos dos
órgãos e entidades da Administração Federal.
Parágrafo único. Os professores Colaboradores das Universidadea
Fundadonais que tenham se habilitado através de processo seletivo de
provas e títulos para ingresso na Instituição ficam enQuadrados na
Carreira do Magistério Superior, obedecidos os graus de suas respecti·
vas titulaçOes.
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. Art. 7~ No praz<> de 90 {noventa! dias, contados da vigência desta
lei, o Ministério da Educação, em conjunto com a Secrel-3ria de AdministraçGo Pública da Presidência da República, adotará u providencias
necessárias à aprovação do Plano único de Classificação e Retribuição·
de Cargos e Empregos de que trata o art. 3? desta lei.
Art. 8? O enquac.lramento de servidores no Plano Único de Classificação e Retribuição de Cargos e Empregos produzirá efeitos financeiros a partir de 1? de abril do corrente ano.
Art. 9? Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
. . Art. 10 Revogam·se os §§ 2~ c 3~ do art. 4~ do Deereto·lei n~ 200,
de 25 de fevereiro de 1967, nele incluídos pelo Decreto·l~i n~ 2.2!19, de 21
d~ "novembro de 1986, bem como o art. 2? do Decreto·lei n~ 900, de 29 de
setembro de 1969, e demais disposições em contrário..
. J;Jrasilia, 10 de abril de 1987; 166~ dalndcpcnd6ncia-e·9~! da Rcpt1·
lblica.
JOSÉ SARNEY

Jorge Bornhausen
Aluizio Alves
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D~ Jllbre 1 rerr,"nençto doa: Servidores
MüiWC:I FeóerW du Forças An:r.a.:b-5 c c1t
ouuu providtncias.

'O

PRESJIIENTE

Faço saber que o (bnpes&a

PR.E.Sl0ENTE
DA
REP'OBLICA
Paço u.ber quo o O;onp>tUO N.::ional ' ckcn:~ o eU anc'.ooo a Je&Uinte

·rrt~urW

·

Art. t• Ena Lei rqpll..a rcmune~ d(IISenoidores MiUtares Federais, da Aliva c
Remuccnda. ~te$ d&s Forças. Arm.du • Marinha, E.êrcitO c Acronáuric&.
Paú.. e~ tempo de pu.

tl.l lnatividade
DO

M

1 .me.mbrOdoCoo~Nadmal:

U ..• Mlnls!tO de Estat!o;
m • MIJ!lsw do Sup~o

1- Soldo:

i.n. :r O dispOStC nesta Lel apUca·x. 110 qUe «JUbu:

O • Gratificaçóes:
a) Oratificaçto ae1le:::llpo de Selvi<;o;
b) Grati6caçt.o dc-tàmpensaçto Orl!ink:a:
c) Gratific:açio <ielübilitaçto Militar;

-

m--

[ - 114 pcucW. dvU d1 ad!llinlmaçlo pablk:a dlreta,. autbqalca c fundlclo:W dos

i!a Unilo e ao pei50'l rgiUtu;

·

-

: -

-

c_

II ~ IIDf ~mldora do Di.suito Feder.ll, ocupantes de Clll'&.I)S da Policia àvtl. Potfcta
anup Tcnilórioa
MWttr· e Corpo de Bombeiro~ Milillt, bem CCinlO 101 ~
~pela UnliO.

a) Reaulara:

ao.

l.lndenizaçto~preseataçio;.

2.1ndenizaçio.deMoradia:
3.ladeniu.çto delloalidade Especial;

M ~ A relaçlo de n!om: entre a m.lcr e a IIICIOI' l'ellluna1ÇIO doi a:t'Yidón:a
_,ptSb&os referidos ao ar:d&o anterior~ fixada di r~ seJUinte:
.
·
.

1 • o n1ot do maior vencimento bUic:o ov IQido DIO podcd c

b) Eventuais:

auperior a vinte

1. DWia:

·~omcnor~tobúicooutoldo;

:t Transpone:

D • a .oma du vt.ntsv:ns percebidas pelo servidot do podcri e:e.ctder a dou vew
OWor do mdor vencimcDto bUko ou &Olda permitido como 11:10 M& ~01 dO iDdao !Ulterior.

cxclu(dos:: .

•

3. Ajuda de OmD;

rv • Adicionais!

·

~

a) Wirlo-fwfila;;
b) diirlu;

• dl.!!!_~nlzai;lo ~ lRllsporte:
·
e) adldocW ou '"'t.incnç!o & 1empo do JetVIço:
f) JRJ.lliaçSo ou adiclonall'lllllllnot.;
·
V abono poc:unUrio, ttu~lo ou adldonal de aaWJdldo c do tuncnJ;
&> adldonal cSç rtrltl.;
au:dllo-fardamenlo;
pela pres~lo.de leiViço a:tncrdj,IWio:
notumcr.
m)
a)

Art. 3ll
A ammra rcmUDCBtória doa Serridora Mlli~ Flldcrai&. •
laatMdadc. tem. ~te~

I· Proventos;
D - Adidouis:

"~~;::,r;:;~:~0<%1nko:
_ mUltar:

~

a~ Adlcioual de lm..-lvidade:
b Adidonal tk lrMI.idu;
c AdJcioo.al tw.!Do:
d} Adlcioosl de N.lalidadc:
e) Salirio-Famllia;

11• No JWUO de quan:nta e cinC'o dlu o Pod..'"f Eualtivo 9toPOri ao Conçes.sa
Nacklnal pmjCIO de ld de rc...W:o de IUU ttbelu ~mur.et~~l6ri:11, c.m:belccenda raa.s de
acld01 com..spondcnles aos nívt:b cupcrior, C'll!dio c auxiiiar, c:ocn efcitoJ
ftmr,o:::clml a psni: de 1• de Selctobro d(: 1W2.

t) MíciotW de :&z.m.

~01 çu

1 'Z" Oc ~Legislativo c JudlclúiQ e o Mlnl~o Pl'lbllco da Unllo ldeQull'lo
a .a::oas Ubelu ao dbpoc>o DCS1t: arti,o, nos ter:not. do pm:cituado tiO art. .37, incilo XII, d&
Cordtl~lçlo Fedem.
·

. Art..,. O&aJU&tes 1:1u tal.oelb t.lc Veneimen_tos e soldos.
lá. !110 1C1VIrlo de bu:l óc cálculo pua o aumento a:enJ d01 Jerlidotu

n~:eeuanos l

apliaç!!o dc..-u

pllblieo~ da

.

Jut. 6" Nen!lum là'VIdoc .rcceber.t. a tftulG de -veociroento ou IGldo. lmportlnda
Wodor m u.Urlo mfnimo.

.

M..,. J.J tutorldades =•?:lentes dÕ Poder Exec11ti'I'O, do Poder Judlclbio,. e U do

Nhúc1trio Pdblko da Uni{!), t>e.-u C\lMO as da CA.-n.t;i c:hx Dcput&\101: e u do Sen~ Federal
tdoUrio u p:ovtc2nc:Ju necoutriu p!lra a t;~licaçto in1t:araJ do dispaszo neau. Lei ._ politica
rcuqfntdria de ICUI arvido:::ra.
.

An. r Aplk::l.-tc o disposto nesta Ld aoc ICI'Vldoru fnaLIYO& c penskWitu. ·
.Art. 9" :Eitl Lel entn em vfJ:~ na d.UA de IUI. publiclçlo.

r:.:.

An. -40 Re~ ~ o sol!l.&tOrio du pàrcew devidas. mcnsa1 e Ü~t~Ianacnte.
pelo e!etivo eun:6i:OJ da atividade militar, ou. em docorrtDCi& des1e. ~ aa
Art. 5° A~ do miliw nio esdi IUjeíia • penhon, KQ(lesuo ou

accto aos casos esped6ea.mcm:previs1os em lei.

Unilo.

, •
M ~A parcel~ de rem~Jneraçlo que,. na clW da promuiJeÇio deD Lcl. exceder o
·lii:nho nu.c!o no iDeia:~ n 4o art. J-. serl. mantida como dUen:nça imüvidual, ca1 valor fixo e
~~

Sallrlo-F~

• Adicioa.al dc.IWmal.

o)
's1a no art. 62 da Ld n•t.l 12. de li de dezembro de 1990;.
p) Yllltqen:S lncorportvcis du piii'Célu dc quintO&.

·

Adldooald<

b Adicioaal Na&al.bo:
c Adldonal de Nulidade:

ç) ajuda-de-custO em ruJo de mudança de~

B

211 A cs~n,uunm:fnuneratória dos Servidores Mililares Federais da Atjya tem a

~ COZW11Uiçl.o:

fedc:al.

Puf.J;rd'o 11nlco. OJ. vakll'I:S pereebldM pc-lM membros do Conpeuo NaclanaJ,.
MJnh1rM ele Eludo e Ministros do Supremo Tribunll Federa!, .:cmpn:: cquivalerua IOmen!.c
podt;flo &er ~t!liwl01 pan 0111ns pteviszos DC.Sl.l Ld. e como leto múimo de temuncr11Ç1o.

~

REPÚ&LlCA

TITtJt.o I
DASDm"'SIÇÓES PKEUMIN.uurs

o

M. 1• A rcmunençlo rncn&tl de aervldot ck admini!.uaçlo pdblka dln:ta..
catfnôutca e rundadoaal, ~ qu,Jq~ Jl~ Poderçs da Unilo, ler( C:Omo llall~ miXuno, 110 lm!Jito
6o adll Po.ltr, os vllores percebidos como n:muneraçlo DO mesmo período. em csp«!cle. 1.
QU~kiu.tt tnulo. por.
.

DA.

Nadoual 'lieacta e eu ~ono a seguinte Lci:

arresao.

Art. ffl Soldo .t'lfoRJ<ZtC. básica da remuneraçto, inercnu: ao poslo oul pduaçlo
JodveL

do millw, e é'
JU por

Arl. 7t Gra~ s.lo parcelu remuneratóriu devidas ao millw pelo cutácio.
oondiçOes reunldu w CIÇ;liridu cm vimlde do excrdcio de atMd.dcl miliWu.

Puâgra{o úaico. . ~ p-adfic:&ÇOes do i»corpotadu ao.
IJUaDOO da puaacm pata a~

pmw!Dto&-

do militar.

Alt. SO ln~ do pcrcc:W re~raWriu re~ ou eventuais. «vida~
ao miliw, para compecsar ~ rWizada.s em ctecorrencia do cxc:reicio de.suu f'wlçOcL

.
I t• ~dc~ezul:ues sio aquel.u de natureza continuada. devidas. menaJ •
ao miliw, e..-no preencher ou e:ru\IU s.u~i1a U coOOlçOel que lhe Olo &ei1o l
peroepçlo. ·

~ntc,
~

Art. tO•. bvopm·se asd'lspo.W;oes em contrlrlo.

li lO lndeniDçtls:EvennW! f.lo ~Ue!as de aatu!UII. esporidica ou de freqOtnda
do conunuada.

Bra.s&. 21 óc

f 3° ~ i.tl~ ll1o se lno:orporam ao& PrCM:nlOI Go miliw. q\I.IDÔO de saaa
pru.uaem para a Wuvid&de.

f-CAr-

An.

911

~ciur:l.b

:!.lo parcelas peeuniinas de natureza evenrual ou aped.al.

devidas. cm ru!O de te~l)Cdfk:a.. aot. militate~ d& Auva ou o.a hwMda4f;.
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lhAdJdoaal Natallao
.,. __ .
An. 42. O Adicionai-RIW.ino corrcspoDdc a 1/12 da rcmuneraçta a que o miliw
._..- JUS DO mts _de dezembro, JliiT mts de ~rviço. ao respectivo ano. de acordo com o
ntabelcddo aalqimçt.o upedlia..

_
f 1• O miliw, cxclll!m>dD serviço ativo c desligado da Or!;aniu.çl.o Militar a que
n~ vincala.do. por mo~o de dt:mluAo. ~Uceociamcnto ou desiDO:Jrporaç:;.o_ reccbut 0
Adiáooal. de forma proporaonal. c:ábcl:ado wbrc a rcmuncraç1o do mts do d~s.iip.~llento,
128 A fraÇlo igual ou·llgtrior a quinze dias w:'ri considerada como mb~iaielf&L
An. 43, O Adicional~ serâ paao em duu parcelas:

. dPtnJLo"'
~;h r • ....,. ...

O..l•jcp'

~~·A-'-.- b

~·

a) mediante requerinmno do Utu:rcuado. ao ecsejo das ftrias:

Alt.·-29. · O·'lltilitat qgc

s-' lllutàr da lede. cm seMço de cuitcr cvepnW ou
·ouuo pontO do tcrri16rio D&Ci.OMI. fart j\u a dWia para cobrir u
"'!dolpew de poliSIIdl. • 1i,me•!!çlo o~ lllb&D&.

b) atf o ml:s de noveullio. 1105 demais casos:

~ ~

waJ 1

'

~ • a primein: parcela.~.espondente l metade da remuneraçio perçebida no mtr;

füiu. será pap, como Jtlaa.ta.Oiento. C011!om:ae dispu5er o Regull.mento:

D • a segunda parct>l::tY.r.t paga ati!- o dia vinte de dezembro de cada
Puúra!o d.llfc:o.. A diúil. Kri ()QDCCdida por dia de aúl"m«'nm aendo cféyjda pela tcnnoa do ap•l do :antao anteno:.Dsamtado o adianwnemo dll. primeira parccla.
....W, quaado o acstoc.mcmo lliO eDjir pemOIUI ron da sede.

,
, An. 30. O millw que ·receber diiriu.c oio
.odto.fka ollripdo. de imedia1o,. a ~NI-lu intcJfalmeau:.

&e

NU a!uwnenw. fC:Ititui.ri ;u; dilriu ucebidu em extcuo.

.

1106

Seç1o III
.&lldldoul de NataUdade

a!uw da &ede. por qualquer
_

~o O.nla:l. Na hlp6tcle de: o militar re.1omat t. sede em prazo meoor do que o

,.......,.,.._'O

ano.

An. 44. O Adidona.l·tl:t~atalidade é devido à militar por motivo de rwc:imeato de

ftlho. no valor toiTespondentc aosoWt de seu posto ou gradullç!c..

.-

f .I' Na hipótese de;JmD mil.ltiplo, o valor sera acrescido de ciaqüenta por cento
- Nao scrt.o atribWdu ditriu: ~ u clape&U deconen1a du ~apm por rcc6rn-DUado.
liiNii .-....... pela Uoilo. Est&dol. Olsa:ilo' ):'cdefal, M~ ou ll»aruiçOa Páblicu. ou
~~-i~ ~t:.'icional- :~ pqo ·~ cóoju,&e ou companheiro mitiw, ~ •
~ -ailm q.Udo o af.utamen\0 ror inferior. oito bens~

. ,.· Àn. 3L

"''*

,
.
An. iz. ·O valor da' düria
eabclecklo modiunll
Feqa"Arau!u.•CIDIDIII!l ir; f'OC'ÇU SlD;ularci

&10

do &tado-MA!Õr du .

.
.f 3' Se a pururi_enccimsc:Mc!ora civil. fu-s.e-1 o pasamcnl::> na forma do pari.uúo
a.atenor, mediante wa rcnünaa expJI:5A ao me.smo benefício preVlltO na legataç.ao upedfiea.

An. 33. lu ooodiçOc:s de 'coDCCSII.O. pcrcepçto c mótuiçio de dil.riu setiCJ
• • • • r-~ HiJUtroS Militata ~ &mbUQ àu respectivas Forçu.

-IV

Do Saltrio.Faa:~ma
Art. 45. O Sllltric;Fa:nfia.é devido ao miliw por dependente •

. , .. An. 35. Ajuda de! OmO't 'ildiuie.t!u~o pap. w"•nted•mrm~e, pua eustdo .S.
.
p.__;~o únlco.. Emcaw de falec!l?leU!o do miliw. o Adidonal de Funcralseri.
~~;l!xomoçlat: w~ eu:eto tt'lllSpOIU. Dll ~cam mud.z.!lçade :aedc. devido ao bendi=o., obcdecidalAOl'dcm de babilitaçio para a Petaio Y.iliw.

•

..• :.An:.·~ O~
. 4 .....
.

.

da Ajuda de CURo para o IDiliw

que~~

CAP!nJLoVJ
Di.rcllos RemZ~.oentórior

~ros

· f ~ & ~ VUCI f) valor da l't:JP\Irtm.çlo 1W movimCIII.açóa com dcsli,;:amemo da
. . .
. D. • a duu ve:ees o·~ da remuncnção na Ida e uma vez na volta. cu

Seçlo i
·
.&lbckllhaçlo de Alimfl!U:.çã:l

~-··
ID!J'

.

r

ptkt p&B comisslo superior • uU c

izuai ou Inferior • seis meses. se~ desligamcmo:

lii - :.o nlOf da tcmu~ na ida e outro na volta. ·~ lllO'V'imeataç6cl para

a.lii&W~-a~ di.u c iJtW .ou ia!ctior.• 'trts meses. sem ck:sl.ipmcnto.

.

.
An_. 49. O militt.r, .qw~do sua Oruruução. 0t1 -Ciutn: ll2l proximidades do local de
ou expcàieDte. não lhe ços.z.Jornecer iliment.lç..to por coma <!li l: ll.i~o e, pc-r unpos1ç~
do horúio de tratlalbo·.: Ch:tncm.de sua resldtz:cia. ~ja obrig~o r. fazer rcfc19Xs fura <k~L
tendo, para wuu, eles~ extracn::tlutriu,fatá JUS:

5CMQO

I· a de :r veres o vaJardt etapa comum fixada para a loc:alidade. qtane!o cm serviço
~ t1nico. O mi:iw, ~~ ttatlSierido pan. Loc:alldadc EweciaJ Cateloria
'A•
LoCslidadc Eipec:ia! Cate,aiia "A• pL-a qualquer ovua Orpnit.&Çiõ Miliw,l.etá de escala de duraçio de 2" boru;
~l.AJuda de CUI1o dt que 1ma o i:)ciso 1. em dObro.

•

•-•II!DI!l

An. 37, A 'Ajuda de. Ouro rc:fCrida ao
. . . . . . ~-do IJOI'Wr depe~mc.,

aniJo a.occrlor sert p1p

pcl& metade. .

.
n • l ~~tade ~o Jni.'IUOO no i~ ant~rior, quando cm sef'\'iço cu er.,edienu
duraçto 1gual ou wpc:nor a o1t0 tuJQS <IC efctwo tr:.~b'llllo. JX>téCl ioierior a .:!4 horas.

~
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Art. 11. O dlrello c5o militar a ~muncnçio tem infdo na daw.:

IV· mer.illlhO mm ~Mdro 01.1 com aparelho;
V· tnb&lbo ~ R.ifror
VI~ controle de

Art. 19. A GratilicaÇbde Compemaçto Orp.n3ca é devida:

J • dum~te a aprcndizl;l'tD da rcspecti'la aúvidadc ctJ>ccial. a panii da r1ua.

V • da iDcorparaçlo b Forçu Annadu. para Ol co~ e volunúriol;

a) do primeiro exerdliil,dc VÓO CplaCroa&VC militar,

-......Jt•• _.._ VI • ela aprcsentaç:to 1 or&&nin:ç6.o oompe~ntc: do respectivo Minilttrlo, quando
• ............-.Inicial para qualquer por. to ou ,..duaçt.o du forças. Armadu:

b) do primeiro u.lto:&~-qucdu de act'Oili.VC' militar em vóo:

VD • do ato da uaufeula. psra a: alunos du E5colu ou Cenuos de Formaçio de
OfkWs c de Praçu e du EKotas Prepu~J.:óriu e JUU coOI{:DCrG.
~troativfdlde.

c) da primeira lmenbcm subo:wino;
d) do primeiro mer;ulle cm escafandro ou com aparelho;

a rcmuoeraçio seri dcvtda a partir

Art. 12.. Sut.pet~de-se temporariametrtc o dirdlO do militar l remuueraçlo. com

~do Wúlo-!amrua. quando: ·

X f:'l'>:O~ltV ,.iu n.Jic.auvu:

tráfqp aéreo.

_
PaJi&.f&!'o ~dnico. A um mamo militar &Omcntc se~ aaibufda ~
c:orrcspofldeau: a uma anvidade ~-

IV. do atO da ptoawçl.o. clwificaçto ou enpjUDCcw, para ..~ de~ praçu;

Partp!o Wúco. Nos CCO$ ele
du.daw dedaradu nof respectivos at~

7:::\41

m · llr.cnio no e.temOo de funçóes regulamcctarcs a bordo de su~

. I· do ato (\1. pr:omoçio, da aprCKDl&Çio atendc.ndc coo.voea~o ou deslpaçio pua
o seMço l.tiYC, pc&ra o Oficial;

m • do ato da nomea~ ou promoçlo a Ofidal para o Suboficial ou SUbtenente;

11

0 •Hhp cm púl:-q,uab.s, cumpnDdo cW.du tnil.i~;

An. 10. ~nta~ 'io o s;:,ma.tóti~ daJ. para::lu n:munerat6riu, OODJtirurdo de
soldo ou quow de 101do e du ~tificaç<:.es ilx:orpou.du. deVido~ rep.:lumelne ao militar. q11a
u. rct::tYa tctll'.me;ada. quer na. s1tu~ de reformado.
_

n • do 11to <à det!?)l.açt.o 011 dcduaçto, da a?rdeotaç:to ateDdeDdo convoeaçto
paao &cMço acivo. pua o Gua.réa-Marinba ou AspiJ'a.DtC·a-06cial;

Sext~-ff':ir:1

c) do inicio cfctivodaiKMdade de coauolador de tc.t!e&O aéreo;
,
fi ~.no cxcr~do fiuamairo ~u.b5.eqilentc ao c;umprimcnto do plano de provas ou 4<
cxerdaoc.. ao mihw qualificado ptul!.lltividadc espcaal de vóo:

• 1· cm llocaça para uaw de interew: ptrtlcular:
D • 111 situaçto de desenor:;

m · apegado,

pua exercer at.;y{dades estranhas b Forças. Anradu. estiver em

empresa ou fuoç'o pública. tempo:-irta nto eletiva. amda que na Adnuniuraçto Pública
lndircta. u:spciwlo o díreito de opo;;io pela remuDC:raçlo do )~«to ou pduaçto.
ClfiC).

ParllJrafo llnic:o. O militar que IISat do direito de opçto fad jus à reprcscntaÇlo

menW do ca.rgo, cmpreao ou funçio pUbl.ica temporiria.

Pa:rl.grafo dolco. A 4iRlificaçlio de ·_eoinpemaçlo Orginla. por trabalho com
Raicc X ou sub5ttncias radioativu,.m roncedida na fOf"Wll da legislaçlo peninentC.

.~ 20.
OrJ!nica o militar.

Art. 13. O dir.:lto lremuoen.çio em atividadc cena. quando o llliliw for desligado
4o ScrYiço Atfvo du Forçu. Armadas por;

1· anulaçto de inc:orporaçio, dc:~incorporaçlo. licc....a~Ucnto ou demisslo:

n . e.cluslo a bem da disciplina ou perda do posto e p&tenu::
W • ~fcrtncia para· a reU;rva u:mun.erada OU rcfonna:

Nlo pcrdelti o direito l pcreepçio d& Gratiflcaçao' de Compemi.çto

l· Dpitali:tado ou cmllaença para tratamento de saúde próp:ria:

n •. afa1tado da ma organização para panleipar de curso ou estágio de
espeda.Uzaçio ou apc:rfeiçoamenro P:l.lcioiUido C?tD. a re,pectiva atividade e~pcci.tl, como
WuutOJ",monitor ou aluoo.
Parãgrato llnico. O :àlma de Escola de FormaçAo de Oficiais. recrutado entre

~ e que jA tenba ~rado 11. dneito à percepçéo d; Gra.tifi<:açlo- de Comper.uçto
ma~ CODIUIUarâ a
·la -mo m~mas comhçóes. em que a teeebia por o.::asiAtl da

IV • fa.ledmemo.
ParUrafo dnico. A remucc:Rçto a que fMI.a jm. em vldL a militar falecido ~er'
Art. 21. Éassccundorm.miJitu que tcnh& feitoju$ t. Gratifiçaçto.de Compe~
pep &01 seus bea:.c:1ici.íiri05 habilitados UC • oooclw.lo do proccao referente à Pens.to Miliw.
Orp.n!ca. o s-eu J»&UDCDto defuili'KI, por quow corr.c:s~nden!~ 101 al)Q$ 6c: efet!VO
descmpellbo
da
ativid&de especial an~derãda. Da ron:na da legislaçto cspedfica.
Art. 14. Quando o Cliliu.r for ccnsidcrado ~e ..aparecido ou cnraviado em cas.cH. dto
calaml&i&e pú;bllea.. cm riaJeiD. no de~mpcnbo de qut.lsucr ~erviço ou cm manobra. sua
Paripnfo
dnk:o. Q5 MiclitrOt. Militai-e~ nO lrobiio cias- tr:specüvu. !õ'~rçu.
r-munen.çi.D 1c:d. P"-11 101. que teri-.m direito asua Pemio Militar.
______ _
cnabe]ocerto 05 pfan01 de proYti oudh exetd"cio5 de cr.da ati'ridr.de C$pedal que d.u~o direitO 10

f 111 Na c:sso previsto neste artiso, deoonidDS H:b. 111eses. far--w:·' a babllitaçio dos papmento definitivo de quow.
be111cfidtrlos 1 Pcnslo Miliw, c:euando o pagamento da remunc:raç.io.
Art. 2:2. Em funçlo deíuturas 'Promoç66s. o u:.ilitar terl ISSCJUnda. a CV(I'luçt.o do
I 2" ReapareecDdo o militar, e apuradu u eausu de seu afut..mcoto, e~ber-lhc:-1.. QkuJol. P'J'I. o pagamento definitiVI)d1l·OraúfiCiçio de CoCl~~ Orztclca.. c!--..&dc que, •f'OI
w for o c:uo, o p4pi»CDto da ~ifere~ eoue a remuoençilo. a qut faria jus u: tiveuc a promoçOO', cxenLte. pelo me~ um JIOVO plano de p«MLS ou de u.erdaoo: no powto 01:
pduaçto concideradcn.
c--- "Knnanc0do em W:MÇO. e a Pcnslo JM.i• aos seLa beoeticiirios.
'rfnJLO 11
DA REMUNER.\ÇÃ.O DO MIUTAR. DA- ATfVA

eutfnn.OI
Do Soldo
An. tS. As Tabclu de Soldo sto u eoasta.Otcs do Aocxo I desta Lei.

Parh::rafo lloico. As. Tabelas de que trata. este aniao deve riO ser com.tltufdu por
ftlores arredoudtóos para múltiplos de tnntL
CU'('I'lJLO II
D1u Gra1Ulaç6e1

"".

[
D• Cracltleaçlo de T01-po
de Serviço

Art. 16. A. GratifiCllç10 de Tempo de Se:vlço C dc:vid:~ à ruto de um por cento por
ano ele serviço pllblico. incidindo wbre o soldo do f'O'tO ou gradu11:ç.lo.

Putça!o (lclco. O militar fad. jusl gmükaçAode que trata este artigo a panit do
mb em que cotllplew cada 1.11uenio.
Art. 17. ~ COI:ltado, para todCK os efeitos. o tempo de serviço pUblico, mesmo o

preiWSo como servidor avi!.

n. Gr.ul"ie.Siçl.o de""''
Compea~o
OrPolca
!1

_.m

Dll~~ode~oMWtar

Art. 23. A Gratifica~· de Habllitaçlo Militar é devida ao militar pelos c:utia5
realizados. com ~rovciwnlbto. b1e'l:lntC$l sua prop'CSSlo oa ca.rrcirs miliw.

.......

~toda,

t t• Os. c:urso5 que dbldlrcito l Gratifica~ de :l:b.bilitaçto Militar, bem~ sw:
serlo estabelcc:idos p-àlr,Eswlo--Ma.ior das Forças Annadu. em ato c:ocmm U UU

f 2" Ao rniliw que p.ouuir mais de um curso. $0mentc lhe 5erl. atríttuída •
sratifi.caçlo de maior valor pc:roenttnli
§. YL A g:ratificaçto esubdedda ne~te artiao é devida a pa.-tir da cla1.1. CC o;;~ncl~
do wrso oo:rc.sponden1c.

CAPtnn.o III
lla->Iadnlzaçi)H RcpbrH

.....,

Da!hdeltUiçN de ftepR'SCJIUÇlO
ATI. 24. A Indcnl:z..V." de Repr~otaç-..;o d~suna-se 1. atende~ U deSpt.:SbS
extraardinArias dcrorreti.!C$ de .:-.lT":Ton:Ussos de orC:~m proMicn:\1, pro:o«u.U, l(>."li.J ou

diplotn.iti<:a, iM:ren1e' &O dese-mptlild-da ati vida de lllillw- ea1 conr.iições dc.tcnoiDadu por loto dG
POder Exeal~o.
S<ç&o[[

Oaf.:ukn.ldç.D.o de Moradia

Att. 25. A lndenil.aç.lvde Moradia é o qu&Dutai1\0 mcDMI cm ditibcil"~ d'l~lin:WQ.
Art. 18. A"Gratifiaçéo ~e Col'llpc~aça.o Orgirn<:a t de$tlnada a ~-ompen:>ar os
dc$g.utes orglru"cos ronseqilemc~ d~.~ v•n·~~oo de alt1tu0~. das ~ccleraÇ(.es. das v~naÇ'ÕI!i 1 awcili:u as ~e~p<-sas com a habi•.a~'o d(l militar c ~u~ ~('~ndent(:S. (:ID rul.o ~-*-'· o:-o:;~:(:~!t
obrigatórias
de
r~uc!IULÇ-IIS trc.qucnte'i.lt: ~~~~cela a que cn.a ~wjdw.
oaro~ftri.et~. d~ danos JXi~-co;m:::::í.lic:Js c C:1 c:xpos:çã_o A racia~s r~ulmntr.s do de5-empcr.to
a;ootinu.&do das l.ttvii!Jdc:~ cipeéi.a.i! segmmes:
An. 26. A ocupaçfl.t> di!. próprio llD.<:~ooaJ r~<..ide!'lci11l. wb respot'ut.~jC•ée de
1 • vOO em ac.ron:ave miliw como tripulante -or;anico. observador m,JeorolOticu. 6ftlOI cil:ita~c~. m1ponttnl no ~w M<!cs.a.l. pclu tmlt'!2.!', C:e ~Tua d~ Uao. ~v.~~~
de 5\1& rcmunt:t.~. q_ue \et'- izu.a.!nt;.-a.Jor da (tlOC:!liUç<\o ((: M•m.w puccblds..
okel\'lldor aereo e f~trlc:o:
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. ·Par.11.grafo ~ttlC'O. O militar. enquanto niio 'ru d~~~;~ndo._ =.nu"u;or' a pcrcc~
Padpt!..lo úllll"Q. l.;!entica bdoo:Jti.uç,\G reccberi a praça de viKluaçao !n!erior a
Wlr ée 4-i,
TtfQtiTo-Surr.~no. qla!I'XI s.er.'l.l" em I...oa.lli.'t-de ú?Ce;aa.l &
ca.ltEOria c:orrespo!ldenle â rc;muneu.çto na Auv~ a1t .1 pub!i~ç!o de ~~~ dl:slir.uncmo. qoc n"A,... pc-:i>:rll. ui~
dias da d.1.u da pnmeora pubhcaç.looficial de t~:u rcs.pectl•O 1(0.
UxSc::DJ.uçlo cl<: mruor ~-alor e •e;a a..."tlmp&.~~r.l• é!: .tepende:He.An.

-li

5=. E: Ytdlda a .KUmulaçto du ic.deniuçOa previuu nos aru. 49 a 51 desta

An:. 61: . Suspende-se. tc:m;x..:ariame!lte, o· direito. -ou mi!.iw _4 p~:;~t-IX"4Q da
rcmuneraçJio na lnatlvtd~de, na d.ua da sua aprc:senta<fio li Org~nüação Mih:a.r compcro::n:c:.
qt~ando., na forma d' lc:g!Sl~çáo c:a; vtgór, retoma~ a Auva, for convocado ou de~iznado pa.r1 o
'k:sempcnho de caiJJ:O ou com~~ nu Forças Armadas.
·~·

Do A.ti.1Jll?-l'arc!...W.

6c

~ G:

t..."'.)Crlocom

IIS

ubetll.l. de_dmrr.bltiçJ.o c~u.bocltt'ld&s. pelos

re~pccuvos

Art. 54. O milnur.-ao-s:er decluado Guaro.·!o.ta.l'Úlha

..,___

,

1- do falecimento do m.iliw;

D ·do ato que privt! o Oficial do posto e da pa1entc;

Minmtrios.

m ·do ato da ~x~lu~a bem da disciplina das Forç:u. Annadti. para a pr.ça

Ou Aq}tra.ntt·I-Ofidll da

At.'va, ou p.rúl!IO'o'i<!o a Teroeu~tcato, t.u r.u a um Aw:ilio pua aquiii.;to de
valor de t:!i V"...tt$ o s-oldo do~~~ potto ou f;n'luaçio.
·

unliormc~.

no

f

1~ k1..'r.uco du~JIO ao prevu.tO ~~c artiGO ..Wne aos nomcll.dos. Oficiais ou
~cn~ 01:. Ln.t.ttl<."UIE~ em e:;oolu de fo~ mwí-.nte t:Jtbiliutçlo em roncuno c: aM

DOmeados Ca.pd*·~i Militaus.

:;

An. 6:!. CeMa o ~ilC!IO à ~ta:pç.Ao da remuneração na In;auvidade na data:

O Aspir.~.ntc:: o Caditc, o Ah.Jno ·do Col~po N.vãro~,~ .:las. _E.srolau
Prc:paratóriu de Ca.de:elo. o Aluno ear.mo ou órl~o de: Coi~IPO MiLitar cu prN~ de graduação
infenor a Tcrcclro-S..Sgt:J•o ttm c.lLrttl<:l, por oon~ o Unu:.o. a uwformes, r01.:p1 branca e roupa
A'1. !'.3.

""

.
An. 63. A rcmunc:D.Ç;io do militar na InatiV'Idade, considerado dc:upareCJdo ou
enraV'Iado,sc:rápagaaolqucteriamdircuo1suaPc:ruJ.oMilitar.
_ - ---------__

. .

.

~

:"õo c~ previsto no·caput deste artigo. _decorridos sets me5es, lat·SC·:t ii·
babilüaçio dos. bendicJárlos. ! Pensão Miliw na fonna da lc1. cesr..:tndo o_ pagamento da
remuneu~'io,
--

..

i

tP

f 2P Ol A.!.plrAnteHI-õfid.aL oríuixtos cb. Órplm de forro.tçi-o de ofidaiJ. da
ra.erva. eonvoetdus p:u-Jl & prtsu:.;;:lio do serv::ço rw.üw. bem coruo os rnéd•(')S.. fat'ltl2Ctuucos.
§ ~ Verificando-se o reaparecimento do milit.ar. cabcr·thc-â. se for" o caso. (I'•
dcmisw; e vctu;n~Of.. qu:;nd:> Q\DYoat.dos potra o sc:mço ml.lnar uue~al, fuem JUS ao I'DCSmo ':Lfitit!f~a d1ferença cutrc a .-cmuncr.açao a que fana. JU~ c a p~nsâo militar recebida pc 1o:t='
au.úlw. ou "·alot de «ta s.old.:ll. ao ~-e a pot.1o. .
. .
Art. 64. O 11\llitar lillC com ar mais de' trinÍa an~~ de ~~·;..iÇo-. ~o- pal.s.ar par~'~~.
An 5S. Ao Ofidlll, Subofici.tl ou Subtcneme o: Sargcnio. ao Ser PrõmOvido:~ra
u;mc:cdido um A~to-Fard~tmcnto corre,potw.lcote ao Yal()t de doll soldos do n<IYo po:!iiO ou lnatMdadc, rerrrunerada. tcrt I? álrulo dil sua remunc:rao;ão referido ao ~ldo_ do posto ou

srzduaçio uncd!ltamente suptnor ao s:u.

pdu>çio.

,

i 1° Oo~oUI.do a promoçio (or UI primcuo posto de OfiCial-General. o a1.lll:lii0 1-qtu!
.
. P~ápafo tmico. O OOcial. nas c:Ondlções deste anigo. r.e ocupante do último po~to
da llicrarqu1a militar de sua Força Armada. em tempo de pu, tera o cáJculo do~ pro•.-ento:..
se refere C$IC ut.igo '-trá de uüveus O'l.'a!QCÔO wldo do miliw.

wma.ndo-s: por base o soldo do seu proprio posto. acrescido da diferença entre o ·soldo de~tc
_
_
podcrli ~r rcOOVJ;OO a ada quatro aoos w: o miliw permanecer no posto e o r.oldodo pano unc:diatameruc amerior.
·
--- - --.
An. 65. O militar nalna.nVldade. convocado ou de~1gnado paroa o setv~ço auvo. ao
_
§ J~ Ooonenc1o 1t proC'"I~O do miliw 1tt- uin aoo apói-o rc:~b!mcnto do auxilio. retornar a InauV'Idadc:. ~erá sua remuncr.1çao recalculada cm Nnção do novo cómput(l de tempo
~'~
ser·lbc·' devida ' dLfo:rc:nç! c:mrc: o va.lor do lll.l-ÚJJO, rcfc:ren:c: ao novo ~10 ou tt•auaÇãõ. c o do de $CMÇO c da.s novas Situações alançadu como comocado. dcs1gnado ou rc:mcluido.
-~
clctiv...mcnU: rco:.bld(.l,

f

~

O

~ouxruo

meunopcn.tooug:radua,..to.

Art. 56. O ll'lJI.itu que pcrtkr N:U~ unJ"ormes cm srn.istro havido etn Ofr.aru.uçào
Mi!.iw, a \xlrJw C.c cmbar~açAo ou lferonu.vc militar. ou em de,lonmcnto a SU\1Ç'O, recebera um
au.dlio c~mespon<kntc: a att trb veze~ o valor do J.Oldo de u:u posto ou g'fadLJi.ÇiO.

CAPfTIJLO II

Ou QwotiU de Soldo t

Grauncaçóc~

An. 66. O soldo COJISlltU1 o valor báiico~do cilculo da remuneraç.\o a que t:u JUS o
Pt.rifTI!fo linioo. O IIQXÍliO seu\ a\"&li1.do mediante sinditincu sobre o urustro. _miliw na lnattvidadc:.
·
·
'I.L
delermint&. p-::J.o ro=Cante do mmw, por soliciuçiodo 'uustrad(J.

f ~ Para efeito de alfltagcm da ql!Ot&!o. a ffaç;lo do tempo igual ou sunerior e 180'
diu ~ert c:oru.iderada como um a.no.
,~
•

11niLO III

f l 0 O militar trãtlskrído para a Reserva Remunerada "c~: officio•, por tutvcr
atingido a idade limlle de pcrmantne~a.. em atividadt. no posto ou graduação, ou nao JJa'<'t::1',
preenchido
u
condiçóe~ d~ escolhi ~ta ac:cuo a.o tcnuaJato, tem dir~no ao wldo integral,
. An. ,58: O militar da Ãt!Va, aõ ~~ei; tr&ru.fcrido para a lnuivldade rcmuncr~da, faz
juJ 1.01 N:ZUUltt"5 d!TClll)j,:
_ _
__
__- _
_
An. 67. As Gratifiea.;óel; ineorporad;u pelo miliw, ao pasiãr pata a Inaiividad$•
I - 1t0 \'Jlor de urna rcu1uncr~o do tihi.mo pos.to ou IP"l&dullçAo que: pos.~uia na r.e-munel'llda. S<:rAo pagas nu mesmu condições previstas para o miln.ar da ativa.
_
DOS DIREITOS DO MIUTAR A.O PASSAR PA.RAA.INATIV10ADE

CAPfnJLO III

•
fi • ~O ITIUI5pDrtC Jll.U 5i, Y.:IU dependente:~ C Wll empregado dom~stiCO, bem COtno"
t ttans.l&'Çto da re~p.:n; ... , h~.Jt~.C::J. do loc:a! onde :.crvia pan ouua locabdadc. do tcmtório
oaQollll onde dtc:01..-ou fu.a.r res.~IIC!l(U.

Dos AdleiOilr.ls

An. 68. O Adicional de !natividade mci_dc mensalmente sobre o valor do $Oido ou
f tP O di.rc:ito eo ll:t=..p(/rtt: prc.~c:v~ lpósdeeomdoi 180 dias da do~ta da primeira du quotu ck soldo a que O militar fiu:r jus na }natividade.
publicaç:t.o oficial dv lUCI C.. trar..:JcrtuciA pa:-a a r~rva retnWJc:.r;r.da ou rc!orn1a.
An. 69. O militar u !natividade remunerada. reformado como 'inválido; por:
§ Z: Os n:.mt:~rCJo trll.llt("J:~idcs pua a reserva rcm:.merada e dC:.SlBJl«<OS para o incapacidade para. O :K:T"Vio;o o.ti..-o, 1az JU$.. m~nsalmente, ~ um Adid_onat tk lnvttlidez no VlliOf di
~etc quotas c me1a do wldo, desde que satisfaça a uma das cond1çUes abaixo cspcdficadliS.
t-eniço ~fu\) ar.tes ~e u.;.cwO::o o prH.:l iJrc\ i:.t:o r.o p~régra!o ~tenor, ou que unham qut
·
permr.net:er cm :UlvJj::.Jc !XX for\"l !!c ,..,r;(:)oiti~o 1cg2.1, ter Ao o mesmo prazo .u~gurado, 11. conu.r devidamente: constatada por Junta Mí111ar de Saúde, quando Of;CCSSitar de:

'!,':

<b, dJ~pt•\\1 dO C.t.!~O Olf t;;;(!U"W!O 110 SC"I'VIÇO Olii'<'U.

I· intCmação cspccialir.ada. militar ouna.o:

-m;t~it~.u: !'olA INAm10ADE

DA Rl:MUl<t'ERAç.i.O

c.u·fn'LO 1

Da Rtnn:.u~no~~
Proventos c

t

du• Pn:wc:nos

Art. 59. A rc:muoera-;4o do md.tw na [natividade c coostitU.fd& do somatório doi

AdltiOt:o~.

Pa.r36rafo uo.ieo. Di p:c-mlcos Mo cc-nstiruído& das sesu-inte~ p:.rccla.i;:

J • SVldo ou quota.~ dt 10lóo:
1l ·Gratificação ce

T~e:po

.:le

Xr.~<;o tr;.::OJ?Ol~&:

UI· G:;!.~i!ietçlo de Hai:.Jttll.;.í.o Millt.!r 1ncorpuu.du;
IV· Gr.ati!i-::aç.1t• d~ Compcn.>.&.ç.i.::o Orf.tm.Jca incorpOJ-.da.
de~ÜjJ:&.IliCnlO

Art. (y:J. A i>:T:"IU!1eraçáo e devida
cl>.> \I:NIÇO tuvo. c r!: :J.tll.tYóc:

.lo)

!tlllitar na lcatl\lldado:: a pani: óa data dr !oc:U

1· Trllll$1erCnaa pva a Re<..crva. Remunerada.;

0 • wisttnci.a OU cuiihdos pemJ-.ncn\C:.S de enfermagem.

f :~ 7a;nbé.m faz j~s~ Adicional de ]nYalidÚ o militar que. por prescrição ní.td\:1"'"omologa.d.l. por Junta M1htar de Sõl!ide. receber tratamento na própna rer.~d~nna. cas condl~C>
:l

incUo u.

·"'

f 211 Para continuid.cle do direito ao recebimento do A"icional C.e IIMI.Hdc::r. o •
milttar apreserna.rt. anualmente. dctla.ração de: que não c~crc:e nenhuma l!.t!vioade rcmunen,Oa~.
pública ou privada c, a cnt~rio da Admmlmaçáo, ~ubmcter-sc-11. penodi=emc: i impeç:io dt ·

a.:aúde.

__
§ 3° O dirctto ao Adicional de lnvaliclc:z será suspenso autor:~aucarncnte !><!"ti'
autOridade compete me, se fcr venfJado que o militar t:cneficiado ~'-=''"C~ ou tenha exc:rüdo. a~~
a coneeuli.o <.10 aék10nal. <l-ual.:juc:r o~uvidatle rcrnl.lnerada. s.em prcji.!ÍW de outras ~ançóes.
c.blve1s. bem como !C, cm m.speçio de saúde. for coilStatado não 5~ c:r.cilt\tr;u n.u c:on•J,~Uc.<;:
prcvu:u neste nn_1g~:

- - i <&O O rr.11itar de q;c trata este anigo terã direitO ao trrtru?Qne. de-!lii-o dÔ
territóno mu::wnal, pessoal c para acnn>panbal,tc. se fo~ o caso. quando obnga:io a se afu1ar d,o •
u:u domJc;l.o para s.:r subwcndo;:.. ~pcçao de i.aíide de comrole. pre\;sta r.o parágrafo a.ntcnor.
§

engajado.

so 9 valor do Adicional de Invalidez n!o poder~!; s.c:r inlc:ric• ao so!J.:~ de caoo:

, ,
Ar.. 10. Oo .... Jklonaisde :O.:õ!.talidadc e de Funeral t.cr~o e..,nc~tli:!u~ ao l';l!:ir;u na-·
llauVIdace 11u mesr:;.;u coriCI~il<:~ p~ut<LS para o nuln<~r di< AuYa,

An. 71. O M1ôoriif"Na\ailn0-Ser41 pago wteçaJmente sol>rc
butivida..:!e. r:.u mc:~mas. coDdiç6o::s pttNJ5t.u nos inCJsos 1. b. e U do an. 43.

t

remun~r~çlo

'1;::

· •
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DAS~~DIVUSAS

Padp fo 4t»w. üducm-se do teto da rtmuocr&Çto. pua ~ fins de•tc &f1ico:

I• (;fali.~ de Tempo de ~Mço;

CAPtrut.ol
,..~-

O· G.,ta:~ de Compe~çlo Orpnlc:a;

m • fndenlnçto de Morniia:
IV ·IDdc:nlraçto de Loca!idt.de Elpecial;
'V· AJul!adcc:Usto1 Dlirlu.e IJNU:nluç!O• c 1 :ansponc:

VJ • Adicionab de: Ftrias,. NaWiDo. de Na!alida&: e de Funera\,;

·"D • AlWllo-fudaltleoto c Alitneotaçto:
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Art. 31. O m:iUw ~ ,.. ~u da _publkaçlo de.ta Lc.\ t~acontru-se refc-tmldo
tom l'ündamento DO Decreto-Lei nO I!.:WS, de 23 de janeiro de 1946, tcri o ~~ Coa !CUS

~nw. reforib ao roido do po110

elo fujus, nalnatt..,dadc.

& ScJUndo-Tenente, cu. H mais ~&IC, do poato a qu~;

Art. 82. OJ rr.ilitates. ntli:!Ud01 MlllÍJlrol de Eitado ou Mlal5trol do Superlot
Tn"buna.l Mlliw t!m rernunt:ra~ auóc!~cid.u. cm ~çi.O pcópri.a. UKpuado &01 Mi~
de Ell&do o direito de opçto.
Mt.. 83. A remuncraç&o dOI inruwu da AzWa, em ~ no PJh ou

-

01)

\'III ·lrnponlnciu correspondcntCI A COJM:nto de ftriu em pccfulia.::

,Exterior, sert e~tabclcdda cm lei ape4.::a.

[X • Quaisquer patt;r.las renruuciratóriu au:asad,as, devidu cm funçlo de

Art. 84. O cor:vocado pma manobn. eurdeio ou ~t.enç&o dti ordem tn~n.
AIO fu. jl,ts 1 rcmuncraçto previna ncn. Lei, quanóo opqr pela rcmuntraçto ou ulirlo a quo
tiver dl.rcito como servidor pllblico f~ •.estadual ou muokip.J..

~ scn~eoçu judiàais ouac:eno:5 de conw admioif.uati~

,
Ast. 13., Nenbum militar da Ativa. ou na lnativid•de remunerada. bem como o
An. 11$. AD& militara -qm [lll.rtldpuem ck tn.balbos de cooattuçt.O de tr.rtdte:,
bc:n.eftclirio de !>e~ Millw, I)OÔcrt receber, COOIO remuneração mensal ou Peosto Miliw.
Wot inferior ao do sa1irio aúnimo mensal vi1entc. w:ndo-lhe paga. como compk::mcruo. 11 acrodromos c obras póblicu, roapounemo e lcvanwncnto a.rto;r'f'ico c hiiln"'(t'L'ico o
d!Cerfúça~
.
.
con~u-uçiO de buWaçOe& do rede de .JS1lltcçlo ao vÕO podeW ser coriftrldu craiTfJCII•{.õc& -pro
~· aa rorma c1tabcleada cm com«nno com 01 6rJb pUbliool ou privado$ J.o.cresM6a& ooo

.

'rtruwvt

009 DESCONI'OS, CONSIGNANTES E CO!'IISIGNATÁJUOS
CAP(rot.ol
Dos Dttco~tol

refc~ uab&ihos.. l conta dOI r~a~rssa es:es del;d~Ud~X.

Art. 86. AD militar da 'r:DCrva remunerada, C':'CCto quando ~. rclr..c\ufdc.
deP&nado ou mobiliu<kt, que porctarnmef• por tempo certo a qualqOJcr du F~ Amw!u .ert
conferido Adio'onal "pro taborc• tairulado &Obc'e 01o prO\~nt~ C\Ue efeuvamcrtte. tstivcr

pmd>cndo.

Art. 74, Deuonto t o abatimcoto que pode sofrer a remuncraçio do militlll' para
Art. 87. Os nu1itares quc..na data da promulpçto desta Lei, er.tr\"Ctern t:m ~<X
~~ de obripçOe$ wull:Üdu ou lmpo:sw em vutude de di~p<»içto de lei 01:1 de vantqcm nela n!.o pt~W.. rcsultants:de ~ntcnç.u jU\llCI~ pcârto opu.r pels DOY1. s.rr.:~
ou penr.a.ceccr no r-egtme em que JC'.tJKQ:;nram., cuo nAo !1\'!:.m a opc;Ao DO~ de u-uen;a.
diu li -::ocw da yu blicaç:to desta Lei.
t 1~ 01 delcootos !:AO da:Wfica4osi em ob.riptófim e autorizados.
Att. 88. O mi_litar que, r i 1° de muço de 1976. fe1jua a quota~ da IOOonl;r..a:<fiO de
f 2' O. ~11\0S obri&atórlÕr. ~m prioridade sobre os autorizadot,.
Comp-:;Tdaçlo Ora:~nic:a... calculaãu. pdill ~1aóe de seu vaiCA', ooa~ com 01. IOUI <llrci101
Ufe~Uradot noc tennor. dO Decrcto-lAi~ 1.4-47, de 13 de fevereiro de 1976.

An.. 1s..

sao ~u. obri~t6ri01: ..

An. 89. Os óeiCOntQI. enfolha du contign&çOel referlóal llCsta t.Ci r.t.ó s«n:rto.,
(b rcestruturaçto dumrnpOOçt.o da remun.craç.t.o doi> millwa,. rn.~Ç{le$ ~

1· c:oatribWÇio pata a Pe!Ko J:lillw;

cm ~cCO'rttnda

D • toatribWçto pua auiul:Dcia ~dico-hospil&lar militar;

em deoontncia dc.na Lei.

m

~ ~ indci~n~ ~bre a remuocraçto. de acordo com aléi:

~ctivol valorcJ. cm proporç:IO 111prior U vari&çOes d.a n:ll.uc-;lt'lçlO vfctivamt.nw ~

CAPITULo R

JV • iDdeaiza.çto l Fuct>(la t-~adoaa~. em dec:orrl:Dda de: divida:

:.- DbpoGç(Jel c..&.:

'
~ Jw~dc:l!à.açio
pcb prestaça.o de wiltl:ocia mêdlco-11ospitalar, por imCrri:iêdio ck

Art. 90.

Art. 91. A licença, por motivo de ~~!\~_o do ~ lefi ~ld& sem

VI- pendo allmcc.dda ou judldal;

W ·tua de UIO por ocur~o de Próprio Nacio~al Ruidencial.

M 76. Slo delcootos a;uwr:iu.dol. os efetuados em favor !;Se:

rcmunençt.o.

Art. 92.

n1 •.q:cntes do Sistema FUwK"Ciro da Habitaç.lo:
tv • roe-dor<'!"" casa para rcsi~acit do consi~_naliirin:
V•OL!tfOI.fbltde üueresu: de a..:' .. '-1uu,,..,,..,. :-.t... _

fui.ln!o tlnfco. Ch Mlrúsuos M111!ares reaulan~emuto a~ ck~ .... l"'•tQriudol
'ao imbito da rup:ctnu Forçu.
-

domau.

Art. 77. Efetuados os dexontos obrigatórios. seria con.sideradn. p..:. ,..feito 00.
U ie&Ufntet. paro:lal mtnsaU.. dcoom.lnadu "b~ para desc:onu•·. pata os militarei. ~

N· .... :'·~<;11:1 des.ta

93. f'k
•o.An.milita:
n "· .
I..

tendo pt........s

01 CI'UOl :M«tfw.il ck Lnterpret:açl.-)

An. 9f,

i.r.fio

vi":h*m

-xdntt& (I'IJahqutr OOtf'U- VM~t'ai remunen.t~ que
•IYI- e:narn.a.tividtde... que nlo tcniwn ~do m&n~ poc ew.l...ai.

.} , •· u quc,C1l'l 'i'nude da aplictçf.o óe!ta Lei., venha' f.a.c:r j;\11 a 1,®a
-nnhl. n::lltbenOO.. ted ditt:i!o a um complt'.monto if·al ao ~P.lot' da

remuncraçflo inft _ ~ t q

d1Cerençs enefllll~..h p&[·

omo , ..na«tom indi\'idu&l'..

A>'- 9S. 0$ '"•!i~rC$ da:. Gratif'ictçÕes de Com~.:uçio Of'8i.nlt:~~. c. Hlll:l'il!~
Miliw, du tnd:"l'l~ Retul~ c ,do Ad!Ctonal de ln&IMdl;!lc sld O' es-~.:10!1 ._
Tabclu. constante~ .:::- Jt.nm:o LI deiu:lLea.
Art. 96. O valor da cmtriOO.!çio ~a rens.io Militar se~ ijj'.W-..:: &U dias 4e
~ ·. •......OOnóaOO em tr'U%CiW' ~· import1ncil. imedi&_tarnenle superior.

~-· Dllnati'ridal:k:

CAPhtJLOlU

1· SoMo ou quow de roido:
D • CI'Qi&açlo de Tempo de Serviço~

m. GratifiQÇIO de tb.b:\itaçto Miliw.
CAPtrULoll
Do1 Coa.lipliii1H e Coa11patiriol
An, '7l..

Lei..

ruolví&. pelo ~ta do-M: J01••SS 1-ow'*: Armadas. CII.IVido& Olo Ministérk» Mn.itarO'.

J • e~ddadcl eoualderadu co~Wiu:

n. scrvip de U.Sbttnàli ~dos Minb;tl!rios Militarei:

f!c& aucp:m» a rcmuneraçiO intearal ao miUw cm- aÕzO de ~

Did)i.'pG~ Tr.. dtórlu

Art. 97. Elaqut.nto n:klentrar tm vip al'!i e<;peci1.: 9ue trata th retr;t.lr<>:I,'_,--1D IIID
ccrnptnha no P&!l e no Exterior. pcfninecerlo em VÍJOf ot. 1r.rts.. lO a a 1()9 da Lei ri' S.fl:ll, d-.27
dejunboCe 1972.
An. 98. Ao militar naiitatividadc: fia. USC$Und• a arlleaçto 00 dllpo!10 no I Jt
do art. 66. dcsd~ que tenha ~do-p:nt a inatMd&dc {UI.\ oondiçOei :ati pnviu.u.

CAP!TUt.O SV

Podem W!T cons~Jnt.nta:

ItbD~l"la!&ls

An. 99. \ti; PC\-Ier E.tccutivÕ. cm deaor:10 c:ornum b Fcr~ Ao~

rci!Jlameawi &

preltnl~

Lei

A.'"t. 100. Fíea acrc:t.cmado t alloe& 'b" do f lq do ut.
dlzc!Slbro de 19&0. o lCJUintc lncis:o:

3~ dt;

Uei

ti.~ e,U.'), &::

"D1 • 01 da reKrVa n:m~uneu1d&. .o:uc.:~undo wefa pGf tetnpO
rqulamentaçia pua cada ~tTÇ;t ....rmaaa.•

c.::rw.

9.

~~~
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An. 101. O m..53 da Lei ~6..880. de

•Att. 53. A remuncraçlo dos

1,910.pu$&~viroM'.COina sc~Unc

Setembro de 1992

rcdf,.ao:l

atilliua serf esl.lbe-Jeckla em le&isJaçi(J. Hpecifia.

comw:o b Forças. Armadas.. c compreende:

VAI..OR

I

I ~aa Aliva:

.,.,

'

a) 10!do, ,vatiticaçóel. c !ndcmz.ç&s rqulues:

I'ERCE~TUAl.

SJ'IVAÇ'OI.:S

D " 011 lnathidade:

._

_,........

Ciotepllol.

Clolei<>f~~~·~
C1eJCJ~ dor Apetft,içot.lllellto

u"" .so IOli3Q

a) _prove21t01. constírufd01 de soldol ou qtJOtU de sokfo c aratiflcaçOes l

-·

Cu~ lk Alto;. EltudOio

:IO'W. do soklo

01,_ d• Elped&IWçto

Tabela III ·l.XIIInç&o de

ReJ~UK!~UçaD

1
J•)
Peb c:urctdo 6o P01o10 011 Gra<l~~o fl!l 111111~s nCirm&ll

b) adldonoli:

. Art. 102. Fkarzl ~dos: a lei ti' 5.787. de '!:1 de iullho de 1072. rt!S41vado O
J'OSlOI(lJV.l>UAÇÃO
PERCE''TWJS
~DO an. 97 dcsra Lei: 11 Lei n" S.IU<f, de 6 de dezembro de 1912: o Dccre!o-lei n11 1.447, de J-::=--:-,-:::::~:::.:::::.~==!:0'------i-;;:;:-:;:-:=::-.:.::::;;..;.:.::::c____.._;
13 de fevercollo de 1976~o Decreto-le-i nll 1.603, de 22 de {~vere1ro de 1978: o Decreto-lei n" 1.693. otla&I-Vencral
XKõ: do sol®
de 30 C:e q,ot.10 de 1979: o Dc:r:reto-lei n't 182-4, de 2:!: de derembro de 1980: o Decre10-lci n~ on.:w.S•pcnor
~'!:< do 1016o
1..848., de 6 de ji..Deiro d.: 1981: o Decreto-lei n" !.901. de ~ d~ de.temtlro de 1981: o !Xereto-ler Clnda.J.I•~et'!H4ifll'k!. Ofktai-S•b&arlln. GWirda-Mat~·
-o' 2.201, de. XI de dezembro de 198<4: a Lei n" 7.594. de 1:1 de abnl de 19!7~ o Deaelo-lei n' 2.409. w c Alp~rnw-.. -OfiC'Ioll
~ dosol4o
Jc 7 de juleiro de IS'-88: o c:~t do an. 3' Cl Lei n'~ 3.765, de 4 de m.t.io d~ 1%0., com a redlçio L1'"~"'~'"~"!o.'·~'·~·~~~~!!.!!"~'!'1"~'~'"w'-------...L~'""~·c•~·~w""'"'"'-----------'
Ãdapcioart.29da l..el n• 8.216. de JJde aacmo dC" 1991: e dcmai5 dis~çOe,em contr.irio.

•> hkl aerddo de carp e.pccíaO.

An. 103. Est. Lei entra cm vi&or cada til de 1ua pubHaç&o. com efeitos financeiros

a putit do priiOCiro dia do mb 5\lbleqOeme.
1700di1Ddependbda e 10JD da RepUblica.

i

PERCENTUAIS

Sl1lJAÇÁO

Bntsllia.·em lO de aeumbro

Ol'idal .o ~rdl:1n do nrro ele C,(IB.LI'd&DI<". CM-k

de 1991 :

011 Dirctor 0c

MI!\W o:oTl1 IQl(lftOIIUI OU
tc.1IIHIUI01101TAadnun.stral-.. c CJa't"'JqiH:r ca~.qunodct otkiii-Oe~~nal.

(. c.«.r-

-

~!

OflaJIIIIÇ~O

ltKi do M~l,do

I
I

MUIW" em mrem .:te Rcpr~"llçkl. l.t~~lrlK"In o. 4<:
E!aprc10 OperaciOCIIlquoMo nd:mlol reprcsentaç:l.o ·
foi" Cllp1C11oamcnloe lkclUidO cm llol'ldO ~~~C"IIIIO MI·

.....

.. -

'""'
""

I

IO'n: do 1.0kSo

Quando 11 Ofdc:lt$ de IUIO!Id&GC -ftJ<"IIk. por IW
do Mlnii:IJO de cada FotÇII ou doC)d"c do Eluao-MaiOI"
4M Força1o Annf4u

'

.f

I&;< do IIOklo

Tabela IV· lfMkni}-.aÇ:to lle Mond'-

023.>"-00

Sl5.'»1.00 I

SJTl.'AÇ-'.0

PERCENTUAlS

_o.ando o lnlbur pouvu dtf'<"llde..,

UI.666.70

"'
"'

PERCENTUNS

...

I

·100
75

46.151.40

70

..).63.4.70

69
72

'""''""
0.011..)0

..

<l.lll,>)

Tabala Vl· AllkiOIIIllk IIIIUYkbde

sm.;AÇAO

---

~ 11tAÇAS

ORADUADAS
"'bondl.lt: hble-tt:

uo

..,.._..,_

Tcroclro4vpaoo

,..
"'
""'
JIO

Obo~)

Ct.llo O& Eap.~)
7.1)!!JolAIS !'JVoÇAS
'TA!iln • J• a.eTd.kh.e2"0....
~SOMado F1Wio!-lfo Nwst e ~ldado !Se t• ClaJu {t:apr.cb.~ O.n~~ckl5

t:bp;.tcb}.~r•fi'IIComcKr<tóc t•OIIaeaSOldadoPMo"'lii!>!A (E.npjMo)
~o.llotiado Ft.r:Delro ~I e SO~o 1M t• O.C (NI.o E.lpc>:lalll.ldo)--

~ 011 Comeu:tto 41: 2" Oule~- EltrcboeSOitado de 2"0aue ~~aJI!k)}t ~oa COnll:1dMW7o~ Roerwta. P.«tuta. 5olal.6o. SoldadO Rl!cn&Uol SOldallO de 2" c.- (Nio
Eqljldo)
-

ln

.

_?I)

210
-200
1$0
12S
110
7$

PERCE"'"TllAlS

COm 40 · - 6e M"~ ou rr.lll
C0. U 11101 H KMÇO

...........

.110'11 de

o!$• clotol"<::
,~

2)9.990,70

Com )O

21,.~so

Tt.nderl<loo. •n..o:>~fk:io•. poB • ~ ..,..,.,,....q,
coa~ meno1 4c 30 aJIOS 4e .erviço.

ltl.ll9.JO
10.3,1.20
J4l.JOI.OO
U-6)4.70
ll090UO

I

12U711.40 •

, ......

Xl'!lio do tol4o

K1YIÇO

Tabell vn • .Mklon.l.,tolllbon:'

I

~~~o~

I

Sln."ACÁO

"""'·

........

--

dolOJdo

30". dOJ

PER..CE...;'f"UAJ.

er"":"to=IS

--

17.fl9.00

<16.1n40

61
D:l•~

•obt"e ltnt.ci~e.ç!.o 11t e•r CQI:pfin~a r•vi•r..o 9-:or.El da
re.un•raç.6o do11 ••:t:"Vido:-r•• :r-.':!:ll!eoa, corriq• o r•ectru-:.ure. tAt:•l~u. d.il v•nc1-ntoll ta u6. outraa p"rov1eo;-m:iaa.
sada qutt.náo

ANEXO II llA LEI N't> 8.237/tl

O

Tlkla J • <il"1llr,.~o de Ct>m;>I'PA.,_o o:-rlntCII

.

VAL.OR. YJ::it.C.E:~ õU.+..i..

,... .,.,
ttl'!i do

~~::~1:1o

Pm!:IJ!DJ:lf'l'I:

DA.

Rl!P"CnLIC.h.
.a "D=õ1Ji::~-:.

F•o;o aabel:" que o con9ran:li Nacional '(l:c"::ro~a • •u IH&neiono

OJt.AllF1CAÇ0ES E IN"OEt-llZAÇOES

"'''

=-

Art. 1• tt cmca~!~•. a partir d!a 1• da jt~l~o ~· l:?S'l,
Ucipaçb.o d• vint• pi»' c:&ntO cobre o• v.nc!l:..ent.oc, "o.lt':r.:l!. u t'.r.:e.1:1ia reM
trilruiçOe• dos ••rvif:!loraa ai.'viB • tlilitares do Podor ~:~~l<-tivCI, d:1 «dM
AtMcS&Ilu pre>'ISW :10S lnCISQI. !. 11. UI. 1\" e
•ini::~:l:"aç!o t.i!:r•t·•• doa"' <>.l.'\.Al:.::;utr..&, !.t>o::lu.~~-~~·" ;;-.:1: ~ ..::::',;~~.l
l>.~;::;,::te.l,
Vl.~ an: u.
d.aa !W"J.t:.çéel' ~Ublicas 111- .1t;uJ ~xdnton tal:"ritóri.o•, ~iqeJ;·.t.c~ nc m.e• ~
I abril
de l!i9l, a ·car c~r:sl!l..ta po::- oc:at:.UI,Q da rev~1:0t:o 9''rr>l d!! rtnr.u.Yt.-l:bO':"$ 1:0"1111111 no .tuca.o V dO 11:"1. 15
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IDIIKA,' do Intltltato Bri.al,,a1't'õil•~..o-~.: T.RJnQ,.nJlt, do
.•ate arti9o 1neic11rf. talttb4w. &obra ·aa tabelas eonJ:tantoa no:J Anexo& :I~tituto N&elona;a, .se Colonica<r~O • -~oraa Jo.qrtorho - IloCAA, U.• C..í.:..•
d-t.l. IAi c. &obra os valoraa explicita~(!& no& arta. 6•, 16, 20 a liS.
da Flt\ancia-nto l::tObili.ti.ri~~t d:a Aa:·e>nâutlo• a da l"und.açt.o Jorqo. QUprat.
!'l'fU"ll rado dlll Saqu-rllllç:& " ~iein:a do Tre.balho l"UNDJ\c.tN'tltO alo oa
Art. 2• Oa valoraa dos venei~:~antoa. doo _ aarvidorea civla conat:~~ntaa nos Juw.xoa ~YI 11. XX: c1aata t..:L..
do I'Od.el:' E)l'acutlvo, P•l"tancontoa •o Plano de Cla&&lti~liÇAo da carqoa
lnatituí.do ~la•
Le.is n•a 5.,.!5, da 10 da dezaJrl:>ro da 1970, e
Art. 11.. O. v..:.l. .ntoa • 4•••1• retribulçOaa doa ••"16,5!50, d.a ~ 4a julho 1978, • os da Ta'bela d• Eacalonallanto Vertical, '4oraa da Su~r1n't.oncWncia .S. c..onvolv1=•nto da Mn~6n1a ~ SUO.\H,
da
l'ar4'!fl'a:CQ Wllco.

r.t'orant.a aoa ••rvidoraa ail.it.araa dl'l Uniio aAo oa indicacloct,
tiv.-nt.., noa Ana~ I a u: daat& [.ai,
-

raa~c-

supc~r1ntand6nc1a da :tona l"r-=:a•d• MIIUIIIIU& - SUF!'LAKA •
da. suparintandlnc1& do Da&anvolvl-nto ~ Jllairdaat.. ~ SUDZN:E a4o qa conatantaa <So
AneXo XXI c!e.sta Ui.

Art. 3 • o. valores da venci-ntoa doa aarvidoroa ~aticb.C!oa palo art. 3• da to.i n.• 7.596, d• 10 c1IJ abril ltG7, a doa carParlqrefo lln1co. X S&cJ:"ataria 4o Decanvfllviaanto !'Wqional
'i10& da oireçll.o o l'"W"IÇ6aa
Gratitico.doa, da qu. b:o.ta a IA-1 n• s.1 6 a, a a sacrataria d.a lo.cblniatr~ ·l'•daral, no pras:o· d• trinta diaa a
da 16 O. jconairo da 1'91, d.o oa conatantaa ~ ~ III a VI c1-ta contar da publie&ç.Ao doata Slllt~ boixarl.o aa
no~& necaaa&riaa lt.
f:A1•
aplicaçi.o do diapoato naata ~90·
Art· 1:t. A q-rll'ttieieaçAo da qua traU o art. 15 da Lei n•
I 1• O Hiniato6:do da Educoçlo • a S~cr.Uria da Ad•inhtraçlo Fadaral b.G.ixarlio ae' nor~~~ae naco•aA!r'iaa ao •nquadra-nto doa a,1,2, da & da janairo da l.DZ., 4 satandida aoa aarv1dor.a portancanoarvidoraa Tecn1C:o-lt.d!l1ni•trat1voa daa InatltuiçO- Fadaraia da :a.&i- taa i• cataqoriu; tuncional:e .to qNpo Pol1oia civil doa ax,.tintoa tarno, nu t~~obal~• da vanci-nt:o:-a.
rltód-.
~--

.

I 2•

:;=-:~!:!:::tçl!-'!''!'

••abro dtl

Slo oxt1ntaa poor incorporaçl.o ao
vancl. .nto
!'.-.viataa no. Moxoa IX a XV dA Lai n• 7.t:n, 12 da

l!tll,.

·I 3•

l>p11ca•--

e~oa

oa vencbwntoa c:orraaponclant.c.a

••
IU:t. 13. o ~ -pe-::1~1 conoadido pe-lo I 2" do art. 11
de- 4a Lei n• 7,333, da 2 da jumtl:ll da 19&~, paaaa a ter.~: paqo c:o.o v-.ntaqaa
paaaoal 1 noainal-nt. i&ant:U:i:c:ada, aujaita ape.no• aos raajuataa o: raia,
Art. 14.

doc.:.ntoa doa oxtintoa
Maxo V da•ta Lei.

OC v&a.:r.c.o doa vancl-ntoa r.terantaa aos c~~orqoa

11141 Fial da 'l'aaouro, -r.aoura!bzo, or..aourairo AUXiliar a <la CCint'aranta
a aar o eorr-pondanx- ao da ratar•ncla NS-25 do Ma:.:o I d.aat:a

pa,••••
,.1_

1;10

l.rto 15o

Art. 17.

r.al!llbTo dca 1990,

p~~~asa

O captU: do art. :J7 da Lei n• 8.11.2,· ela 11 do da•
a v~ ca.. a aa9Uinta :n:daç:l.o1

.,Art, 37. Jta~ibuiçl.o " o da•loco."~::ont:o do . aarvitl.or,
"E"(oiii~C:t:ivo car<JD,, para o quodro da paa::.ool da
!)Ut.rO ó:rg~o
ou antidada do 111.aol:"ID ~. ob:~<arvadoa a Yinculaç6.o antra oa
qraua oa C07.!Jlaxidada.., ra•pon,abilidada, a corr.. lac.to dila otri•
bUiç6"•• 111. aquival6nC"iol. .nt.re oo voncimont.oz • o intcr••aa· aa od~
•iniatra.ç6o, c011 proivà apracioçlo do órc;J6o central Ua peaao.al."

ao. o

a•

Art. l.IS. O art.. 711 !!la IA! n• ".112, da l' da ao.ulabro da
Art- 5• O. Valolr'oa d• vonci~Mntos ~a• tab•le;a
anpocla- 15190, paaaa o. v!çorar acrac:l'do doa aaquintaa porãgrll.ioa:
nival J:!o!idio • ,•us:arior alo oa conatantea do A.nii:Xo V.II deata
.. ~. 71.
I 1• Por tar aido incorporada aos valorca a que •• ra~
l!ere o eaput deste artigo, ' axtinta a grD.tit1C4çio Wlica
conaolida..
da, objato do art. 4• da Lai n• 7.,23, da l!J89,
'
1 3' O aarvi&t axonarado do carqo afativo, ou. a• co•i•alo, paroAbolr6. ind•nl::Dçl.o ralativ& ao pariodo dae tllir:!.aa a qua
ti 2• A Sacrat.~~oria da Ad:Ninistt"aç.S.o hdara.l bo.ixarl aa
tivor direito • cr.o ifiimlll"Jlato, na proporçlo <la w. do~• avos por
:~:~a;.I~~caaa4r1aa co anquadr•111ento do. eapocialb:tno naa tcr.balaa
. . . da atetivo axarcU:tD, ou traçAo auperior a quo.torza d1aa,

··---·o····-.......... ·····--··-······••••ooo
.. o. o.... o.......... ---· .......•....... o.............- o........ .

Art. 6• t t'ixado, COJIO liaita aupcrior da vo~~nci-nto
o
valor da cr$ 435.933,02 (quAtroconto::t • oitanta • cinco •il, nov~can
toa • trinta a tr6a e:nu:airi:'& • doia cantayoa), para aa eo.rr•1raa da
Diplo:.ata, AUI1itoria do 'hoaouro :tl'lleionAl, Polici!ll. l'"aderal a Policia
Civil do Dil:trito Fod.a:t:"l\1, da Orça••nt.o • d• Pin:mçaa a co:1trola, • da
l>r<>c"Ur11.do•i• da f1101Umda N110ciorall, c:u:)aa t.llba;1aa da vandi-nt.oa alo aa
constantes noa Anaxoa Vll.I_ a XII desta Lei.

t 4• A indanl-.ç:4o •ari calculada c011. b-aaa na r..unaraçlo
do . . .

-pccial,

#t.rt. 7• A ta!laia da ra.uneraçlo doa cargos da nature:u
da qua tJ:ata o art. 2115 do IA.i n• 11.0:111, do 12 da abril da

Arto I• A tabela d• raaunaraçio d011 . c::arqo• •• coaiaalo c1c
Grupo-Diraç.5.o a M••••ora~<:ant:o supe:dora• (DAS) e r. do Ma:w.o XV dllat ...

""1-

Art. 9• A nanhua aarvidor 111ilitar da Unit.o, da at:lva ou
na inatlvil!llde, podart. ... ••r pa9oa, men•alnw.nto, ••111uncraç6o ou provento ~1.11 il'lport.inc::lll auporiQr ao valo:- atribu1Cio, - .,sp"c:ie, • qualquer
titulo, cc::::o ro:..:unaro~~çi.o, 1110 carqo ele lliniatro da l!"s:to.c:lo, a1:cluidaa t.lt
-çuinta• 'VII.I"It&(J"VII&:
.

c.ompcnao~u;:lo

orqAn1car

III - lndanizaçio da moradias
IV - indanizllçlto da loe:alidado. eapaeial ~
V - ajl.lclllo da -:ust.o, õ.i.iriu' a !.ndanha;~o <;!a tr~~;noport.a;
t'ztn:ili.a •

.aU:fllo~~:!;!r,'çlo ~· Natal~ adicional. da Uriu,

pa•••

a

vi-

"Art. 4•

carr.t.1o i. conta daa dotaço5oa orçamantlrh.• pró ...
órqloa iJI1JC.'-a•l!l.dos, c:onaollllta •• dbopusal:' e• r.aqulada po;,:,sadA
dQa colaboradora• e~a.l.a, inc::lulliva me~ro• <!" colaqiadoa
lr.ta.;rlllntoa ~ -tl:""lrtltta raqiJ!&ntD.l de M1nist~rio • da& Sac:roto:rida Presid6neia da Rçi2Hica, ·quando a• Yiag.e• da sarviço ...
pria• doa

.anto, aa despeae• 4-. cllsaloealftOnto, de alilf .. nt.açio •

Art. 20. A Claltiticaçlo da qua trat:a o inciso n, do Anexo I:I~ do Dac:rato~La1 n• :l..l•lol 1 da. 22 d.a ogoato da l.974, palo ex•re-1c:io na Presid,nc::ia da RapW:J.1ca, inelualva no" ó;o:-g~QIII qua a lnt:~~qra.lll.,
e na Vic::e-P~:aoiá•neia da .~bliea, eo:rr••põno:l•rll, 11.o niv•l I, •' Cr$
42.116,67 [quarenta • dois a.il, c•nto a da:r:as .. aia crutalroa • ae.••ent(l
• ••t• c::antavoa), at'llalizrdba nc:• . . . . . . dat•a a ind.lC(Ia •• que ro-r-••
raaju~tr!dos o• ,.,~mch:ant.ol doa aervidQrea ~lieo~> ~O<'i-::raia, a
r.arv1rll!.o c:O,-. baa• parll a incic$4nx:t."l. doa de11aia itJ.d1coa u•tobe~Lacl.·d.o• 110 ;,naxo xx:x:I.
Part<)TAt'o· ~ O qu3ntitatlvo da!!: fl.lnyC. .. !I :t qua &a ratar-e oll'...a art.iÇIO a..cr' apro<o:!:do nodianta· at:o do Pres:!.o:lant.a da Rap.i .lic&, ouvidl\ a Sacra~rla tt.J.d:liiniatroçAo raaer~l.
Art. 2.1. "- .NIW"IaraçAo doa inventariant'"• ele ór<;1os ax~
tintoa, da od.:ainiatraçlo ..W:Z:::o.ta, autorqub.a a funoac6•!11 pllbliCII:!: cor~
roapond•r6. ao v&lor do Ç.:~~JP <.la D1raç5.o • Aa&Aawor&l"l"•nt.o .Supel:"iorag DAS-l01.!5o, penuitida a~ ramuner&~ória, n~ (Ortl:ll. <1a lo.i.

I ·- qr,ti.ticaçlo por tal'lpo d9 aarviçor
IX - indani:toç.S,o da

ax.onero~órlo."

o ftll:- 4' da t.ei n• 1.163., da l5ot1,
qorar coa a aaquint. ra<i&QJI:a

Par.iqrato 11nico. Slo extinta•, po:r lncorporaçio aos vanoi•antoa, aa qratit'icaçOaa da qu• trata• oa AA&Xoa I:I III IV
VI a
VI:I da Lai n• 7.99S, da !J de janoiro da 1990.
•
'
'

~=0Án:x~r~i~~·:e;~cns 4;:~:-~1~ Tdbunal ~r:(tbo do as conlllt.anta.-

•• que: for pukllicado o ato

A:rt. 1•.

aal6rio

N."t. lo.
O& vanc:!.~ntoa • dfiiUia J:et":"il:>uiçõe~• dos
aarvidoJ:GS do Instituto 1Jr4e.11•1ro do Meio A111td.ant:a • ®s Jbe"UJ:"aoa Natur111a

Art. :22. O.. ._J.orelt d• venc:ii!Mnto d<;t~ llel·vi~r•• do :Ins~
tituto Br~~r~ail•iro do Pa~nio CUltura,l ~ Il:!PC, <lo In::.tituto P.r.u1N
lairo C.' :\rte o cultura - .t"""'!AC, da Ulbliotec:a NncicnaJ,. - l!Jf, C:a FUndaçl.o C.:l.""' <ia F".li :!n.choaa - r-cF.lS, d• rundzoçào CU.l-eur~>l Pz.l-a;D.rcs. ~ rC?,

~:1 ':i~~~;.;~o ~q~~:.ta:!"l!~~~~~:o"X~!:~;~;Il<=~ ~;~~~~ -F~}~~~~o d~l\~~~:

d.açio Jc:;q\lilll ~:!>1:.\..'CO - FCí.t:J\.J"~ .<U. r-unc!~6.o d.• Asllil::t .... ~.eia 11.0 i:!I"I:".JCQ.t•
J'A:&, db. F\uld.o~o. :Ina\:.itu:o s.ra•Uairo da Q.ooç-raf.ia •
r;,.t;,;xti•~ie.,
:no&, do Inatitu:o a. ~-d.a111 Aplic::eo:t. - :Ir..A a da Fundayâo I:~col&
!4acionnl de A~inlstraçto l"'ll>lica - ElQ.P c:on;e~pond>lJa ;\c& ·r::.x~::.tl.:a no
AneXO XXXI :I àC~•ta La i •

-
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f 1• .ar.-v.ndo 41t'•r•nça ela ....,nci,..,.nto, •• ..S.eorrfnr::ia da
aplic&ç!o 4o dicpoato na.t. art!qo,
valor ~•1"' p•qo a titulo ~
d!:f~nça 0::.. vanci~tc:ta no•lnal:w:~ta 1Gant.itic~, ___ aanc\o_ ®ntõ_!(!arad.a
~ ~r• câleulo da .. vanta9ana ~aaoa!a.

••U

...,.tnt.aa l

f :z• O. 6r<tr!.Oil -nc!o11adoll n-ate art!lljJ'o,
••••anta 41aa
publicllç.l.o dfllsta IAoi, p~c1•rJ.o ao anq<..l.tldralll~to do• aar-

Yil!.:lraa Ma napc:çtiv.:aw tab<alaa da ~·cmehoal'l:t.oa, ebsarvad:;~~a aa n~a
Mtablllle.::::id~ pel• kcr.taria da Adail;d.atraçto redaral <lll
Pnlaicl,ncia
da bpllnlioa.
• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ':' ••••••• 't"" . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

O. valoraa •at11t..l.c:idoa naata IA! aarlo raajua-'poeaa a incHe.,• do& r.-aju.taa qe.raia do. -nei..ndoa ••rvidor.a
pél)11ooe oivb: a a!U~ fedarab.
~

naa

A:l:t. :Zl.

~u.

t-, aoldoD, p!'Qvanto. • p.na6e.a, a c1ealt.ia r-tribuiÇO.a
Art. 24..,

o 41apoato na•Ut. Ld aplica-•• aoa

~ntoa

de

__.ntador!a ou d.-..lliaponibil!dac!a a ao. !M.nat'icUrloa da ~naõea ci,l,a e ailitaraa, oMervacioa oa lil:lit.a aat:anelacicio• no art. 42 da IA.i

....,...

Diapoei~•

X - Pl'i-lnl tonlaa da. prioridacSo. - vi\!.va ou vi\!.Yo;
nhaira eu COJIIP:lnbairoJ filhaa ·colt'l\iraa • tilbo:c 2!""no.:-GIJ
anca ~· CJU&noJo -tudllntca, ~oroa de 2~ an~J

"" .,

Art. :15. Kaa hlpót.aaa (la aauaulaçlo eonatitucional-..nta
adldtida, o 111dta Mxl~ <J~ r.xunaraçto -na;al aar4 obaa""'do nl.,.,ao a cada c&X"ÇÇo, aapreQo a tunçl.o,

vo. ll\1* ~rov- d.ar;•n•Uncia aeol'l6mica d.u con.t::-ih..i.intar

:rr - ••r,rw'\l!a orde. da. priori dado - J»tio, c.:inC:a quo~.

rtdot.:.·

a• 1.11:1:, 4a 1V9D, • o 4iapoato no art.
Cll:llnstituoionaia Tr-.nait6riaa,

17

Ato

do

daa

Art. 2C. ato artintaa a11 t~ &I Diroçlo
(DI:), H que trata. o art. 1• dâ IA:i
cSa 1:! da
_lHO, a cr1a4aa 11'.210 runço.a C:ratitS.c~td. . (FG} aandot

n•·•·ll'·

:.:::o:t!,

Inta.nN~dUria

dazaabro

da

I.- ·5.2.80 FC-1 no valor unit:.lh·io da crs 3&.sn,:ul CtriM:~~o
qui~ntoa e oitenta a tr•• cru~t•irea a
trinta a qu:ltt'l)

II - 6.000 ra~:z no va1or unitário da Cr$ 28.15G,67 (vint:.
• oito ail, canto a •••••nta a .-1• eru:u:iroa a aaaaont-1. • a~t".a oenta.-

_,

IIl - 1.000 Fa-a no "Valor unit4r1o ~· Cr$ .2l.G66,G7 (vinte
• ua :lllil, aaiacant.oa • -••ant~ • aa111 cru~:airoa a •-••nta • aat:.
Deatav~).

l'"M!air~

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

1 1• A dflaiqnaç:lo para o axarcicio da l"IU\çlo cratit'ict.da
axcluaiva..nta au aarvidor OC\Ipanto da carvo atativo c:.o quadro

do próprio órtJlo ou

.r.rt.

-r~t14ada.

f 2• O raqultl-nto cUaport
at:r1bU1Q6tta c;1.aa :runç6aa Crrttitict~d.._..

a

4iatr1buiÇ(i.o

a

,._

au.

.... ,.,
_

po!!:::-rAo aer
.antj.c.to., no intero••• ele. l.dll1n.1atraçt:lo, ou atu.ai• ocupantaa da !"\ln96ft• 4a Diraçlo Int.raadl,ria, cm. a n:~o~unaraçi.o napact!va, raajuataàa no-. taraoa_.d.o art. 1• daata Ld.
I 3•

«•

~to
oa carç:~o.

AU qua aaj4 aplicado

aobra
o

raqnlanftl'lto,

Art. 27. Slo tr~n,fl!1'r'l"rJII"doa an 1::c.rg~ da Malic~:~.e da orqua trat.a o C,er•t:o~Lai n• 2.347, d• 2J da julho c!• 19&7,

OCllpt.doa 4& Carroira do. hpole:l.o.U>.!ta• - Polit:icaa ~lica~
• o.at.Ao COvarna-ntal, criada pala Lfli n• 7,83~, -da ·6 cl• eut:u.l:>ro C:a
1t~t, a.ndo a.xt~taa a a Yll'iJIIS ou vaqoa •tu~~o.l-n!oa axiat.n.taa.

Par6qraro \ln.ico. o. atuab ocu~n-t:Aa doo cargo• da bpa:ciaU.at.aa aa Pol1tica11 Pübl1t:a11 • Gea"t.Ao Governuen~;!,_ ••o poaici~o.
ckNI na al-•a A, p&drlo I, d111 cato'iloria da Analista d• Orçtl:lonto.
Art. ~• .. Aplica-••• a partir da v1q4nc1a da•ta Lai~ aoa
!Dt.tqrant.aa: dali! Car-r-.1r4a ela Qrço.-nta a da Pinançaa a Controla, a
ogJ:atirieaQI.o do 'lUA trata o Docrato-;ai n• ~-ltl, da 26 cs. dal:a:al::lro da
.

n.

_

ç6o, -..

{nTAOO).
{ftTADO) •
{I'ZTADO) •

('U'l'AOO) •
(n'l'AJ)O}.

Esta t.al •ntra a111 vi9or na dl'tt~o do &tlll public~~
t1nanea1roa a ~rtU d.a 1• CS• 'julho de 1~91,

oro"""i·-·· 37.

....-

Art. 3&. RM10qa11-aa o.• di.spca1ç6a.a a• cont:.r6.rio
••P•olnl-nta. o &rt, a• • Lai n• 3.755, de l$160~ a Lai n• ,.,95a, do 27 do
abril d• lii'Ci6, o t 2• d.o are., 1• da Lai n• 7.333, de 151185, o
2•
~~t~: ~'~!~ ~• l91B, & La1 n• 7.G34, de l!ln, • o ut. 3• da Lai

::

0

•rt.

--

araa:Uia., ll da a9o•to
103• da Ra:pllblica.

(. c.<u-
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------~~~-----=~~~~~

~omiSS:--ão de_ A~suntos .Econômico:;_

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Projeto
de Lei da Câmara n• 76, de 1992, ~erá despachado à Comissão·
de Assuntos Económicos.
_ _
Essa matéria diz reSpeito ao aumento dos servidÕres civis
e-militares. E, se for apreciado por esta Casa o pedido de
r~e-'de urgência previsto na ~ínea b, do art. 343,_ é mUitoprováVel que esta CaSa faça sessão P.Xtraordiriâ'riB:Para ap"reciai

essa importante proposição, já que para a mesma. conver.;.
gêmcia as vistas atentas dos servidores públicos civis e militares
da União.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ' - A Presi,
dência recebeu da Prefeitura Municipal de São Martinho (RS)
o.Offcio n• S/34, de 1992, solicitando, nos termos da Resoluçãon~' 36, de 1992, do Senado Federal, autorização para COJ1"""1• ·
tar operação de crédito para os fins que especifica.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Ma~qo Benevides) - A Presidência_recebeu da Pr~feitura Municipal de São Paulo o Qffcio
n~' S/35; de' 1992, scilicitã.ndo, nos termos da Resolução n!'
36, de 1992, do Senado Federal, autorização para emitir e
colocar no mercado, através de oferta$ públicas, Letras Financeiras do Tesouro MunicipBl, destinadas ao pagamento do
4"' oitavo de precatórios judiciais e complemento do 1~> ao
4.9 oitavos. de responsabilidade daqu.:.le Muni~pio
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
Q SR. !'RESIDENTE (Mauro Benevides) -- A Presidência ·recebeu do Presidente da Comissáo Temporária. da
EC0-92, oOfício n• 70/92, de 3''de setembro corrente, encaminhando o Relatório Final das atividades desenvolvidas durante
o período de junho de 1991 a junho de 1992.
É o seguinte o relatório recebido:

'

'i

ll~Y~i~l'l~ ~l!~Jh;
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O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
inscritos.
.
_ .
_ __
.
_
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra no momento no plenário.
Concedo a palavra, com a permuta procedida entre os
Senadores Cid Sabóia de Càrvalbo e Coutinho Jorge, ao nobre
Senador pelo Estado do Pará.
O SR- COUTINHO JORGE (PMDB .,..- PA.. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -:-Sr.-PTesi_den~~1
Srs. Senadores, o relatório apre~!!~ado pela CPI, criada para
apurar Os fatos ilícitos relacioJl;idOS aO Sr. PC Farias, não
se limitou, na verdade, à apresentação de depoimentos -e OUtros fatos inerentes ao proceS"só.
Na verdade, esta CPI, Sr. Presidente e Srs. Senadores,
foi-muito rilais além, pois oferecer sugestões e propostas importantíssimas no seu Capítulo X, que são fundamentais para
evitar a formação-de futuros esquemas tipo PC, denunciado
no Relatório da CPI. Dentre as questões abon!adas neste
Capítulo X, do Relatório da referida CPI, desta~os os seguintes:
"Financiamento das c.am.panhas eleitoraiS, o cícl6 .orçamentário, a cii3.ção de uma c;omjssão mista penÍlanente de
fiscali.Zãção e controle e alterações no sistema financeirO nacional".
- - ---São quatro grandes itens importantíssimos~ ·e que- face
à chegada do orçamento geral da União ao Congresso Nacional, tecerei algumas considerações a respeito dos dois primeiros itens; o financiamento das campanhas e, sobretuc}o, o
ciclo orçamentário.
A questão do financiam~nto d~s_ "CalllpanhaS- eic~iiOr3ls
está estreitamente relacionada ao processo orçamentário, como bem demonstra o relatório. As grandes empresas construtoras estabelecem prioridade de investimento, atuam na elaboração do orçamento, incluindo seus projetas. E, na verdade,
as empresas descobrem caminhos de liberação das respectivas
verbas. Essas empresas também contribuem para a eleição
de governantes que lhes sejam simpátiCos -ou -de bancadas
que votem seus projetas. Essas empresas influenciam enon:nemente na formação dos quadros políticos e administrativos
e acabam, de certa forma, comandando o processo do Orçamento Público.
Na verdade, isso deriva de fatos notóôos: as quanô3s
que se gastam nas campanhas eleitorais são elevadas e a legislação eleitoral brasileira, que rege a matéria, precisa de urgentes
alterações. Na verdade, essa legislaçãO está ultrapassada e
é irreal.
A CPI ãpresentou uma proposta de projeto de lei vis3ndo
aprimorar o processo, estipulando limites de gasto, limites
de doações, penalidades e fiscalização financeira. É, na verdade, um grande passo na direção à moralização do processo
eleitoral, pois impõe limites severos ao domínio indiscrimi~
nado do poder económico, na formação de vontade política.
Talvez essas propostas não acabem com a corrupção eleitoral,
mas poderão contribuir para que a sociedade e a Justiça possam combatê-la.
O segundo aspecto das sugestões do Capítulo X do Relatório da CPI trata do chamado ciclo orçamentário. O relatório
faz uma análise exaustiva do ciclo orçamentário, desde a el8boração do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias; do Orçamento anual e dos créditos adicionais. Mostra,
a fragilidade do processo e situa os momentos, dentro do
Ex~cutivo e do Legislativo, em que ocorrem pressões externas
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por verbas públicas. O relat_ório, na verdade, deixa claro que
em tomo do processo orçamentário concentram -se maciços
intereSses empresariais, corporativOs, regionais e setoriais de
toda espécie,. devido ao volume de recursos que nele são mobilizados. A ação dos grupos de interesse é facilitada pela inexistência de um sistema de planejamento nacional. A ausência
de prioridades nacionais claras e racionalmente articuladas
entre si, contnõui para estabelecer um clima no qual dispu~
tam-se os recursos orçamentários, baseados em interesses económicos ou eleitorais imediatos, à margem de qualquer racio-nalidade ética ou de qualquer legalidade.
_
É lamentável que o Brasil não possua um sistema de
planejamento, não tenha instituído, no atual Governo, um
processo de tomada de decisão que tenha o pl:;meja~ento
de seus instrumentos como meioS -d~ viabilizâ.ieni racional~
mente as prioridades nacionais. Não temos um plano global
nacional, não temos planos regionais. O casQ da Amazônia,
por exemplo, lamentavelmente, não tem um plano de desenvolvimento amazónico, como já tivemos anteriormente. E
na área setorial é lamentável a forma açodada,_ tumultuada,
como são apresep.tados os programas, os projetos e as prÓprias
atividades incluídas nos instrumentos_ do Plano Plurianual,
do Orçamento e da LDO.
_ . .
.
.
- Na verdade, a proposta que o Governo Federal e~camí
nhou ano passado ao Congresso_ Nacional, o famoso projeto
para o Brasil, nada mais representou do que um somatório
de subsídios de idéias que jamais representava uma proposta
coerente e que definisse prioridades claras a nível nacional.
Na verdade, nós temos que defmir prioridades, algumas
prioridades, não muitas ou "o" prioridades, como aquele docunlérito ·do Governo Collor encaminhado ao Congresso Nacional.
No mesmo sentido, devemos definir_ algumas priorid3.des
regionais e setoriã.is e sobre elas, realmente, direcionar todaS
as possibilidades orçamentárias para viabilizar os grandes objetivos nacionais, regionais e setoriais. '
- ·
Na verdade, Srs. Senadores, os grupos de pressão agem
inclusive no processo de apreciação pelo Legislativo, segundo
a própria CPI, nós concordamos de certa forma com isSo,
e em algumas fases importantes, pode ser inclusive na fase
da indicação dos Relatores. No ca.sQ deste QnO o Rel~tor~Geral
do. Orçamento da União, cabe a _Relataria ao PMDB, e o
PMDB já definiu o seu Relator, qUe foi o Senador Mansueto
de Lavor. Mas, na verdade, da forma como é estruturado
o processo orçamentário ilo Poder Legislativo~ esses grupos
de pressão podem iofiuenciar na indicação dos Relatores em
nível global, quer dos Relatores em nív-el parcial.
Também esses grupos ·de pressão podem influenciar na
definiÇão dos termos do parecer preliminar do Relator-Geral.
A própria Resolução n' 1 do Congresso Nacional permite
ao Relator-Geral um poder excessivo na fixação dos parâmetros que vão reger o processo dentro da Comissão Mista Planos, Orçamentos Públicos e-Fiscalização.
·
Outro aspecto diz respeito à própria elaboração e apresentação de emendas, quando se abre a oportunidade de ~se
rir na-programa~o dos gastos, dotações e ações não contempladas na proposta do Executivo. Os grupos de preSsão podem
influenciar também na apreciação das emendas, na elaboração
dos pareceres parciais e setoriais, na votação dos pareceres .
na Comissão Mista, na elaboração do parecer final e sua aprovação, inclusive no processo do fechamento .do orçamento
até no Prodasen,_segundo.algumas denúncias.
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Srs. Senadores, em todos esses momeDiOS o relatório
da CP! nos mostra como é possível a ação dos grupos de
pressão, lutando para que.as·projetos do seu interesse sejam
aquinhoados com parcelaS sUbstanciais de recursos. Mostranos também que esses grupos continuam agindo durante o
processo de execução por parte do Poder Executivo.
Lamentavelmente, o qu-e se faz aqui no Congresso Nacional é aprovar com muita dificuldade, com muitas pressões,
o Orçamento anual e, posteriormente, na fase mais importante, que é a da execução orçamentária, o Legislativo não
exerce o processo de acompanhamento da liberação-dos recursos, das prioridades definidas pelo CongressO Nacional, o
Presidente da República chega ao extremo de, pelo processo
de contingenciament<)' daS:. verbas ali aprovadas, impedir o
curso normal do processo de execução orçamentária.
Penso, pela experiência que tenho no processo orçamentário, no processo de planejamento,- que esta Casa, além de
participar da elaboração da proposta orçamentário, precisa
ter um papel relevante, firme, no processo de execução ·orçamentária.
Por melhor que seja a elabora:ção-·orçamentária, se o
·Poder Legislativo não· acompanhar a execução da proposta,
lamentavelmente muitas. distorções poderão surgir, como
ocorre atualmente no Governo Federal, onde há uma mudança ~radical do Orçamerito aprovado i::óm a contenção da
liberação de verbas.
·
ESfa.nlós no final do ano e verbas· importantes, dotações
orçamentária-s-importailteS não foram liberadas e nem o serão.
Há realmente uma verdadeira negociata do Poder Executivo
na libera;ção -de verbas gue nós, Parlamentares,· incluímos,
aprovamos,· negociamos, màs termina o a'no e as verbas não
são devidamente liberadas para áreas im-portanteS~ comO a
' ·
' -. .~
·
·' ··
educação.
Presidente e Srs. ·s-enadores,- a CPI não Se iúniiou
a diagrioStiCa:r -essa situâÇãõ e sim a ofereter algumas medidas
para combater os problemas detectad~, voltados no Plano
Plurianual, a LDO e a Lei Orçamentária'. Não vamos repetir
aqui as várias sugestões, Wnã vez (JU.e toà.Qs· os Srs. Senado:i-es
receberam o respectiVo relatório, porém V:imos dest3car algu. mas sugestões que corisideramos relevantes para a cqotln.uidade do nosso pronunciamerito e, especialritente, relacionadas
com a Lei Orçamentária -quê vamos diSéútir agora.:·citó, rápidamente, aquilo que ·consideramos bastante relevante e que
foi apreSentado no Capítulo X da CP!.
· ··
1 - "Vedar a inClUSãO de projetas· êóm dotações meramente simbólicas."
- Disso a· nosso _Oiçamento lariieDtàVelmente está cheio,
não significa nada pa~a a Nação.
2 - '-'EStabelecer unia base de dãdOs referente· a padrões
de custo de obras, desde o serviço no Ministério Público e
no Tribunal de Contas da Uni_ão."
3 - "Eliminar a prática pelo relatório preliminar, o relator-geral da Có!Dissão Mista estabelecei_Umites que impeçam
a supressão de dotações, e que induzam.cortes lineares para
fi~-~ de atendimen~ ~s _emeqd~~'~
__
·- _,
Tivemos isso ano pasSado, houve um corte linear nos
investimentos de forma global, isso é um equívoco; Como ~
também no que diz tepeito às_ despesas de custeio. ·
4·-::-;.,tnar~ regras resÚiti~;s à -ap;e~tação- i;dividual
de emendas ao orçamento, estabelecendo--se prioridades na
sua apreciação para que se conformem a critérios gerais de
alocação·-de-recursós
previamente
definidos, e que dêem prefe-,--·
-·.
.
.

e

. sr:

...

Setembro de 1992

rência· àquelas subscritas por banCadas de partidos, regiões
ou estado.
5 -Exigir ·qUe toda emenda sé ja acompanhada de apropriada fundamentação."
Lamentavelmente, das 70 mil emendas apresentadas ano
passado, grande parte-delas não tinham justificativaS Claras
e, além disso, não tinham garantia de fontes de recurso.,
E por último,
·
"Reestruturar cOmplemente o sistema de controle interno
da _ex~~ução orçamentária e institUir mecãrlisrilO ·qúe· torile
efetivo o· controle externo".
· ·
São Conclusões, sugestões importantes .:Ontldas notelatóIio da CPI, e que esta Casa deve levar em oo·usidcr8ção'.·
Sr. Presidente, Srs. Senadores, a CPI também ·propó"e
·a criação de uma Comissão Mista Permanente de Fiscãlita'ção
e Controle, com competência de fiscalizai, controlar e inVC:stigar os atos da Administração Pública Federal. A CPI propõe
também as alterações necessárias ao- Sistema'financeiiO -iiticionai, visando regulamentar a abertura de tontas baricáriaS.
Esses dõis temas serão mOtiVos· de _oportlirio ptonuhcianlento
·por parte deste Senador.
·
·•
Mas; o objetivo ·maior deste nosso pronunciamento é
destacar os aspectos telacionado·s a um processo orçamentário,
que é de interesse imediato deste Congresso Nacional: Faço
isso porque as recomendações finaiS COntidas no relatório são,
em sua grande parte, coincidentes com aS conclusões'à Que
chegamos por ocasião do estudo da Resolução n' 1191, sobre
a qual tivemos oportunidade de nos reportarmos aqui em
plenário no dia 16 de junho passado.
Quero "lembrar aos Sís. Se"nadóies- que foi Con'stituída
uma Comissão por todos os Pártidos do· Congresw' Naéiónal,
· indicada pela Comissão Mista de Planos, Orçarilêrl.têi e -FisCali:~)ãc;>,'presidida-~lo Senador Chagas Rodljgue~_e·q Se~ador
Que Vos fala foi indicado, pelas Bancadas, para ser o ~elator
des8a· proposta de ·alteração âa Resolução n' 1191.
Nesse sentido, Srs. Senadores, ·adotando uma met'odologia de tràbalho amplamente democrática, Oüviildo repreSentantes dos Partidos e as váriaS asseSSóriãS técnicas dos Partidos,
chegamos à conclusão que consideramos a melhor-alte:l-nativa
possível dentro da nossa realidade. ·
, . , ~ela proposta, ainda em caráter preiiin).riar, ·a :-çOniissão
seria composta-de 80 membros titulares, sendo 60 :p~pu~dos
e 20 Senadores, tendo coirici suplentes os demais ·m_~rtibros
do Congresso Nacional. Atuab;nente, o número total de_membros é de 120 titulares e igual oúmei-o de suplentes: - (_
Ressalte-se que essa mudança só será implantada~ evidentemente, no próximo ano de 93, dadO que os seus componentes
já foram indicados para o exercício de 92, e: uma --mudança
des_sa magnitude neste mom,ento po4eria prej~diéa.r :o· ~ióprio
process.o_de análise do Orçamento Oe:r:al da União.-;-·,,
_ Ainda no que respeita à questão da composição; há de
se ressaltar que os membros titulares serão renovados, no
mínimo, em 50%, em ·cada Sessão Legislativa, sendo vedada
: a permanência de qualquer Parlamentar por mais de duas .
Sessõe.s Legislativas consecutivas.
j

. . Também na proposta de alteração da referida Reiolução
1, que está discutida, explicitada e criticada nO :relatório
da CPI, esse grupo de trabalho propôs a mudança qo·n~mero
de relataria. Pela proposta apresentada~ essas relatarias serclo
de acordo com subcomissões temáticas, que seriam Criadas
. de acordo com as funções programáticas do governo - que
i boje dá um total de 16 fun~s programáticas.
n~'
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Cada comissão criada teria um relator setorial responsável
pelo parecer setorial, o qual poderá ser auXIliado por relatores
parciais conforme o caso. Assim teríamos a_ComiSsão de Educação? a de Saúde e assim sucessivamente, cabendo ou não
relatores, sob-relatores especiais.
Caberia também, nessa proposta~ ao relator-geral a elaboração de um parecer preliminar respaldado na Lei de Ditetrizes Orçamentárias, o qual estabelecerá os parâmetros que
deverão ser estabelecidos pelos demais relatores. Tal parecer
seria passível de receber emenda. A crítica do próprio relatório
da CPI mostra que o relatório preliminar, muitas vezes fazendo esse corte linear de forma equiyocada, prejudica a visão
global do orçamento da União.
A proposta era impedir que o Relator, em seu relatório
Preliminar, previsto pela Comissão de Orçamento e pela Resolução n!) 1, não fizesse o famoso corte linear._ A,o çqn,trário,
deve-se analisar prioridades, programas e projetas de relevância para a Nação, para os setores e para as Regiões.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o terceiro aspecto relevante é o que se refere ao número de emendas a serem apresentadas pelos parlamentares. Após estudos miouci~Qs_, .ley~n
do-sa- em conta critérios populacionais e o número _d~ .municípios,. decidiu-se que cada parlamentar poderá apresentar o
limite máximo de 50 emençl@s, ~ndo que os. partidos_ e as
bancadas estaduaiS poderão apresentar emenda de caráter
nacional, estadual e regional em número máximo de 15, ãs
quais deverão ser assinadas por pelo menos um terço ~a bancada, evitando o tumulto da _apresentação de emendas, como
aconteceu no ano passado - 70 mil emendas --, düicultando
os vários relat9ri_o$ parciais; emendas, como dissemos anterio:s:mente, sem a devida justificativa, sobretUdo de fonte, e
principalmente em função dos objetivos- da ·referida e_~e:nd,a.
. Evidentemente, Srs. Senadores, essa proposta, que altera
a Resolução n' 1, do Congresso Nacional, proposta pela CP!,
precisa ser discutida, apreciada e votada pelo Congresso Nacional. As Lideranças partidárias estão com essa proposta,
mas lamentavelmente ainda não foi apreciada e discutida.
Sabemos que há um consenso, quase geral, de que é
preciso alterar o processo da discuss3.o, d~ análise e aprovação
dos instrumentos de planejamento que são o ElanQ Pluri11nual,
a LDO e o Orçam~I)to~anua].
Concordamos, para concluir, com- ãs su&eStões' i :Presentadas no Capítulo X do Relatório da CPI ~que. ~ria]isou as
denúncias contra o Sr. Paulo César Ca,valca~te_ F~as e que
visãm-evitar que processos similares se instaurem na admiriistração pública brasileira. Estamos de acordo com essas propos~
tas. O que nós temos que fazer, agora, é tomar decisões.
Os .resultados da CPI aí estão, mas nóS temos que -analisar
os seus desdobramentos as suas conseqüências, e nesse sentido
temos que viabilizar,_ através de propostas, de projetos de
lei, alterações dos temas importantes, aqui referidos e -aliilhados no início da nosso discurso; ou seja, o fmânciamento
das campanhas eleitorais, o processo ou o ciclo orçamentário,
quer o Plano Plurianual, quer a LDO -: ~j de Diretrizes
Orçamentárias, quer o Orçamento global da União,
Também a criação da Comissão Mista de Fiscalização
e Controle bem como a alteração no sistema financeiro mlcional são questões alertadas, sugeridas, através de projetas contidos no Capítulo X do relatório da CP!, que este Congresso
NaciOnal tem que analisar e apreciar.
·
No momento, destacamos apenas os aspectos relevantes
no que diz respeito ao ciclo orçamentário, que precisa ser
r;tdicalmente modificado e alterado no Congresso Nacional.
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Ai está o Orçamento. Precisamos agir rápido, não só na elaboração- insisto~- mas sobretudo na fase--de.execução orçamentária, onde o Governo fe.d_eral, o Gov~rp.o Cqllor, tem
agido com a maior má fé possível, porque, limitando a liberação de_ verbas aprovadas no orçamento global, no quadro
de detalhamento da despesa tiimestral, opera um proc.esso
de_ negociação com_ as lideran~s_ políticas, j:om_ os governadores, com os prefeitos, fazendo com que cada um desses
setores fique de pires na rnãQ para pedir a liberação das verbas
~provadas em favor dos Estados, dos Municípios, das entidades e que, lamentavelmente, o Poder Executivo man,obra,
de forma equivocada, injusta e absurda .. Temos que alterar
esse processo, insisto, não s.ó Qa elaboração da proposta, mas
sot;n:e_tq.do na execução, que é fundamental para o interesse
do Bra:;;ij, para o ioteresse das nossas Regiões, para o interesse
.
._
dos nossos Estados.
. _ . . _.
Sr. Presidente, Srs. Senado.r~s. e:ram esses os assuntos
que queríamos tecer agora, levando _em consideração a prioridaçle que essas sugestões da CPI devem ser para nós.
O Sr. Magno Bacelar -Permite V. Ex• um aparte?

O SR. COUTINHO JORGE -.Crincedo~apãrteao nobre
Senador Magno Bacelar, com muito prazer.
O Sr. MagnO líaeelar -Qu.ero çumprimentá-lo pelo tema
e pelo alerta que traz a esta Casa e à Nação com os resultados
da CPI que teve,o,mérito de despertar o Brasil para ·n-ecessidade de moratizàÇão, de resgate da credibilidade no trato
.da C()isa pUbliCá." V. E~ o faz IÍl~ítO bem quando se refere
.às- p-róvidêricias· ~ "serem roma,d,as ~com r~lação à_ Comissão
Mista âe Orçameit(o e Fiscalização, aproveito a o}x>rturiidade
e.II?- "cJ.ue _V. Ex~ $i<\z esse tema, .~e~t_a_ ~arde, ~~ -.d~baü:_- para
dizer que é o momento de nos aprofundarmos Qlui_to _:qJ.ais
e legannos às gerações futuras um exemplo d~ atUa'Ç4o deste
Congresso, ao qUal ·temos a honrft de pertencer e .ir mais
fundo, apurar todos os fatos que ainda criam suspeitas de
desonestidade e malversação do dinheiro público. ·ontem,
.o Deputado Ge,n.e.baldo Correia, Líder do PMDB, sugeriu
a_ apresentação de_ um projeto _quebrando o sigilo bailcário
para todos os políticos; hoje de :glf!p."tJ.ã, na sessão conjunta
do. Congresso, as~\sti a um deputado requerer ao Presidente
do Congresso a- p.jvulgação de todos os_ cheques dos quais
-foram bene.ficiários, segundO ainda resta dúvida na op_ix,íão
pública, parlamentares e goveniâdo"res eleitps,_ CO.IIJ. _a_ ajuda
do Sr. Paulo Cés::tr Farias. Aprovd.tó -a oportunidade do aparte
e do excelente discurso que V. Er faz nesta tarde para ratificar
o requerimento do Deputado, na manhã de hojej perante
a Presidência do COilgresso Nacional. Parabéns a V. Er-.

a

O SR. COUTINHO JORGE- Senador Magno Bacelar,
agradeço o aparte de V. Er- e acho que suas colocações são
.pertinentes, ratificandO -as posições aqui apresenta-das por nós.
Tainbém acófupaithei a sessãÓ do- Congress.o Nacional,
onde foram propÕStas essas teses que V. EX' muito bem sintetizou. Não tenho dúvida nenhuma: isso diz respeito à própria
necessidade de alteração do sistema financeiro nacional e que
vai, a partir de agora, controlar o processo do cheque, altamente desmoralizado nesta Nação, penso que em relação à
divulgação, à pUblicação dos cheques; não só indicando, como
foi colocado pelo Deputado GersonJ'eres, não só definindo
o seu emitente e o Seu favorecido_. Seria realmente algo importante, neste momento de mudanças importantes na vida nacio-
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comparativo da legislação e dos projetas em clirso·,- a maior
·
eficácia poSsível.
Era esta a comunicação e agradeço a oportu-nidade. (Muito bem[)

Senador Magno Bacelar, na verdade, o que a CPI fez,
no meu entender, foi aj>enas mostrar a ponta do iceberg da
corrupção, dos equívocos, dos erros a nível deste País. Acho
que, a partir de-agora, os-desdobramentos, as conseqüências
de"sSa CP.I, com esse relatóriO que deve ser analisado e aprofundado por todos nós, Vão trazer significativas mudanças
no comportamento da vida naCiOnal. Não tenho dúvidas. Cabe
a nós analisar, discutire, comO representa-ntes do povo; propor
mudanças fundamentais nesse processo tão equivocado que
sintetiza os interesses e pressões de grupos. Voltarei oportunamente ao assunto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. (Muito bem!).
. '

-

"'

O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Cid Sab6ia de Carvalho.

'

Durante o discurso do Sr. CoUtinho Jorge o, Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeirã da presidência, que é o.cup!zda pelo Sr. Alexandre Costa, 1"
Vice-Presidente.
O Sr. Esperidião Amin- Sr. Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Alexandre Costa) palavra ao nobre Senador Esperidião ,Amin.

Concedo a

O SR. ESPERIDIÃÓ AMIN (PDS -SC. Para uma comunic3çãó. Senl revisão do orador.)_ -Sr. Presidente, SrS. Seriadores, valho-me desta opdrtunidade para não apenas f:izer
uma breve comunicação~ ·mas· também para render homenagem ao esforço de um nobre colega, Sena:dor Pedro Simon,
que, em razão de sua irmã estar acometida de grave enfermidade, está ausente desta sessão e dos trabalhos do Sen3do
nesta oportunidade.
O Senador Pedro Simon é o Relator, no âmbito da Comissão.de Constituição,_ Jus~iça e Cidadania do Senado Fed~ral,
do projeto de lei que trata da atualização das regras de licitação
na administração pública. Trata-se do Projeto de Lei da Câmara n~ 59/92. S. Ex~ houve por bem -·houve por muito bem
-promover uma seminário sobre o Projeto de Lei de Licitações Públicas, que será realizado nos dias 15 e 16 de setembro
próximos. E eu me valho desta oportunidade para não apenas
comunicar, no âmbito do plenário do Senado Federal, mas
também através dos jornalistas que cobrem os trabalhos des~
sessão, procurar difundir, divulgar o objetiyo desse sem~ário,
ao mesmo tempo em que: m_e proponho 'a' reiterar o convite
que o Senador Pedro Simon já fez a todos h/5~ para que participemos do referido seminário.
Não preciso dizer da importância, da oportunidade, e
mais do que isso, da necessidade de uma· ampla e adequada
atualização dos preceitos legais que presidem a licitação pública no Bras~!.
Cabe~me ainda destacar que, dentre .outras autoridades,
participarão do seminário o Deputado Luís Roberto Ponte,
que é autor do projeto; o Senador Fernando Henrique Cardoso·, ·que é relator do anteprojeto, de auto·ria do Tribunal de
Contas da União; e o Senador Elcio ÁlvaÍ'es, que é o relator
da CPI sobre Obras Públicas. Estará ainda ~Presente o Ministro
'Carlos Átila, Presidente do Tribunal de Contas da União.
Creio, por isso, que é de absoluta Validade que todos
nós, na medida do possível, e a imprensa, eni particular, pretiR
giemos esta iniciativa~ Razão por que me valho deste microfone para, repito, conlunicãr a realizaçâO ·do seniiriárlo, Dos
dias 15 a 16 p!óximos, e concitar imprensa·; entidades ligadas
à construção civil e à execução de obras públicas, e parlamentares para darmos a esse seminário, onde ·se fará um estudo

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB -'CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão dO Orador.) Sr. Presidente, Srs. Seiladores-, ontem ocupei esta tribUna,
no trato ·de um assunto muitO delicado e que diz respeitO
a essa questão notável do nosso tempo, que é a aplicação
do impeachment ao Senhor Preside!l!e da .·~epública, côn'lo
restiltado de argüição de crime de responsabilidade, ao ritesmo
tempo em que o Relatório da CPI, tramitando na Procurado~
ria-Geral da República, poderá dar oportunidade a que "O
Presidente responda, também, por· crime Cóinum, peiãrite o
Supremo Tribunal Federal.
Nestas oportunidades, sob Q argumen:to de crínie àe résponsabilidade ou sob o argumento de crime çomum, a Gâ)ri~ra
dos_ Deputados deve ser ouvida para dar a competente ,autori~
zaçáo.
No crime de responsabilidade, o juízo é o Senado Federal;
nos crimes comuns, o juízo a,dequado, própli(i, espedã.I e
úniéo é O Supremo Tribunal Federal.
Em nenhuma hipótese me parece que a Câmara dp$ Deputados seja juízo, mesmo"jUfzó de admissibilidade. Mas parece que~-em alnbas ~S. oportunidades, a Câinara dos Deputados
intervént no processo, participadO proceSso, pratica ató deritro
do processo, inclui-se na formaJ.idade do prOcesso n"a' parte
da autOrização:
·
. .
~
·
AÇóitStituiÇão; neSsa pa:rte, Sr. Presidente e Srs. sevã<Jores, -e .absolutamente sábiâ. A ConstitUiÇãO é~ã.cima de tudo,
atenta 3o qlle ela Ínesma escolheu para o
sístenia representativO, através das eleições. A Câinara doS DepU:tãáoS ·representá o póvo brasileiro; os eleitoieS ali votam, e, na eScOlha
proporcional, os Estados têni os seus deputados de acordo
com· a legenda de cada um dos partidos .. Quàndo a Câmara
autoriza, o faz em nome' exaiamenté desse eleitorado, que,
por sua vez, é a voz expressiva do própriO ·pOVo~ p{)fQUe é
~ paicéla do povo que dispõe do instrumento adequa'd.O'Para
a m·anífestaÇão átraves dO ·voto: 6 títu1o~de· eleitor. A Çqns!llta
é ao [ifóprio povo· através do órg'ão ·Competente, ·que· ·é- a
Câmara· dos Deputados.
No crime comú.m, o Poder Judiciário funciona dentro
de suas aptidões também constitucionais. E lá está o·Slliiiemo
Tribunal, por se tratar do Presidente da República 1 fa:ieildo
q jl!lg'!-rp.eQ.~o, principalment~ depois que a atual Constituição
Consubstanciou mais o Seti asp·e_cto COnstitucional, tomando-o
essencialmente mais con.síitlldonal.
A .competência do Supremo TribUnal é absolUtamente
indisCUtível e adeqUada, em se tratando do ocupante do maior
cargo existente Dó siste.nia brasileiro, que é o cargo de Presidentç da República.
Sendo, no entanto, o crime de responsabilidade,· quem
julga é o Senado Federal. Mas o Senado Federal, para fazê-lo,
é presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal,
exatamente para caracteri:tai'"que, nesse momentO do pr_OC:esso
e do julg_amento, predo_mi~a o aspecto jurídico por sobre o
·
aspecto ético e o aspectO político. ·
Sei que é coinum·; em múitaS "aigulnentações, diz.ermos
assim: essa é a fu-ndamentação económica, mas a questão
é política; essa é a fundamentação jurídica, mas estamos bus-
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cando uma solução política. E mesmo quando se faz uma
ComisSão Parlamentar de Inquérito, ouve-se com facilidade
o argumento comum, simples e lógico, de que uma CPI expressa um sentido_ ético-político quanto ao fato apurado, muito
embora não se .dispense por isso a cruel, verdadeira, exata
apuração dos fatos para propiciar a aplicação da lei.
A visão política acontecerá sempre sobre tudo, mas, no
momento da aplicação da lei, há de predominar a juridicidade,
a legalidade, a constitucionalidade, o princípio de justiça, a
técnica jurídica, a observância processual, as questões de mérito, o-direito suQ_stantivo devidamente _argüído para- o exame
de cada uma das questões. Tanto T}O caso dQ .çrim.e. ÇOIJlJ,Jlll,
como no caso do crimç de responsabilidade, o comportamento
dos jUlgadores'dev~ ~r técnico-juódico, buscane;lo_ a aplicação
exata dos pri!tcípios de justiça.
_- · ·
O Senado é a própria Federação. Esta Casa·, cuja representação- dos Estados é igUalmente igual, consubstancia agui
o peso- absolutamente isonômico ele todos os Estado~. É o
exemplo da igualdade, da isonomia política, porque todos
os Estados, maiores ou menores, mais pobres ou ntáis ricos,
independentemente de quaisquer considerações, téin sempre
a mesma representação: os seus três Senadores. Aqui é_ a
Federação.
.
O Presiderite da RepUblica, tÍos criiT.es de responsabilidade, deve ser julgado pela Federação, por isso é que será·
julgad_o aqui. Mas, nessa oportunidade, o Senado é presidido
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal, exatamente
para garantir o procedimento téCnico-jurídico, a observãncia
processual, o direito de defesa diante da peça acusatória.
Quando a lei específica faz distinções entre a deriúnCia·
e a acusação, não cria nada de esdrúxulo ao DireitO. A denúncia é Uma peça --que COnduz a notícia de um crime -OU de·
vários crimes. A acusação é aquela :case em qlfe a d_e!Júncia
é sustentada, em que a denúncia é argumentada, em que
as provas da denúncia: são devidamente usadas nos argumentos.
Denunciar é iniCiar o processo criminal. Acusar é a manu:_
.
tenção dessa peça acusatória.
A presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal,
dirigindo o julgamento do Presidente, deve-:;e àquilo que o
CohStitUinte quis caracterizar bem: nessa oportunidade, o Senado fc~deral é a corte elas cortes. Corte maiOr que ·a- ptóprio"
Supremo Tribunal FederaL
.
A própria Federação é chamada a julg;,tr e elahá de
se colocar em uma posição acima do Poder Judic;iário,na
sua formação ordinária, na sua formação comum;- acima da
própria máquina administrativa do Estado, acima dos três
Poderes, porque aqui se consubstançiará o órgão <jue terá
funções deferidas ao Poder Legislativo, mas com aptidões
que dizem respeito ao Poder Judiciário.
._ _ .. . . _
Daí a junção dos dois _Poderes, com os_ juízes de Um
Poder e o presidente do colegiado de outro Poder. Notem,
Srs. Senadores, que trago esses assuntos banais apenas para
mostrar a nossa responsabilidade, porque a partir do momento
em que a Câmara autorizar que o Presidente seja processado
cada um de nós, antes de ser um Senador, mais do que o
representante dos Estados, como integrantes da Federação
seremos juízes e devemos prolatar uma sentença fin?tl e irrecorríveL
Muito se discutiu sobre todas essas questões, nem pretendo mais discutir o que aqui ontem falamos, porque aquilo
que pode ser saneado não merece evidentemente que perca~
m?s tempo, que dediquemos o tempo da tribuna para contes-
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tarmos aquilo que, num passo, pode ficar perfeito, pode oqer
consertado, pode ser saneado~- que é o tennQ_ jurídico adequado.
.
.
.
.
.
Mas, lembro, Srs. ·senadores, que o momento hiStól-ico ·
é da maior importância, estamos vivendo adffi~ .de itido qn;t
momento de esperança, não_ ~sper-ariça em _cassar o ,mandato
presidencial ou não ·cassar, porg,ucr isso é o bnpeacbment.
A nossa esperança, e deve ser a esperança de todos,
é aquela que diz respeito a um aperfeiçoamento da Consclê_ncia
após tudo isso. Após todas essas CPI, o aperfeiçoamento do
voto. Após a comprovação de tantas denúnqas,. ptais ~abe:
doria do povo na escolha dos seus, can!lida.tc;>&. ,A,pós o drama
que está entregue à Nação neSte momento, espera-se do povo
mais reflexão, mais maturidade n'o' momentO de ir às umas.
Sou dos otimistas. Acredito· qúe, após oS ãcOnteclmentos
que nos esperam hós breves dias, ·a· NaçãO: brasileira, como
um todo, amadurecerá culturalmente.
O Sr. JarbaS Passarinho- V. Ex• IDe permite- um aparte,
nobre Senador Cid Sabóia de CarValho?
O SR. CII) SABÓIA DE CARVALHO ~ Com prazer,
ouço V. Er', nobre Senador Jarbas Passari.D.ho,'.
O Sr. Jarbas l'assarinbo- v, Ex• está fazendo aquilo
qõe na minha profissão original chamava-Sé de v)~Uali?;aç_ão.
do combate. E, n~ssa visualizaçãO, ,adlnite ~.possibilidade,
de o Senado vir a ser autorizaP,o pela Câmara. para iniciar
o processo e, conseqüentemente, o julgamento.. No julga·
men~q_, qual é a ,ópinião de V. Ex•. a respeitO do· papel de
ca_d,a: Senador. Ser~mos jUrados.o~ juízes? Se~e.~qs jurados,
que, conseqüentemente, não- prOfe"rem· vot9s ·Olf ,seJ;ejnos, jyJ-.
z;es que proferem voto?
.. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -No meu modo
de entender, nobre Senador JarbaS PáSsãrinho,· nãO seremos
jurados no termo exato com que 'eSsa palavra· é utilizada no
Direito brasileiro. ·:.
··
Para utilizarmos essa expressã'"o· teria que ser no sentido
figurado, porque oS jurados brasileiros fazem parte dos Tribunais de Júri e, nessa•oportunidade, eles manifestam um julgamento, mas a sentença é prolatada por um juiz qU:e é o dirigente dos trabalhos:
.· ·
.· O Sr. Jarbas ·p;...arlnbo -E' q fi!rjgente aqui. nãÓ s~rá:
") Presidente do S~~remo Tribunal FeP,~ral?
.
.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO C.:. Aeredito que
ã figura do jurado forçaria um pouco\
__ _

Acredito que--seremos juízes. Inclusive, que será direito
de cada um de nós prolatar o seu voto com as suas _razões.
O Sr. Jarbas Passarinho- Aí, se V. Ex~ me permite
aou_sa·dia do ''tocador de tambor" falar a um mestre de Direito
nesses termos: não seria apenas·o_odireito, ma,"$ o dev~r.
O SR. CID SABÓlA DE CARVALHO - Exatamerite,
ou o direito e o devei. Quando as coisas se cOnfundem se
são direito ou deve~:, é porque há um hibridismo ideológico.
É a figura do Direitc_? do Dever.
O Sr. Jarbas Passarinho -.,., O hibridismo .é complicado,
porque quando, por exemplo, V. Ex• diz que o jurado tem
que ser analisado .segundo uma determinada compreensão
é claro, porque também podemos falar em jurado de in.orte.
Quando falamos qu.e. as pessoas estão juradas de morte não
~ a ri:lesma coisa. ;gntão no problema que eu admito é se
formos juízes, viermos a ser - quero colocar o verbo 1;10
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tempo oportuno e correto- então é como se aO invés de -em quc;rse diz, hoje, nos jornais. que pretende bater à porta
11 Magistrados no Supremo, que proferem os seus votos,
do Supremo, onde S. Ex\ aliás, tem assento nato para solicitar
que prolatam os seus votos, seriam os 81. Todos também
umap'ermissão que,porse_u turno, será a Câmara _quem deverá
diriam, no momento do julgamento, qual a razão do seu voto.
-dar, novamente, para uma responsabilização de crime co~
Essa a pergunta que lhe faço, porque tenho-me negado, sistemum?
·
maticamente, perante os jornalistas a responder qual é a minha
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ Aí. nobre SenaopiniãO, por-que digo: sou jurado em potencial. Assim, como
dor Jarbas Passarinho, tudo dependeiá aa sistem-átíCa de pronuma organização de um júri~ um prõrilotOr e- uril-ãdvogado
va. O Direito é muito rigoroso ·mCeXigênda "dã prova ·e há
podem até rejeitar a presença -de uma determinada pessoa
muitas absolvições por deficiência de prova ou insuficiência
como jurada, com muito maior razãó amanhã, aqui, quando
da acusação- muitas vezes, não há prova. Então, cada crime
se tratar de julgar, se for o caso, o Presidente da República.
tem um tipo de prova. Eu digo: roubo- há um de-terminado
E~3 a lição que eu pedia.
tipo de prova; digo: malversação --prova-se malversação
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ Embora não .de tal modo. Eu digo: peculato. Peculato se prova de tal
tenha aptidão intelectual para e_sta lição mas apenas, por certo,
modo; estelionato - estelionato se prova de tal modo. Na
a experiênda maior por fOiça das nossas profissões diversifiimprobidade do Presidente, a mera notícia_da existência dessas
faltas já é a própria comproVação do delito, esse delito mais
cadas, eu diria que aqui faremos um juízO: E que esse juízo
éttco, mais rri6ral, quer dizer, -o Criirie de responsabilidade
prolataremos, ou-· numa palavra sumária ou num arrazoado.
da inadequação do acusado com relação ao seu cargo, porque
Mas a verdade é que estaremos decidindo a sorte de alguém
não há de se exigir, riessa oportunidade, no rigor da processuacom urii juízo de cada um. Esse juízo vai se expressar no
voto~ Mas esse voto, tanto pode ser 0 simples voto, 0 isolado
lística penal, aquela prova exata. Quero dizer ao nobre Sena~
voto sumariamente expreSSando esse jUízo-, como poderá ser ---dor aquilo que V. Ex• deve saber muito bem: muitas vezes,
fundamentado no direito do Parlamentar.
tudo induz à existência de um crime, mas aquela prova tal
Nessa oportunidade, quando cabe julgar, só "se julga tenqual o Direito exige, a jurisprudência COn-sagra, itão há como
do uma aptidão de decidir. Daí por que fujo Um pOúêo_ da
obter. E muitas vezes as pessoas têm essa absolvição, que
se dá pela deficiênciá de prova.
palavra jurado, mesmo no sentido figurado, muito embora
ela fique bem adequada porque 0 jurado, ele pode ser 0
A improbidade para utilização do cargo não há de exigir
essa comprovação absoluta lá dos tribunais e Sím uri:'t jüfzo
leigo. E aqui Com·o a imputação é de crime de responsabique aqtii se faz, um J·uízo técnico. É verdade, como estava
t q ue no sen ado Federal , p ela
!idade , nã.o há d e se admt"t"r
própria natureza do trabalho, pela própria razão de serdaque~
dizendo no meu discurso, guardando-se a jurididdade, mas
les que aqui chegam, nâo há de existir um leigo sequer, em
sob os critérios que digam- respeito ao crirrie de oresponsacrime de responsabilidade.
bilidade; isto é, urna situação que se instaura, que demonstra
Tal é a conotação inuito mais éficã, a CdnbülÇão- muito - - que é iinpossfVel ao cidadáo acusado ocup'ar o cargo ·que vem
mais moral, 0 aspecto muito mais prátiCO da visualização dessa · ot:upando. Muito embora, lá, em outra iri:Stância, ·noUtro grau,
figura jurídica porque entendo, Senador Jarbas Passarinho,
se cuide de provar os crimes comuns sob os critérios do Código
do Processo
Penal.
que essa palavra "crime de responsabilidade" não pode nem
É
·
ser separado crime da preposição nem de responsabilidade
mais ou menos isso que entendo, Senador Passarinho.
O Sr. Jarbas Passarinho- Não lhe parece, nobre Senaporque, inclusive, pode não ser crime. O crime de responsabilidade pode não consubstanciar, necessariamente, um crime
dor Cid Sabóia, que seja até uma ihtõngruêncíá que_ se Julgue
e sim a impossibilidade, por mil razões, de alguém exercer,
num caso comum uma acu·saçãO de improbidade, em que todas
no caso, a Presidência da República.
as circunstâncias levem a concluir-que existe, mas não eXistindo
o Sr. Jarbas Passarinho --Se v. Ex~ permite;·a-minha a prova ele seja absolvido. E aqui, sem haver uma prova
quase grosSeria em insistir nO aparte, eu "leinbraria que no
fundamental, pode~se chegaF, numa questão política, a punir
um presidente da República sem a existência da prova cabal?
texto constitucional~ na tipificação- dos crimes. de responsabilidade, há um que talvez se aproxime do que desgraçaO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Não, apenas
damente poderá ser a razão de ser de nos transformarmos
a prova aqui é de outro modo, apenas a ·prova· para ·o crhne
em jurados ou juízes, que é exatamente o da improbidade
de responsabilidade tem outra natureza. Não é aquela prova;
pessoal.
por exemplo, em Direlto, há delitos cujas- -pUnições nunca
foram corretamente aplicadas por causa do tipo de prova exigiO SR. CID SAIIÓJA DE CARVALI;IO - E;atamente.
da. O adultério é letra morta mo Direito Penal, é letra viva
O Sr. Jarbas Passarinho- Aí não ·vejo ti:rria grande difeno Direito Civil, porque a prova no DireitO Civil não atende
rença entre o crime de responsabilidade e o crime comum
ao Direito Penal
quando um e outro, o crime comum e o crime de reSponsaO Sr• .Jarbas Passarinho-- O~ adultério continua sendo
bilidade, podem ser tipificados do mesmo modo, exceto por- crime?
que praticado por um presidente da República, automaticaÓ - - - -- O SR. CID SAB IA DE CARVALHO- Continua sendo
mente teria a sua responsabilidade aumentada, agravada até
crime.
o máximó. Fora disso, seria e ar-concordaria com V. Ex~
no caso quê nenhum de nós seria leigo, era como se fosse
Agora, na letra penal, o adultéiio tem: um tipO de prova.
um problema de decoro pessoal. Aí sim. Por uma perda de Na lei civil, o adultério tem outro tipo de prova. A prova
decoro. Mas no· ·momento em que um pudesse caracterizar para efeito de uma separação judicial é mais leve; é uma
tão defmidamente corno, o problema de improbidade, eu per- prova que permite mais a indução. Ferir a honra do outro
guntaria a V. Ex• como nós poderíamos nos condu_zir se, por cônjuge, então, é mais fácil; agora, para o Direíto·Penal as
exemplo, o Procurador-Geral da República, ao mesmo tempo provas devem ser ~ais pesadas, mais indiscutíveis, mais fortes.
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Estou falando .do tipo de prova, não estou dize_ndo que o que estejamos discutindo esse problema do impeachment nÓ
momento da maior gravidade, com a administração pública
juízo político bastaria._ Não! Inclusiye, no caso, nós temos
desmontada, desde a paSsagem do Sr. João Santana pela Seuma CPI que concluiu o seu trabalho com a imputação de
cretaria de Administração, com essas privatizaÇÕeS ainda não
vários fatos, várias conexões. vários acontecirnent!)S_ desabqdevidamente- explicadas, com o caso da Usiminas não devi<;lanadores da condu~~- presidenc;i~.l,
_
nléhte entendido pelo povo brasileiro, com a extinção da Inte_rEntão, isso pode ser analisado individ_ualmente, como
esse mesmo documentádo está na Procuradoria-Geral da Re- . brás, ainda não assimilada no Brasil, com problemas atinentes
à Petrobrás, airida não devidamente explicados. Nós estamos
pública para outro efciÍo~ mas- aqui .tem essa argumeritaçãO~
examinando este caso, talvez já com muita tardança, porque
com esse documento, para um efeito onde a prova tem um
as universidades já funcionam muito precariamente. O ensinO,
outro sentido. Não é aquela prova rigorosa do delito para
no erasil, está liquidado, seja o ensino primário, seja o ensino
o efeito da prisão, para o efeito d~ tírara liberdade do cidadão.
daquilo a que chamávamos de Curso Gib.aSlal, o antigo Curso
Aqui é para urna punição de caráter outro, qual seja, a perda
Clássico ou o antigo Curso Científico· tudo está liquidado,
do mandato. Nesse sentido é que há a grande difetença, Enfim,
há de se co_nvir que o crime de responsabilidade pode ser nesta hora. Talvez, tenha havido muita tardança, mUita confiabilidade, muita espera para o exame dessas questões ~_qbre
a resultante até de todo um clima existente no País, de todos
os fatos existentes no País, de todas as conclus.ó_e§_ a que se -as quais, graças a Deus, sêinpre-clamei contra, sempre! Sempre e sempre, desde a primeira rriedida provis6ria; desde ó
chega.m, que mostram q_ue é inadequada a presença de um
determinado cidadão na Presidência q.a República.- Entendo primeiro instante que vivo clamando contra tudo isso.
que o conceito de crime de responsabilidade é mais amplo;
A Sra. Júnia Marise- Permite V._ Ex~ um aparte, nobre
e a prova também é diferenciada. O _convencimento do julgaSenador?
dor tem outros_ critÇri_os; tem absolutamente outros _critérios,
diferentes dos do Direto Penal~ Este exig~_provas mais contunO SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -Com todo pradentes, maiscondusivas, mai~_irretorquíveis, para que se saiba
que realmente houve aquele delito. O co_rpo de delito é essen- zer. Senadora Júnia Marise.
cial; os exames periciais, que são feitos já oo crhrie de responA Sr' Júnia Marise - Senador Cid Sabóia de Carvalho,
sabilid_adc, são a inaptidão declarada, e até socialmente con_ce- estou acompanhando o pronundã.mento de V. Ex~. abordando
bida e analisada, ã impossibilidade de alguém continuar no de maneira competente. como lhe é peculiar, todas as questões
exercício de um cargo, por causa dos impasses que traz para que envolvem, hoje, os destinos do nosso País. Num breve
o próprio Estado,
_,.
parêntese, V. Ex~ citou a situação das privatiZações e do proPor fim, mostro que, no crime comum, há uma vinculaçãO grama de desestatização imposto, ao País, que tem causado,
do delito com o cidadão; dQ cidadão co_m_o _çlelito. No crilJ!e ,sobretudo à Nação e ao povo brasileiro, algumas dificuldades
de responsabilidade, visa-se salvar a socied3.de, o Estado, a de compreensão e a forma com que o Governo, através do
Naçãe>; é a defesa do povo. Afasta-se algu~m não para puni-lo BNDES, tenta mostrar à opinião pública que o· Programa
-não- é a punição adequada -mas para proteger o Estã.do. de Priv3.tização tem_ sido um dos grandes sustentáculos da
Trata-se, muito mais; da defesa do social, da defesa do Estado modernização deste País._ Dissemos que esse programa se inicoroo um todo, na sua acepção mais ainpla, muito antes de ciou-através da privatização da Usiminas, que não estávamos
ser a punição do Presidente da República. __
do outro lado _ou _entre aqueles que se colocavam contra o
A punição pessoal do Presídente da RepúbliCa virá na Programa de PrivatiZação' comO um grande projeto para O
apuração do crime comum. Peculato, estelionato, formação .País, mas nos incluíamos entre aqueles que, examinando de
de _quadrilha: para cada um desses delitos há um tipo de pena. forma nítida, correta e até legal a privatização da Usiminas,
Por sua vez, a_ntes da pena, há a prova exigida. A sentença corresponderam à expectativa do Governo. Mas foi um crime
é prolatada de tal modo que tudo é rigorosamente visto pelo de lesa-pátria contra os mineiros e contra Minas Gerais porque
prisma do Direito Processual Perta!. ~á no crime de responsa- ela foi vendida, ou melhor, fOí entregue· a "preço de banana"
bilidade, o julgamento se_ faz em condições cxcepcionalíssimas com o pagamento das chamadas "moedas podres" deste País.
por uma casa_ do Pocler_Legislatívo, representandO a Federa~ Por essa razão, nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, coloção, presidida pelo Presidente da Corte Maior, da Corte Máxi_:- quei-me frontalmente contra o processo de privatização Çla
ma, Supiema Corte, o Preside_nte do Supremo TribUnal Fe- Usiminas e de todos os demais órgãos e empresas· estatais
deral.
gide da modernizaÇão e da reconstrução escondiam-se, exataQuero deixar bem claro, que, nu julgamento pelo qual mente a esse pretexto, os verdadeiros objetivos em que aquea Câmata" dos Deputados e_xamina se autoriza ou__pão o pro~ leS~qu-e;de uma hora para outra, começaram a adquirir por
cesso, há de se cuidar da defesa do Estado como ente pOlítica, 20%do preço real, as chamadas TDA deste País. Hoje, como
como ente jurídico, da defes~ da populaÇãO,--do pOvo, da ontem, a Usimínas continua dando lucro. Mas esse gesto do
Nação, da defesa dos valores nacionais an.~~s _4o aspecto puni- G_overno, acimã de tudo, contrariou e traiu os Princípios e
tivo da pessoa do Presidente da República. As punições pes- a li~l!-ra com que Miriãs Gerais, quanâo ihlcióli -a- cónsfrução
soais,· a relação delito/autor do deHto ou a relação delitos da Usiminas, se colocou diante dessa que-stão, e_m ·defesa do
com os autores dos delitos é uma causª entregue à Justiça progresSo e do deSeiivÕlvirnento do nosso País. Por isso quereComum por envolve'r o Presidente da República. s·uã EXce- mos manifeStar a V. EX'", neste aparte, noss-os aplausos pela
lência será julgado, se for denunciado, pelo Supremo Tribunal maneira coerente, correta, com que V. Ex~ abOrda, acima
Federal, que é a ponto máXínic,-da Justiça Comum no P_aís. _ d~ tudo, os momentos significativos que o Brasil vive hoje,
Mas eu pretendia, nesta (ala, hoje, aQui" no Senado Fede- com o desencanto da opinião pública deste País e, sobretudo,
a indignação e a perplexidade desta Nação, diante dos .fatos
ral, apenas lamentar o momento a que chegamos, _que é,
no entanto, o momento de esperança de que tudo tsso se . que estão, hoje, expostos à opiriião pública do Brasil e do
mundo e que, certamente, serão resgatados pelo Congresso
ap~oveite para o- be_m do f'-!-tur~. do ~rasil, e_ll quero lamentar

7368

Sexta-feira 11

DIÁRIO DO-CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Setembro de 1992

o trabalho, elas volta_riarn, de novo, a ser urgentes, Nunca
o foram, Senador Cid Sabóia de Carvalho. De maneira que
uma boa parte- do que lastirilo é que tenhamos perdido a
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Muito Qbrigado
oportunidade de fazer, realmente, uma segunda modernização
a V. Ex~ pelo aparte, muito esclarecedor. É por isso que
no País. Porque, a despeito dos que divergem de mim, do
Movimento de 64, o Presidente Castello Branco, ilustre condigo que, talvez, esse processo, que pode chegar aqui, chegue
um tanto quanto tarde para determinados valores nacionais. - teri-âneo de V_ Er, modernizou_ o País. Houve uma inOderniNão sei quando a Universidade será reconstruída. Não
zação indiscutlvel, mas, depois, se entrou num processo de
sei Como será refeita a Petrobrás dos _atentados sofridos até
rotina. Devo dizer a V. Ex~ que houve um momento em
aqui; não seíCórriO restabelecer os fundos de pensão nas suas que fiz, mesmo, uma autocrítica numa reunião setorial de
garantias, nos seus valores que foram burlados, naquilo que
Min_istérios, lembrando-me do tempo em que fui Ministro
da Previdência e Assistência Social do Presidente João Figueiestá em carteira, dos imóveis possuídos, como restabelecer
o património desses fundos de pensão, como tornar novaredo. Preparamos, com o hoje Deputado Jofran Frejat, que
mente íntegra e respeitável a Petróleo Brasileiro S.A. e todo
era o meu secretário-eXecutivo, o Orçamento para 1984. Na
-- - oCasião, sabe" V.--Ex• que havia três_ OiÇ3rile!ittOS e ape'naS
seu sistema.
o Orçamento Fiscal era submetido ao Congresso Nacional.
Talvez esse processo chegue muito tarde, muito tarde
O Orça-mento Montério não era e o das estatais também não.
no que concerne a uma série de aspectos da vida brasileira,
a mu'ftos aspectos que não puderam escapar do desmante~ No Oi'çamento Fiscal submetido ao Congresso Nacional, em
1984, o Brasil tinha vinte e seis t.rilhões de cru~eiros no seu
lamento propiciado desde o início do Governo; não sei quando
Or-çamento. O do nosso Ministério eia o' segundo do Brasil:
--- - - este País será reconsttufdo.
dezesseiS trilhões; e o de São Paulo era o terceiro. Mas, quando
ConfessO e falo ao se-nador Jarbas Passarinho que tive,
veio ao meu conhecimento o Orçameilto das estatai,s, .is~o
apesar de tudo, muitas esperanças nesse Governo, mesmo
representava sessenta e seis trilhões de cruzeiros. Veja 'V.
fazendo-lhe a crítica, riiesmO Levantando aqui minha palavra,
Ex• a que ponto estáVamos pratíCando o capitâlismo de Estaao.
eu tive ú.Iha esperança de boa fé quando vi que foram integrar
Sessenta e seis trilhões, E algumas dessas estatais, ou,_ talvez,
o Governo pessoas que hoje são chamadas de quinta coluna,
a maioria- eu me arrisCaria a diZê"-lo-, eram cronicamente
e pessoas que conduziram credibilidade para o Governo, uma
deficitárias, e_ o BNDS, da época, corno um hospital, recebia
credibilidade logo_ rompida.
as e~presas deficitáriaS -pai-a inocular-lhes recursos públicos.
ConfessO que quarido O Senador Jarbas Passarinho foi
Lastimo que tenha sido perdida essa oportunidade, porque
levado para o Ministério da Justiça temi pela sua-sorte,lamennão se trata de uma privatização, como dizia ainda agora
tei perder sua convivência· aqui no Senado, mas,exultei pela
a nOssa querida colega representante de Minas Gerais, SenaNação, sabedor da_ sua experiência, da sua honestidade, da
dora Júnia Marise, que transferisse· o património-público em
sua honradez. Previ que muitas questões esbarrariam aqui
patrimônio particular. Mas nãO era jUsto que se fizesse a distri.:.
no Senado Federal, e previ, também que muita coisa-esbarbuição com a ·sociedade brasileira, como um tod_o, dos prejuíraria naquele Ministro da Justiça, como realmente esbarrou.
zos de quem administrava tão ma:t, e isso parece que-, infelizMas a passagem foi breve, para a gravidade do __ mom_ento
ment~. a partir de agora, será cada :vez mais .duvidoso. Só
nacional, como breve há de ter sido a passagem de muita
não vi se V. EX" me permite estranhar a sua expressão gente de escol que também chegou a esse_ Governo, pessoas
onde é que a Petrobrás foi prejUdicada. Durante todo o períotão dignas que fazem sacrifícios pesSoas; até sacrifícios· de
do em que estivemos no- Ministério a Petrobrás teve todos
imagem e se mantêm dizendo que é para guardar a governaos recursos disponíveis possíveis. Ela foi prejudicada, isto
bilidade. Mas, na verdade, bate dentro desses homens um
sim, -pelo totri xeriófobo da ConstituiÇãO de 1988. Fui vencido,
coração bem brasileiro. Há neles uma responsabilidade muito
a. como Constituinte', qúa"ndo propus o reingresso, não do
grande, é um sentido muito exato de uma responsabilidade
contrato de risco pura~ simplesmente,·mas sim do-contrato
social. Quando V_ Ex~ me aparteia, confesso que fico orgude serviço com cláusula de risco. Não é um jogo de palavras,
lhoso, porque estou ouvindo o aparte de uma pessoa altamente
não é jeu de paroles. Era realmente para apanhar aqueles
respeitável, ponderável e que deu, também, sua parcela de
equipamentos ocissos das em_presas multinacicmais~ fazendosacrifício.
os trabalhar DO Btilsil. E, se nada achassem, perderiam daí o risco-, mas se encontraSsem o petróleo, o Brasil pagaria
O Sr. Jarbas Passarinho - Permita-me V. Ex~ que lhe
um prórnio em dinheiro e jamais uma cc-participação na socieagradeça o julgamento que me faz, que não é apenas uma
dade de petróleo. Até isSo foi derrubado. Resultado: a Petroquestão de lisonja, mas--até de conforto pessoal. Agora, gostabrás, sem ter possibilidade de fazer os investimentos- que o
ria de salientar a V. Ex• que desde quando chegamos ao
Brasil, por seu turno, não teve capacidade de transferir, prorMinistério da Justiça .:....;... V. Ex~ ceJ;"tameD.t~ ~e __ deteve nesse
rogou para o ano 2000. e a partir do ano 2000, a nossa auto-sufato_---:- o número .de medidas provisórias baixadas pelo Goficiéncia ·em petróleo. Ainda há pouco, V. Ex• falou so_bre
verno caiu drasticamente. Então, o que prova que o Presidente
a Petrobrás e fiquei preocupado pOrque não gostaria -como
da República, diante de um aconselhamento que fosse_ capaz
fui monopolista histórico no passado - de ter contribuído
de convencê-lo, aceitava essas posições também. Diril:inU.ímos
para enfraquecer a Petrobrás durante o período em que V.
muito__,...... V_ Ex~ sabe disso. Tivemos algumas outras decepções
Ex~ me honra com o julgamento que faz.
com o próprio Congresso, porque quando nos batíamos para
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- É evidente que
ev.itar medidas provisórias e mandávamos projetes com o rito
V. E~ DãO-Contribuiu. Estou me referindo a fatos:irregulares
constitucional de urgÇncia, que é deferido _como prerrogativa
administrativos e citações-indevidas, sobre as quais não quero
ao Presiden.te da República, essas urgências, depois, eta~
me reporta~ porque sou Relator de uma CPI que apura essas
solicitadas até pelos próprios líderes do Governo, em reuniã0
irregularidades.
comigo, para serem re-tiradas. Em seguida, para dinamizar
Nacional, para o restabelecimento da ética e da dignidade
de nossa Nação. Muito obrigado a V. Ex•
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Mas, refiro-me à má gestão, má administração e verdadeiras traições que foram praticadas contra_ a empres-a~ sein
que isso _dependesse propriamente de um plano de_ governo,
de lei ou de- COnstitqiç~q._ 1;: _ç ,e!)çlm;ecimento _que faç? a
V. EX• --- ----- -,
· : ~ --~ -- Sr. Presidente, Srs: Se!tadores, encerrO minhas palãVras
pedirido desculpas a todos pelo alongac!o 9.o meu pioriuficíamento. Estava preocupado em expressar o meu pensairiefitó
nesta h_ora tão dramática_t tão triste e ao mesmo- tempo de
muita esperança.
Por fim, quero apenas dizer que, graças a Deus, ne_~s_e
tempo todo, h_ouyc a modernidade sim, qu~ veio do mundo
'e a portou no Brasil, A modernidade que foi um acontecimento
internacional, independente da vOTit~de de deterro.inado~_paí~
ses, acontecimentos ge11éricos qpe dominaram o mundo, mo~
dernizaram ()mundo eo:to~na_ram mais ·antplo e mais democrático. (Muito bem! Palmã.s.J - ----1

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aureo Mello - Darcy Ribeiro - Fernando Henrlcjuê
Cardoso-Henrique Almeida -Josaphat Marinho- Mareio
Lacerda - MarCo Maciel - _MáJjo Cov.as - Marluce .~ii;Ito.
- Raimundo Lira.
Durante o discurso do Sr. Cid Sabóia de Carvalho,
· 17 Sr. Alexandre COsta, ]<?-Vice-Presidente, deixa .a cadei-

ra ·da Presidência, que ·é ocupada pelo Sr. Francisc9_
Rollemberg.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Sobre
a mesa,.requerimento qu~.será1ido pelo Sr. 1<:> Secretário.
.
,É lido e_aprovado o seguinte
_
REQUERIMENTO N• 679, DE 1992
Senhor Presidente: ~ · ,· - _
Nos termos do art. -43, item ÍI do Regimento- Interno
do Senado Federal, venho requerer licença para pãrticipár
da Reunião da Internacional Socialista, a se realizar em Berlim, de 12 a 19 de setembro de 1992.
Atenciosamente, Senado"rNelsOn Wede~~n.
o' SR, PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Aprovado. o requerimento, fiCà ·ooncedidã a licença solicill!.óa, nostermos do art. 43, inciso n, do ~egime_nto Interno.
SObre ·a mesa, pro'jet'o_ <;ie lei qlle será lido pelo Sr. 1<:>
Secretário.'
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N•l38, DE 1992
Altera o ar!- 250 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho
de 1%5 (Código Eleitoral).
O Cobgresso Naciobar decreta:
Ar\.' 1' O art. 250 da Lei n• 4. 737, de 15 de julho de
1965, páSsà a viger acrescido-de§ 3<:>, coro a segUinte redação:
..."Art. 250 ··········----·· .. -······-·';·---..--~---.-~·.... ..... ... .. ... ·-. ....
.___..,..
§ 3• Os programas da propaganda Cleitoral gratuita, a ser transmitida pela televisão, serão gravados com
cenários padronizados, nos quais só poderão constar o
logotipo do partido."
Art. 2~' Esta lei entra em vigor na d~ta-- de sua publi~
cação.
Art. 39 Revogan;::.se as disposições em contrário.
~~~

~~-. ~

~-···

~--

~·. ~-

~·-·-

~-..,--..,.·~--
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JustificiiÇãO
O presente projeto de lei teve a sua fonte de inspiração
em artig() de autoria do Advogado C. A. Silveira Lenzi int}tulado "A Corrida Eleitoral", publicado no "jornM O Estado
de Santa Catarina.
·
_ A PrOPosição ora apresentada tem por escopo a democratização _dos custos da campanha eleitoral, evitando-se, dessarte~-a força do poder económico, ao mesmo tempo que oferece
realce a mensagem dos candidatos e à sua competência programática:.
Na certeza da compreensão do elevado espírito público
que norteia a alteração que temos â honra ~-e patrocinar na
legislação eleitoral pátria, submetemos.o presente projeto de
lei à deliberação dos nobres pares.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -Senador
Nelson W edekin.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.737, DE 15 DE JULHO DE 1965
(Texto consolidado)
-1nstitui o -código Ehiitoral..
...
........ -·.................._. ····· ..
:·
.... .
: Art. 250. Nas- eleiçõeS geraiS de ãri:Ibíto estadual e municipal, a propaganda eleitoral grãttríta; atraves de ·emissoras
de rádio e televisão de qualquer potência, inclusive nas de
propriedade da União, dos Estad~s,, -dos_M~nícípios e_do_s
Territórios, far-se-á sob fiscalizaçãç direta e permanente da
Justiça Eleitoral, obedecidas as s~~iptes normas:) · · _
I__:. as emissoras reservarão, nos 60 (sessenta) dias ailte~
riôtes ..à antevéspera do pleito, 2 (duas) horas diáriaS· pára
a propaganda, sendo uma hora à noite, entre vinte e _vinte
e três horas;
II- os partidos limitar~se-ão a. mencionar a legenda, o
currículo e o número do" registro do candidato na Justiça Eleitoral, bem assim a divulgar, pela televisão, sua, fo_t<?grafia,
pOdetido ainda anunciar o horário e ó local dos comíciqs;
III - o horário da propaganda será dividido em período
de 5 (cinco) minutos- e previamente anunciado;
IV- o horáriO :destinado a cada partido será distribuí~o
em partes iguais entre os candidatos e, nos muniéípios onde
houver sublegendas, entre estas;
-~V-o boráriC)iláo utilizado por um partido não poderá
-ser transferido ou redistribuído a outro partido;
VI- a propaganda dos candidatos às eleições de âmbito
municipal só poderá ser feita pelas emissoras de rádio e televisão cuja outorga tenha sido concedida para o respectivo município, \redada a retransmissão em rede.
§ 1<:> O Diretório Regional de cada partido designará,
no Estado e em cada município, comissão de três membros
para dirigir e supervisionar a propaganda eleitoral nos limites
das respectivas jurisdições.
_
§ 2<:> As empresas de rádio e televisão ficam obrigadas
·a diVUlgar, gratuitamente, comunicados da Justiça Eleitoral,
- até o máximo de quinze rp.inutos, entre as dezoito e vinte
e duas horas, nos quarenta e cinco-dias que precederem ao
pleito.
·--~ --~----

-~---·

-~- ~-,:

--..-~---.-

o

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - O projeto será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, ofício que será lido pelo Sr. ls> Secretário.
É lido o seguinte
PS-GSE/215/92
Br~sília,_ 10 de setembr(;) de )99?
Senhor Secretário,
·Cumpre-me participar à Vossa ExcefêDciã-ter-Sícfõ--OOD.stãtado erro manifesto- nos autógrafos referentes ao Projéto de
Lei n9 3.170, de 1992; que "concede anteCipação de-reajUste
de vencimentos e de soldos dos servidores civis e- militares
do Poder ExecutivO e dá outras providência", encaminhado
para revisão dessa Casa através do Of-PS-GSE/214/92.
Dando conhecimento do fato a Vossa Excelência, S"olicitó
se digne ordenar as providências necessárias· no seritido de
proceder às seguintes retifiCaÇOes:
-Onde se lê, na ementa e nos arts: 1~, 3 9 , 17 e 23:
"Concede antecipação de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências."

"Art. 1"' Fica COncedida aos servidores civis e mili~
tares do Poder Executivo Federal, da Administração direta,
autárquica e fundacional, bem como dos extintos Territórios,
a partir de 19 de agosto de 1992, antecipação de 20% sobre
os vencimentos, soldos e demais retribuições, a ser compensada por ocasião da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais."
"Art. 39 São incluídos na Tabela dê que trata o Anexo
II desta lei os Fiscais do Trabalho e os Médicos do Trabalho,
Engenheiros e Assistentes Sociais quando no efetivo exercício
de suas atribuições legais, integrantes da estrutura _do Minis~
tério do Trablho e da Administração, obedecida a correspondência estabelecida no enquadramento de que trata o Anexo

VIII."
"Art. 17. ·Não serão pagas cumulativamente gratificações por titulação concedidos aos docentes pela Lei n"' 7.596,
de 10 de abril de 1987, e os de mestrado ou doutorado a
que se refere o art. 13, § 2', a, da Lei n'~8.270, de 1991."
''Art. 23. O -desenvolvimento do servidor civil no serviço público federal dar-se-á nos termos do ·regulamento para
promoções a ser proposto pelo Poder ExecutiVo, que- cOnsiderará requisitos de avaliação ou desempenP,o e de interstício.
Parágrafo único. Ressalvado o disposto no § 39 do art.
8~> desta Lei, a promoção dependerá da existência de vaga."
Leia-se:
"Concede antecipação de reajuste de vencimentos
e de soldos dos servidores ciViS e_.militares do Poder
Executivo e dá outras providências."
"Art. 1~' Fica concedida aos servidores civis e militares
do Poder Executivo Federal, da Administração direta, autárquica e fundacional, bem como dos extintos Territórios, a
partir de 19 de agosto de 1992, antecipação de reajuste de
20% sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições, a
ser compensada por ocasição da revisão geral da remuneração
dos servidores públicos federais."
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"Art. 39 A Gratificação de Estímulo à Fiscalização e
Arrecadação devida aos servidores das categorias funcionais
de Fiscal do Trabalho e Médico do Trabalho, Engenheiro
e Assistente Social, quando no efeito exercício·d~. suas atribuições legais (Decreto n' 55,841, de 15 de março de 1965),
instituída pela Lei n' 7.855, de 24 de outubro de 1989, será
paga-nos mesmos mOldes da GratificaÇão a -que se refere a
Lef n' 7. 787, de 30 de junho de 1989, conforme dispuser
em regulamento."
"Art. -17. Não serão pagos cumulativamente os acréscimos de vencimentos por titulação concedidos aos docentes
pela Lei n' 7.5%. de 10 de abril de 1987, e os de mestrado
ou doutorado a que se refere 0- art. 13, § 29 , a da Lei n"
8.270, de 1991."
"Art. 23. O desenvolvimento do servidor civil no serviço público federal dar~se-á nos termos do regulamento para
promoções a ser proposto pelo Poder Executivo, que considerará requisitos de avaliação ou desempenho e de interstício,
dependendo a promoção da existência de vaga."
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa ExeclênC~a protesto de estima e apreço. - Deputado Ioocêocfo
Oliveira, Primeiro Secretário:
- -··
REDAÇÃO FINAL DO PROJETO DE LEI
N9 3.170-B, DE 1992
Concede antecipação de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências.
ERRATA

Oii.de se lê, na ementa e nos arts.: 19, 3', 17 e 23<

"Concede antecipação_de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências."
__'"'Art. 1"' __fica concedida ao_s servidores civis e militares
do Poder Executivo Federal, da Administração direta, autárquica e fundacional, bem como dos extintos Territórios, a
partir de 1' de agosto de 1992, antecipação de 20% sobre
os vencimentos, soldos e demais retribuições, a ser compen~
sada por ocasição da revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais."
"Art. 39 São incluídos na Tabela de que trata o Anexo
II desta lei os Fiscais do Trabalho e os Médicos do Trabalho,
Engenheiros e Assistentes Sociais quando no efetivo exercício
de suas atribuições legais, integrantes da estrutura do Ministério do Trabalho e da Administração, obedecida a correspondência estabelecida no enquadramento de que trata o Anexo
VIII."
"Art. 17. Não serão pagas cumulativamente gratificações por titulação concedidas aos docentes pela Lei n' 7 .596,
de 10 de abril de 1987, e os de mestrado ou doutorado a
que se refere o art. 13, § 2'. a da Lei n' S:270, de 1991."
"Art. 23. O desenvolvimento do servidor civil no serviço público federal dar-se-á nos termos do regulamento para
promoções a ser proposto pelo Poder Executivo, que considerará requisitos de avaliação !lU desempenho e de interstício.
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Parágrafo único. Ressalvado o disposto no § ·3"' do art.
8"' desta Lei, a promoção dependerá da existência de vaga.,.
Leiawse:
"CoDcede antecip8.çã0- de reajuste de vencimentos
e de soldos dos servidores civis e miUtares do Poder
Executivo e dá outras prOvidências."
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a fim de, no desempenho de missão com_ que me distinguiu
o Senado, participar da inauguração da nova sede da Prefei,tura de,Mareno di Piave, na Italia.
Atenciosas saudações, Gerson Camata.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) ~A comuniCação lida vai à publicação.
Sobre a mesa, requerimepto que será lido pelo Sr. l_<?
"Art. 1"' Fica concedida aos servidores civis e militares SecretáriO.
do Poder Executivo Federal, da Administração direta, autárw
É lido e aprovado o seguinte
quica e fundacional, bem como dos extintos Territórios, a
REQUERIMENTO N• 680, DE 1992
partir de 1' de agosto de 1992, antecipação de reajuste de
20% -sobre os vencimentos, soldos e demais retribuições, a
Nos termos do Çtrt. 43, indso II, do Regimento Interno,
ser compensada por ocasião da revisão geral da remuneraçao· - re"q1,1eiro licença, dia 11 de setembro corrente, a fim de particidos servidores públicos federais."
par, em. Pernambuco, de eventos da campanha eleitoral de
3 de outubro Viridõuro. . ___ .
"Art_ 3' A Gratificação de Estímulo à Fiscalização e · -·-Sala das Sessões, 10 de seiembi'o del992: - Senador
- -- Arrecadação devida aos servidores _das categorias funcionais Mar~«) Mliciel.
de Fiscal do Trabalho e Médico do Trabalho, Engenheiro
. O SR- PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Aproe Assiste.nte Socihl, quando no etetivo exerclcio- de suas atri- vado o requerimento, fica concedida a liceriça _s_olicit~da, nos
buições legais (Decreto n' 55.841, de 15 de março de 1965), -termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno.
instittiída pela Lei n' 7.855, de 24 de oçtubro de 1989, será
__ Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
paga noS niesmos moldes da. Gratificação· a que se refere· a
Presentes na ~a 53 Srs. Senadores.
Lei n' 7.787, de 30 de junho de .1989, conforme dispuser
Passa-se à
em regul~mento," ,
········~············,_~--~--~--·....._

_____

,...,..~-------.······-···

"Art. 17. Não serãO pagOs- cumUiailvamente os aCréScimos de' vencimentos por titulação- concedidos aos docentes
pela Lei n' 7.596, de 10 de abril de 1987, e os de mestrado
ou doutorado a que se refere o art. 13, § 2-1~ a da Lei"TI~
8.270, de 1991."

;:A.rt."'i"i"'"~Odes~~~~~vi~;nk;·d;,·~~~id6~ci;fi~~-;~~ço público feder;il dãr-se-á nos ternlos do regulame.nló pa·ra
promoções a ser proposto pelo Poder Executivo., que córiSíderará requisitos de avaliação ou desempenho e de interstício,
dependendo a promoção da exist~ncia de vaga."
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -Relator:

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -.0 ofício
·
lido vai à publicação.
-Sobre a mesa, comunica'Ção que será lida pelo Sr. 1<? Secretário.
É lida a seguinte
Brasília, 10 de setembro de 1992
Excelentíssimo Senhor
Senador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senador Federal
Nesta
Nos termos regimentais comunico que me afastarei do
País-nd período de 12_ a 19 de setembro, para participar,
a convite, da Reunião da Internacional SoCialista, a se realizar
em Berlim naquelas datas.
Atenciosamente,- Senador_Nelson Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Ro.llemberg) -A comunicação lida vai à publicação.
_Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 19 Secre~
tário.
É lida a seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 40, a, do Regimento Intemo, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, a partir de 9 de setembro de 1992,

-~-

. -,

..

;

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação,_ em turno único, do Requerhp.ento n<? 578,
de 1992, do S~nador Divaldo Sº11,1agy, solicitalldo, nos
termos regimentais, que sobre o Projeto de J,..~i: do
Senado n~ 72, _de 1992, além da Comissão de Assuntos
Sociais, sejã ouVida, tambénl, 3. Corrii~SãO-de--serViços
de Infra-Estrutura.
Em votação o requerimen-to._

Os_ srS: Sena~ores "que o aprovain queiram permanecer
sentados. (Pausa.) ..
..
·
Aprovado. _
· · - ··
·Aprovado o requerimento, o Proje·to de Le(cto' Senado
Será encaminhado também à Comissão de Serviços de InfraEstrutura, à qual caberá decisão terminativa.
OSR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)Item 2:
PROPOSTA DE EMENDA À, CONSTITUIÇÃO
N' 5, DE 1992_ (Incluída em Ordem do Dia, nos termos do art.
358 do Regimento Interno)
Dá novaredação ao s3' do artigo 58. (!•signatário:
Senãdora Marluce Pirite).
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo
Secretário.
·
-É li.do e aprovado o seguinte
.

.

Sr~

V

.

REQUERIMENTO N• 681, DE 1992
Nos termos do art. 256, letra a, do Regimento Interno
do Senado Federal, r~que:iro a retirada_da Pr?posta de Em~n-
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da à Constituição n~' 5, de 1992, "que dá nova redação ao
§ 3' do artigo 58".
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. ~Senadora
Marluce Pinto.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Aprovado o requerimento, a proposta de emenda à Constituição
será definitiVãlnerite-·arQUivada.
Está esgotada a matéria constante da Ordem dõ :Dia.
Volta-se à lista de oradores.
Concedo a palavra à nobre Senadora Júnia Marise.

·setembro de 1992

Por isso estamos, Sr. Presidente, Srs. Senadores, encaminhando ao Sr. Ministro da Educação, Deputado Eraldo Tinoco, um requerimento de informações sobre a real situação
do orçamento _e da distribuição orçamentária dos recursos
destinados, principalmente, ao ensino especial neste País.
Pelas informações e pelos dados que levantamos estamos
chegando à conclusão de que pode estar havendo seguramente
desvios de finalidades dos recursos a serem aplicados na área
da educação dos deficientes físicos do nosso País.
Entendemos que com o nosso requerimento de informações teremos os dados necessários para consubstanciar o pronunciamento que faremos na tribuna deste Senado, mostrando
as deformações, os prejuízos e a Omissão do Governo Federal
na área da educação, do Ministério da Educação, com relação
ao problema do ensino básico, do ensino e-special e também
do ensino superior no nosso País. Nós vamos aguardar que
o Ministro da Educação nos mande as informações necessárias
para que, de posse dos dados oficiais do Ministério da Educação, possamos fazer a avaliação dessas informações, se elas
estão corretas com as informaçõeS que dispomos e se estão
efetivamente demonstrando a realidade do Ministério da Educação ·com relação à destinação desses recursos.

A SRA. JÚNIA MARISE Ô'RN - MG. Pronuncia o
seguinte_discurso.)- Sr.:Presidente, Srs. Senadores:
O Ministério da Edllcãção, no ano de 1992, caiicelou
46 bilhões de cruzeiros dos recursos orçamentários a.ÍluãiS destinados ao ensino especial para que fossem utilizados no programa de aquiSiÇão de ónibus_ escolares. Com isso_ 70% dos
recursos necessários a eSse pfograrna fonim garantidos através
de um remanejamento que não encontra respaldo legal nem
constitucional.
O Mfuistério da Educação argumenta e explica tal ato
fazendo comparação nuriléricá e quantitaTiVa entre os educandos do ensino regular e_ qs_ do ensino especial, mencionando
Além- disso, Sr. Presidente, qllefo tambérD reii:strãr o
a demanda histórica em termos orçamentários.
Ora, Sr.Presidente, historicamente e -cOm raraS ex-ceções, meu espanto, aliás, acho que a perplexidade tem tomadQconta
os recursos destinados ao ensino especial sempre estiveram do nosso País. Hoje o jornal O Globo publica, numa longa
muito aquém da demanda e das necessidades. Segundo dados matéria, um assunto que ralmente deixa o partido político
obtidos junto à Federação das AP AE~ dos _5 mil municípios em clima de perplexidade: "PRN paulista importou carro de
brasileiros, cerca de 4 mil não possuem Serviço educacional luxo sem pagar imposto". O PRN paulista importou um BMW
especializado _e organizado para atender pessoas portadoras sem pagar um centavo de imposto, em nome do partido polítide deficíêiiCi3., talentosos-e bem dotados, ou seja, pessoas co. Além de ser ilegal, nós entendemos que é uma grande
responsabilidade de quem praticou esse ato em nome de um
com necessidades especiais.
O-Ministério -da Educação tem justificado a não utilização partido políticO, em nome do PRN, que é o partido do Presida dotação orçamentária -global de ensinO especial por Esta- dente da República. Pot isso meSmO n6S eStàrilos- sOliCftarido
dos, Municípiõs ·e Distrito Federal pela não apresentação de as informações necessárias, -solicitandO à PolíCia -Federal- e
aos demais órgãos deste Pafs que promovam as diligénciãs
projetes ou pela sua apresentação inadeQuada.
No entanto, pessoas do setor afirznam que o Ministério e pratiquem os a tos legais necessários no sentido de determinar
define, previamente, tefos parã utifiz3Çâ.à de recursos na apre- as providências -cabíveis contra atos como os que· foram pratisentação dos projetes a serem incluídos na Lei OrÇãmentária. cados pelo PRN, no Estado de São Paulo.
Assistimos, ontem, pela televisão, sob a égide do PRN,
É preciso enfatizar~-tãmbém, que os esCassos recursOS destinados ao ensino especial incluem repasses para entidades pri- uma propaganda fazendo uma apologia à História- do nosso
vadas e filantrópicaS, além dos sistemas de ensino estaduais País, mostrando momentos históricos do Brasil com ;:ts figuras
e municipais.
---de Getúlio Vargas, J.ânio Quadros e de Juscelino K1,1.bischek.
Outro argumento apresentado é" o-de--que ã-âeinanda Entendemos que os objetivos que levarain o Partido" _a pagar
é tênue, o que não-corresponde também à realidade, até por- um custo tão alto para ir à televisão não pa-ssam, cOmo disse
que os índices de prevalência de pessoas portadoras de defi- o jornal O Globo, de uma tentativa de transmitir uma mensaciência sãO desconhecidos. Existem estudos _localizados geo- gem enganosa à opinião públiCa do nosso País. Temós f3:t0s
graficamente e que iratàm de deficiênciãS específicas. Há pro- hoje que não excluem o verdadeiro sentimento desta Nação.
jeções com base em estudos da ONU e na experiência concreta -E o mais grave é em relação à mensagem "Acorda Brasil!"
Devem tê-la retirado de um episõdio de 1930, quando foi
no setor.
Nesse sentido, de acordo com o estabelecido pela Lei cunhada também - e é preciso registrar isso -.-pelo entãO
n• 7.853, de 29 de outubro de 1989, realizado em 1991, e Ministro da Propaganda de Hitler, a célebre frase: "Acorda,
os subseqüêntes, devem prever questões sobre pessoas porta- Alemanha!" ou "Desperta, Alemanha"! Inspirar-se na frase
doras de deficiência, exatamente para que se inicie o levanta- de um Ministro de Hitler para pedir ao Brasil que acorde,
mento nacional da prevalência desses casos na população bra- é uma inspiração fantasiosa. Por isso, qU.erO-registrir meu
sileira.
- - - -p-rotesto e a minha indignação pelos fatos realmente lamenAs questões relativas ao ensino especial e especificamente táveis a qüe a Nação assiste hoje. Fatru1ias inteiras, em seus
à pessoa portadora de deficiência têm sido uma preocupação lares, assistindo aos noticiários e novelas de televisão, assistem
também, nos intervalos, a uma propaganda cunhada na frase
constante em nossa vida parlamentar.
Acreditamos que os membros do Congresso Nacional de um ex-ministro de Hitler! Isso leva à indignação, leva à
não podem se omitir, até por questão de competência legal, indignação homens e mulheres étiCos deste País que não ponos casos de remanejamento de verbas e recursos orçamen- dem aceitar essa farsa que tentam impor à Nação.
Muito obrigada, Sr. Presidente. (Muito bem! Palmas.)
tários, que só agravam a situação do ensino especial.

Setembro de 1992
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DOCUMENTOS A QUE SE REFERE A SR• !ÚNIA
MAR/SE EM SEU PRONUNCIAMENTO:

REQUERIMENTO DE INFORMAÇÕES
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Nos termos do art. 216 do Regimento Interno do Senado
Federal, c?mbin~do co~? art. 50,§ 2<?, da Constituição-FedeR
ral, reque1ro seJam soliCitadas a Sua Excelência o Senhor
!Ministro da Educação, Deputado Eraldo Tinoco, as segUintes

m~ormações:

. . I - natureza das ações de atendimento educacional espe~
Clalizado prestadas à população nos anos de 1990, 1991 e
19 semestre de 1992;
·
. I~- índice de atendimento da população-alvo, confOrme
diretnzes e metas definidas pela política educacional·
III- discriminação, por subprogramas ou rubricas da
execução o~çamen~árla relativamente ao Ensino Especial~
:ry- sistemáticas adotadas na capacitação de recursos
humanos ~o ensin? ~eg~lar, visando à atuação integrada e
à adequa~ao da asststencta pedagógica, às pessoaS portadoras
de necess1dades especiais, consideradas suas peculiaridades;
_V - ~ções e. recur~?s orçamentários destinados à coop~
raçao técmca e financetra voltada para os sistemas estaduais
e municipaiS de ensino;
V1 - ações e recursos orçamentários destinados a instit"?ições privadas e filantrópicas, voltadas para a e'dUcação espeCial;
VII- ações e recursos orçamentários destinados a estud?s, pesquisas e avaliações de experiências, visando à integraçao da pes~a portadora de necessidades especiais, através
de alternativas possíveis, no âmbito do sistema educacional
·
_
brasileiro;
.
_VIII--: ~ções e recursos orçamentários destinados à produyao e utilização de ~aterial pedagógico em que se lance
mao de novas tecnologias de ensinO por esses educandos·
IX- ações e recursos orçamentários destinãdos à ~de
qua~o da rede de ensino, no que concerne ao espaço físicO
eqwpam_entos, mobiliário, bem como à eliminação de bartei~
ras arqu1tetõnicas e ambientais.
Justificação

O Ministério da Educação, no ano de 1992 cancelou
46 bilhões de cruzeiros dos recurSos orçamentários-i-nuais destinados ao ensino especial, Para que -fOss-em Utilizados no programa de aquisição de ônibus escolares. _
·
Com iss~, 70% dos recursos necessáriOs a este programa
foram garanttdos, através de um remaneja:niento qüe não encontra respaldo legal, nem constitucional.
-
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O MEC argumenta e explica tal ato fazendó Comparação
núinericã e quantitativa, entre os educandos do ensino regular
~e os do ensino especial, mencionando a "demanda histórica",
em termos orçamentários.
Ora, Senhor Presidente, historicamente - e com raras
exceções - os recursos destinados ao ensino especial sempre
-estiveram muito aquém da demanda e das necessidades.
Segundo dados obtidos junto à Federaçãp das APAES,
dos 5 mil :municípios braslleiros, cerca de 4 mil não possuem
serviço educacional especializadO e organizado para atender
- pessoas portadoras de deficiência, talentosas e bem dotados,
ou seja, pessoas com necessidades especiais.
O MEC tem justificado a não utilização da dotação orçamentária global do ensino especial, por estados, municípios
e Distrito Federal, pela não apresentação de projetos ou pela
sua apresentação inadequada.
No entanto, pessoas do setor afi~mam que o MEC define,
previamente, tetos para utilização de recursos, na apresentação dos projetos a serem incluídos na Lei Orçamentária.
É preciso enfatizar, também, que os escassos recursos
destinados ao ens_ino especial inchiem repasses para entidades
privadas e filantrópicas, além dos sisteOlas de ensino estaduais
e municipais.
Outro argufil:e!ltO apresentado é de que a demanda é
"tênue'~ e "conti(ia~' ~ o que não corresponde à realidade,
até porque os índices de prevalência de pessoas portadoras
de deficiência, por exemplo, são desconhecidos. Existem estudos localizad~s, geograficamente, e que tratam de deficiências
específicas. Há projéç6es com base em estudos da ONU e
na experiência concreta no setor.
Nesse sentidq, de acordo com o estabelecido -pera Lei
n'7.853, de 29 de outubro de 1989, o Censo de 1990;realizado
em 1991, e os subseqüentes, devem prever questões sobre
pessoa portadora de deficiência, exatamente para que se inicie
um levantamento nacional da prevalência desses·· casos, na
população brasileira.
As questões relativas ao ensino especial e, especificamente, à pessoa portadora de deficiência têm sido uma preocupação constante em nossa vida parlamentar.
Acreditamos que os membros do Congresso Nacional
não podem se omiti;, até por uma questão de competência
legal, nos casos de remanejamento de ve-rbas, que só agravam
a situação do ensino especial.
·
Por isso, ·contamos com a aquiescência de V. Ex• no
encaminhamento deste Requerimento de Informações, que
não tem outro objetivo senão o de fa:l;er justiça e de restabelecer o primado da lei, da qual somos defensores privilegiados.
Atenciosamente, Senadora Júnfa Marlse.

.IliÁJl.IO_}>() CÔNÓRESSO NACIONAL (Seçãoll)
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Nova York, o carto custou USS

:mais elegante da linha- foi re.gfstrado no Detran, mas nin, ({Uém sabe quem o usa ou onde
de estã. O presidente do partido
em São Paulo, Leopoldo Collor,
. irmão mais velho do presidente
. Collor, disse que nunca viu o
·carro e que não sabia da importação. Ele mandou re~istrar
, QUeixa DO 78<' DistritO Po!Jcial. 0
secret;i!'io-gera t do PRN, Ciro
Moura. diss:e- à policia que "indi~viduos desconhe-cidos utilizaranHe de a:tificios legais para
~a obtenção do veículo".
Segundo o Detran, o carro re
cebeu- a placa BMVr'-{)()00, de São
Paulo. e seu proprietário é o
PRN da Rua Argentina 415- sede do diretório estadual e do
escritório de Leopoldo Collor. O
despachante que o emplacou,
Arcãngelo Esforcin, ~~~u-se a
informar ao GLOBO quem o
contratou, temendo represálias.
Segundo a Declaração de Importação, o dono do carro e o diretório municipal do PRN em Arujá,
na Grande São Paulo, que sequer tem sede própria.
·O proressor José Simplicio,
presidente do partido na cidade,
disse que jamais importou o carro nem cedeu o nome do diretôrio para tercei.:ros. Mú.'i no alto
de todas as folhas da de-ciaração
de importação estã estampado o
carimbo do dlretório de Arujã e

para ofar~er aos npoctado-rea "ma P*C\l!l-t~r recontll'U·
ç.ão de tatos hlatótlcos.

Na TV, versão de
trama contra Collor

menro-~da periferia da cidade. É
alt que Simplicw mora com a
mulher e quatro fl.lhos. __
Alagoano radicado em ArU.Já
há 16 anos. Slrnplício é dono de
uma Rural 19>37, adaptada para
pick-up, em pe~simo estado de
conservação e com a qual drcu·
leu pela cidade para tentar fazer
decolar sua campanha à Preteitura de Aruj;i. Nos últimos cüas,
decl.cliu tirar o carro das ruas e
estuda a possibilidade de renún·
cia, pois não tem verhas nem para imprimir ''santinhos".
- Essa história de B~~W só
pode ser gozar;.io. Se eu th•es~e
recursos, enfrentana em pé de
lsuaJdade mrus adver--..ários _poli·
tico:>. mostrando QU.e o presidente Ccllor é inocf-nte - dlsse.
Leopoldo Collor, em comra·
parlida, colocou em dúvirla a
mocência de Simplicio. Disse

O Partido da Reconstrução Nacional está veiculando nas emissoras de televisão um anUncio
no qual acusa "a poderosa elite
nacional" de tramar a derrubada de Quatro presidentes da Re. pública: Getúlio Var~:as. Juscelique requisitou à Comissão de no Kubitschek, Jânio Quadros e
Etica do PR.liJ um estudo do caso João Goulart.
"
para decidir sobre Wrr.! eventual
Com imagens e reproduções
m_te:ry_enção no diretório de Arude fotografias e de manc-hetes
já ~ a expu)sáÇI de Si.!Jplicio.
O processO de imj'X't'tação do dos jornais da época, o informe
BM\V deu entrada na ieceita Fe- publicitário procura associar o
dera! em São Paul{!! em 1991, momento politico aluai - com
quan-:!o o superlnten~nte do õr- pedido de UDpcachment do_ pregão era Vitor Werebe nomeado sidente CoUor com base em acupor indicação de Leopoldo Col- sações de envolvimento em crilor. O carro foi em!:a.""Cado em mes de corrupção -· a episód.ios
Novo:. York em 7 dr- fe ... ereiro da História recente do pais.
deste ano - sete dim antes de
Na propaganda. os presidentes
Werebe ser exonerad:l do car~o citados são apresentados como
- no navio braslleiro .. MarJa vitimas de um mesmo esquema
Ai.l.Xllutdora". Em 5 IE m.arço foi
ardilos-o que visava a dern:bâli~rado do porto de Santos pela
1os: peG.idos de impeachment,
auditora rhcat do 'Thsouro Na- acusa.eões de corrupeâ.o, passeaó::lT!al Leila C.T. de Mendonça, tas pela renlincia. Agora, todos
que aprovou a isencãa de impos- são lembrados com saudosismo,
tos mas c.ào rubr.con o carimbo enfatiza a publicidade, O anUncc.m :>ett nome e regStro profis· cio tennina com um apeio drasional, como ê de- pnxe.
mático: "acorda Brasil!".

.S~tembro

de 1992

DIÁRIO I;lO C.ONGRESSO NACIONAL (Se~ã? II).

O SR. PRESIDENTE (Francisco RoUemberg) cedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.

Con-

O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB - MT.l'ionimcia
o seguinte discurso.) ~Sr. Presidente, srs e Srs. Seriadores
a Constituição Federal, no que concerne à área de ciêilci~
e tecnologia, é muito clara quanto à determinação do papel
que compete ao Estado desempenhar em relação ao desenvolvimento de tão importante setor.
As normas constitucionais expostas a segu1r-corifirmam
esta constatação:
Art. 218. O Estado promoverá e incentivará o desenvolvimento científico, a pesquisa e a capacitação tecnológicas.
§ 1~" A pesquisa científica básica receberá tratamento
prioritário ~~ E~tado, tendo em vista o bem público e o progresso das _ctenctas.
--§ 2~' A pesquisa tecnológica voltar-se-ã preponderantemente para a solução dos problemas brasileiros e para o
desenvolvimento do sistema produtivo nacional e regional.
§ 39 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 trabalho.
Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O aluai Governo tem sido totalme~te surdo em relação
a esses mandamentos constitucionais, pois seu desinteresse
.
pelo setor de pesquisas revela-se absoluto.
O Governo Collor de Mello, que já alcança a metade
de seu mandato, não apresentou- ao País, até o moniento
qualquer p~lítica relativa ao desenvolvimento da pesquisa n~
País. E mats lamentável que a ausência de diretrizes para
o setor é a premeditada intenção, por parte do Governo Federal, de s~catear as entidades brasileiras dedicadas à pesquisa.
O dtscurso do Senhor Presidente da República tiffi por
tema central a proposta de conduzir o Brasil à modernidade.
Mas, _de que maneira alcançaremos esse estágio, se nOssos
própnos governantes relegam a segundo plano o conhecimento científico, que é a base de todas as mudanças que se processam no mundo moderno?
Na verdade, interessa ao Governo presidido pelo Senhor
Collor de Mello, comprometido com os países industrializa. dos,_ ma~ter-nos ~o subdesenvolvimento, pois, enquanto as
naçoes ncas cor~tm"!~m ·3:cel~rando, em escala exponencial,
a sua evoluçã~ ctentJÍl~a e tecnOlógica, o Brasil regride, sufocad? _pela ~v1d~ externa e por seus gravíSsimOs problemas
soctats_: a miséna, a fome, o analfabetismo e as doenças de
toda ordem. Sem dúvida, Senhores Senadores a crise económica e social que sufoca a Nação brasileira' já noS impõe
um padrão de Quarto Mundo.
Diarite dessa reaHdade, que sonho de chegar ao Primeiro
Mundo poderemos alimentar'?
- --- Nenhum, enquanto estiver no Poder o Senhor Feinando
~llo: de Mello, sub~isso à vontade das empresas multinaCJ.ona~s e do_grande capital estran~eiro, cuja estratégia é continu~r rmpedmdo-nos o desenvolvimento no presente decênio,
a frm de somarmos à década perdida de 80 também a de
90.
,
Não faltam dados para elucidar essas considerações, Sr.
Presidente, Srs. Senadores.
Louva_ndo-me em números coletados pelo Dr. H. Moysés
Nussenzvetg •. sobretudo em sua reconhecida envergadura moral e em s~u Irrefutável conceito científico, aSsegUrO-lhes, Senhor Prestdente, Senhores Senadores, que, nos últimos dOis
anos, tempo que representa o Goverrto do Senhor Fernando
Collor de Mello, os recursos do Fundo Nacional de Desenvol-
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vimento <?ientífico e Teçnológico, principal fonte financiadora
da pesqm.sa n~ universida_des brasileiras, desceram aos patamares mats batxos de sua hJstória, rçstringindo-se _impqrtãncia
dez vezes menor do que as alcançadas há vinte· anos. Esses
dados, que constam de artigo publicado pelo Dr. NuSserizveÍg
na Folha de S. Paulo, em 13 de abril do corrente ano, mostram
t~do o descaso do atual Governo em relação ao desenvolVImento. da pesquisa no Brasil, desinteresse que se agrava
progressivamente, aliás, confámle denúncia feita pelo mesmo
]om~l e~ editorial p~blicado em 21 de abril último. Segundo
o edttonal, os mvestJmentos na área de ciência e tecnologia
desabaram deUS$800 milhões em 1989, para somente US$400
milhões em 1991.
~m se tratando de verbas_ destinada$ às instituições de
pesqmsa, nossa situação, em 1991, foi muitas vezes pior do
que a veriflcada na década de 80: _em 1980, as verbas repassadas pelo Fundo Nacional de Qesep.yolvimento Científico
e !e~nológico àquelas instituições foram superiores a US$160
milhoes; no ano passado, não alcançaram US$20 milhões._
T~mbém no que concerne à destiQaç_ão de verbas aqs
pesqmsadores, a situação é dasalentadora: enquanto o CNPq
reservou aos cientistas cerca de US$60 milhões em 1980 ou
US$90 m~lhões em 1986 1 não lhes destinou, em 1991,- sequer
US$20 milhões.
~or falta de ver?as, o CNPq enCoDtra-se praticamente
paralisado: 2.406 proJetes de pesquisa aprovados pelo órgão
no ~no passado continuam no papel, sem nenhuma perspectiva
de Implementação. Isso se deve, aliás, a recente decisão tomada pelo Con~elho Deliberativo do Qrgão,'~O senti_do-de suSpeOde~ o rec:b1m~nto de I_tOVOS projetas e julgamento das propostas ate entao receb1das, enquanto não for feito o pagamento dos projetas já aprovados no ano findo,_
Tamanho é o descaso do atual Governo SrS-.- sellad0fes
que, no âmbito do CNPq, até mesmo as v~rbas destinada~
ao fomento das pesquisas não têm sido mantidas tendo havido, alías, uma redução, em seus valo~e_s, de uss43,1 milhões
em 1990 para apenas US$8 milhões em 1991. Essa diminuiçao
de recursos está expondo animais de laboratório à abSurda
situaçãO de fome; à prática- do canibalismo. Confdmte consta
de matéria publicada na revista Visão, que circuiou em 27
de maio último, "no Instituto Vital Brazil em Niterói a criaçã? de ratos especialmente preparados p~nl servir cdmo cob_ams _em pesquisas científicas - um. processo de_ aprimoramento que demora anos~ se perdeu. Com a falta de recursos
até para a compra de rações, os 87 mil ratos brancos foram
morrendo aos poucos. E a luta pela sobrevivência fez animais
mans~s se tomarem ferQzes, matando e comel!_do seus iguais".
O mais grave, porém, é o que de.nuncja a revista a seguir.
~'Produtor exclusivo de vários medicamentOs para a CEME
(Cent:al de ~edicam~ntos), do Ministério da Saúde, até 1989,
o Instituto f~:n pretendo pelo Governo Federal, a partir daí,
na ~ompra JUnto a fornecedores privados. E aí começou a
espiral de decadência operacional da instituição, acentuada
pela redução de verbas oficiais".
. Mas, n~o é s6 isso, S!s:_ Senãdores._ Segu:Õdo n,os ii_lfoirna,
amda, o artigo Dr. Nussenzveig, já mencionado, ''dos re_cursos
dos convênios de dois anos, assinados pela Fiilep com as dez
maiores instítui~õe-s de pesquisa ero físic_a do País, pouco mais
de 10% foram liberados desde o início do atual Governo".
A essa insensatez governamental somaffi-se ou-iias Como
a~que diz respeito à sonegaçãO do pagamento de bolsas'concedldas pelo <;NPq. Confo~e tem sido largamente divulgado
por toda a Imprensa nactonal, pela primeira vez na história
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da instituição, o pagamento das bolsas que são por ela concedidas estão sofrendo, no ano em curso, grandes atrasos, independentemente de serem elas destinadas a pesquisas realizadas no Brasil, ou de serem destinadas a participantes de cursos
de formação - mestrado ou doutorado. A impontualidade
no pagamento das bolsas tem levado ao desespero nossos
estudantes que residem no exterior, desprovidos de quaisquer
outras fontes de rendimentos para sua sobrevivência pessoal.
Essa inacreditável situação decorre de que, no ãmbito
do CNPq, foram contigenciados Cr$187 bilhões, destinados
'
ao pagamento de bolsistas.
Além da verba das bolsas, o Governo vem, ainda, sonegando outros recursos orçamentários, como-Os destinados às
publicações científicas, às taxas de bancada em instituições
públicas, às taxas escolares em entidades particulares, à participação em eventos científicos.
A desconsideração do Governo pãra -oom a pesquisa é
refletida também pelos insignificantes valores pagos a título
de bolsas de estudo no Brasil: em março do corrente ano,
um bolsista de mestrado não recebia mais que Cr$540 mil,
o de doutorado, Cr$800 mil e o de pós-doutorado, Cr$1,9
milhão.
Por absurdo que possa parecer, o descrédito a que chegou
nosso País diante de algumas universidades estrangeiras é t~
manho, que elas chegam até mesmo a recusar a matrícula
a estudantes brasileiros.
A mais revoltante discriminação a que estão, porém, sujeitos nossos pesquisadores, é oriunda do próprio Governo
brasileiro, que, não lhes reconhecendo em quase nada o valor
de seus trabalhos científicos, tem-lhes aviltado os salários,
inclusive o de nossos mais renomados cientistaS~ mesmo-aqUeles que gozam de prestígiO internacionaL
No Brasil, em apenas um ano, os salários de nossos pesquisadores foram diminuídos para um terço de seu valor. Dados coletados pelo Departamento de Planejamento, da Secretaria de Ciência e Tecnologia demonstram que a queda, entre
1988 _e março de 1992, nos valores dos salários dos cientistas
brasileiros foi assUstadora. Apenas para ilustrar esse retrocesso, saliente-se, por exemplo, que, em janeiro de 1990,
o salário mensal de um pesquisador era de três mil dólares,
não ultrapassando, hoje, em média, a irrisória -importância
.de 600 dólares. Um pesquisador com 25 anos de trabalbo
tem atualmente um vencimento bruto de apenas um mil e
quinhentos dólares, valor absolutamente desprezível, se comparado aos salários de pesquisadores dos paíseS-do Primeiro
Mundo.
__
Diante de salários tão irrisórios, não é absolutamente
estranho que poucos cientistas portadores de cursos de doutorado se disponha, no Brasil, a desenvolver suas atividadeS
em institutos de pesquisa e universidades. Na verdade, os
quadros dessas instituições não cOTitam com ·mais de 20%
de doutores.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, como se sabe, a maneira
mais eficaz para se aniquilar qualquer atividade é negar-lhe
os recursos financeiros de que necessita.
O Governo tem sabido usar esse e:xpediente com maestri;J, reduzindo as verbas necessárias ao fomento da pe"Scj_uisa
no Brasil, conforme denúncia recentemente feita nã- Folha
de S. Paulo pelo Prof. Ennio Candotti, Presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Eis, Si"s. Senadores, alguns números expostos pelo eminente cientista no jorrial
paulista em 12 de julho Ultimo, sob o oportuno títu)o "Trágica
Ciêp.cia":
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"Nesses últimos dias, os diários oficiaiS informaram que
a Secretaria -da Ciência e Tecnologia, a SEC!' da Presidência
da República, recebeu uma antecipação de Cr$127 bilhões
do orçamento do segundo semestre. Entretanto, a SECf havia
calculado em Cr$280 bilhões os recursos adicionais mínimos
necessários para fechar o primeiro Semestre, pagando parte
das dívidas contraídas em 1991, que- só no CNFq somam mais
de Cr$300 bilhões.
"Informou também o Diário Oficial que, no corrente semestre, o orçamento da Secretaria da Ciência e Tecnologia
para fomento e institutos, que já tinha sido reduzido em 45%,
sofrerá um corte ulterior de 15%, incluindo, desta vez, uma
redução no programa de bolsas.
"De uma previsão orçamentária para 1992 de Cr$1,5 trilhão, será liberado até o fmal do ano, muito provavehnente,
menos de Cr$1 trilhão, o que piora sensivelmente o quadro
{alimentar de 1991 ".
As autoridades do Ministério da Economia chamam a
esse processo de corte de verbas de contingenciamento. De
acordo com sua lógica, baseada apenas na racionalidade tecnocrática, não haveria prejuízos maiores nas pesquisas qUe estão
sendo paralisadas pela falta de recursos financeiros. ComO
diz o Dr. H. Moysés Nussenzveig (Folha de S. Paulo, edição
de 17 de julho de 1992}, "para economizar 100 milhões de
dólares arruína (o Ministério da Economia) investimentos passados de bilhões de dólares e destrói o futuro do País". "Os
preclaros economistas responsáveis por esta política", afirma
o ilustre cientista, "agem com a argúcia de um lavrador que,
para economizar o preço de um almoço, resolvesse comer
todas as sementes de suas safras futuras". E_ comentando declarações do Sr. Secretário de Ciência e Tecnologia, Prof.
Hélio Jaguaribe, de que o propósito do Sr. Presidente da
República de realizar o contingenciamento de verbas é apenas
"preservar" os cientistas durante a crise financeira, ironiza
o Dr. Nussenzveig no mesmo artigo: "Infelizmente, a atual
política de redução das verbas para pesquisa· a folhas de pagamento de salários e bolsas (ainda que não _fossem irrisórios
e pagos com atraso) s6 permitirá preservar os cientistas em
formol". Depois, concluindo suas análises com muita propriedade, pondera o Dr. Nussenzveig: '.tUm cientista sem recUrsos
para manter suas pesquisas não sobrevive como cientista".
Ninguém ignora as dificuldades financeiras ora atravessadas pelo Brasil. Causa, nn entanto, estranheza que a prioridade para o corte de verb~s esteja orientado exatamente para
aqueles setores que poderão contribuir para o desenvolvimento do País.
Na realidade, o que pretende o Governo Collor de Mello
é sucatear o parque tecnológico e científico brasileiro, abrindo
as fronteiras do Pafs à importação de tecnologias prontas.
Vários são os casos de entidades brasileiras que se encontram expostas a esse processo __de deterioração patrocinado
pelo Governo.
A EMBRAPA -Empresa Brasileira de Pesquisas Agropecuárias - é exemplo notório do que acabo de afirmar.
Seu património, calculado em US$30 bilhões, está sendo
totaliiieriie avariado por falta de manutenção e conservação.
Desde 1982, o montante de recursos destinados à instituição
vem decaindo a uma média de 38,7%. Juntamente com a
Embrapa, está falindo também uma de suas mais importantes
unidades, o CENARGEN - Centro Nacional de Recursos
Genéticos - que cuida da conservação de 50 mil amoStras
de genes para a biotecnologia. Para se ter idéia do lamentável
abandono da instituição, basta dizer que, de cinco· câmaras
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frigoríficas que o Centro possui para conservar amostras muitas delas só existentes no Brasil-, apenas duas se encontram em funcionamento.
.
·
A Universidade Federal do Rio de Janeiro é outro casó
de instituição submetida a franco processo de sucat~atiJ.ento.
Embora responsável por cerca de 25% do total da produção
científica brasileira, a UFRJ está com suas verbas fortemente
contigenciadas. De um total de Cr$460 bilhões de seu orçamento relativo ao primeiro trimestre do correp.te ano, a instituição só recebeu 1%. Somente a fornecedores, a Universidade deve Cr$8 bilhões.
A falta de recursos federais está também dificu1tando
as atividades científicas ria FIOCRUZ -Fundação Instituto
Oswaldo cruz-. Einbo:ra _seu orçamento tenha sido previstO
para um montante de Cr$500 bilhões, foi reduzido pelO Governo para Cr$344 bilhões. No entanto,_no primeiro trim,estre
do ano em curso, a Fundação foi contemplada com apenas
Cr$20,6 bilhões. Somep.te na Fiocruz, 480pesquisadores, que
se encontravam em plena capacidade produtiva, se aposentaram recentemente por falta de estímulos e de perspectiva
para suas car:reiras profissionais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, os problemas qUe- afetam
as três entidades que acabo de citar compõem com _exatidão
o painel melancólico da destruição da pesquisa no Brasil.
Toda essa açãodelet~ria, patrocinada pelo Governo, simplesmente aniquila nosso futuro, sem cont~r que compromete
o próprio presente, já bastante prejudicado em relação aos
países industrializados, em vista dos baixos investimentoS pór
nós realizados na área de ciência e tecnologia, limitados a
0,6% do Produto Interno Bruto. Em vista aesse valor, reconhecidamente baixo, toma-se risível qualquer programa- de
competitividade pretendido por nosso Governo para a indústria nacional, se tivermos em conta os altos valores investidos
no setor pelos países desenvolvidos ,ou_
vias- de desenvolvimento, como o Japão, que investe 2,9%, os Estados Unidos,
que investeqt 2,6% e a Coréia do Sul, que investe 1,8% do
PIB.
.
Sensíveis a esse estado de coisas e profundamente indignados com o descaso_ revelado pelo Governo em relação ao
setor, os .cientistas brasileiros~ por ocasião da 44! Reunião
da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, realizada
em São Paulo de 12 a 17 de julho último, vieram a público
para sugerir a renúncia do Presidente Ferriand_o_ ÇOllor de
Mello.
A reação dos cientistas é a reaçãO natural de quem constrói uma obra e a vê destruída pela fúria dO inimigo.
Na verdade, o que mais repugna no atual Governo são
os compromissos que ele tem firmado com os interesses estrangeiros, colocando em segundo plano a Nação brasileira. Entre
esses compromissos espúrios, Senhores Senadores, está a destruição da área de ciência e tecnologdia brasileira.
Dessa maneira, é para resguardar nossos mais legítimos
interesses. que a inteligência nacional sugere a renúncia do
Presidente da República, reconhecidamente responsável por
mais este ato de traição à Pátria brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

em

O SR- J>RESIDENTE (Francisco Rol!emberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR- NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Pronuncia· o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sro' e Srs~ Senadores,
no dia três de setembro último, o Estado de Santa Catarina
e, de modo especial, a cidade de Lajes comemorarám o centé-
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simo quarto ano de nascimento de um dos mais ilustres filhos
do_Esta_do e do Brasil: Nereu de Oliveíra Ramos.
- . Filho de Vidal Ramos e de Dona Tereza ;Fiú_za Ramos,
Nereu veio ao mundo no dia 3 de setembro de 1888, tendo
como berço o Planalto Serrano da Região de Lajes e a mais
importante -família de então naquelas plagas: a família Ramos.
- Nereu Ramos, desde cedo, teve seu destino encaminhado, por força das circunstâncias e por influência da família,
p:ãra fazer parte, intensamente, da vida política do País.
Freqüentou os primeiros anos de escola na sua cidade
natal, na escola do Professor Simplício dos Santos e Souza.
Foi em seguida mandado para o Rio Grande do Sul, para
esttidar no Colégio Nossa Senhora d_a Conceição~ dos padres
jeSuítas; e~ São Leopoldo, então, uma das principais instituições de ensino do Brasil e, hoje, transformada em Universidade Rio dos Sinos.
Bacharelou-se em Letras em 1903.
Em 1909, com_apenas vinte a um anos de idade, formou-se
em Direito pela Faculdade do Largo de São Francisco, em
São Paulo.
Durante a vida de estudante, sua personalidade ficou
caracterizada pelo gosto pela leitura. Foi um estudante amante
da leitura, tanto que até mesmo nas ·horas de recreio era
visto lendo livros de literatura.
Foi durante o curso de Direito, em São Paulo, que o
jovem Nereu Ramos teve contato com os movimento políticos
que corriam no Brasil e, graças à tradição familiar e à sensibilidade pessoal, viu nascerem seus pendores políticos.
Em 1911, com ~penas 23 anos de idade, elegeu-se Depu~
tado Estadual por Santa Catarina, cãrgo--a -que renunciou no
roto seguinte, para ir à Europa como Secretário da Delegação
Brasileira nas Conferências Intenacion:ais de Direito Marítimo
e Letras de Cãmbio.
-· ·
N:i ereição de Í918, foi reeleitO novamente para a Assembléia Legislativa do Estado.
De 1925 a 1930, retirou-se vOhiiltáriamente da polítiCa
e foi exercer advocacia e jornalismo, mas retornou ã cena
como Deputado Federal de 1930 a 1935. Foi Governador
do Estado de 1935 a 1937, Interventor Federal do Estado
de 1937 a 1945. Senador da República· em· I945: Vice'Presidente da República e Presidente do Senado no Governo
do General EuriCô, Gaspar Outra. Presidente da República
interino em 1949? durante viagem de Outra aos Estados Unidos. Novamente Deputado Federal e, desta vez, Presidente_
da. Câmara ·durante_ toda a legislatura de 1950. Senadoi e
Vice-Presidente" do Senado eoi 1954. Presidente da República
de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro de 1956, ocasião
em __qu_e deu posse ao_ Presidente Juscelino Kubitschek.
A posse de jUS.celino, legitimamente- eleito, foi possível
graças à atuação d_e Nereu Ramos que, em meio a grave
crise institucional, aceitou -a convocação feita pelo Mal. Henrique Teixeira Lott e dirigiu os destinos do Brasil por oitenta
e um dias, de 11 de novembro de 1955 a 31 de janeiro" de
1956, como já mencionei. Do Gov-erno Kubitschek, foi Ministro da Justiça· e Negócios Interiores· e Ministro Interino da
Educação.
Sr. Presidente; Srs. Senadores, de 1911 a 1958- quando
em 16 de junho faleceu vitimado po:r trágico acidente aéreo
- foram quarenta_ e sete anos de vida pública, ocupando
todos os cargos est~duais e federais.
Cumpre destacar sua participação como representante
do Estado de Santa Cotarina na Constituinte de I 934, de
cuja Comissão de Cóôstituição e Justiça fo_i ~embro e relator
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do capítulo relativo ao Poder Judiciário. Foi também membro
da Assembléia Nacional Constituinte de 1946, quando atuou
como Presidente da Comissão ConstitUinte, pois era considerado uma das maiores autoridades em Direito Constitucional
no Brasil.
É do seu discurso de abertura dos trabalhos a afirmação
de que a nova Constituição deveria ser compreendida como
o principal instrumento de garantia das liberdades democráticas. "O poder e a política - asseVerou - não podem ser
exercidos passando por cima da lei."
Com a Constituição de 1946, pela primeira vez na história
do Brasil, as liberdades de manifestação, organização e expressão foram asseguradas, inclusive com a legalização dos partidos de esquerda.
Em homenagem póstuma ao ex-Presidente constituinte
realizada pela Câmara dos Deputados no -ma 18 de junho
de 1958, o Deputa-do Aliomar Baleeiro, atribuindo a Nereu
Ramos o êxito dos trabalhos d_a ConstitUinte, declarou: "um
dos momentos mais altos da vida de Nereu Ramos é por
certo a sua liderança na Constituinte de 1946 e seu trabalho,
brutal, eX"\UStivo, de todas as manhãs, de todas as tardes
e de todas lfs noites ... , houve colaboração anónima de muitos,
mas o trabalhador que juntou mais tijolos naquela hora, o
que mais argamassa fez oom o cimento da experiência e com
lágrimas vertidas pelas dolorosas crises dos regimes anteriores.
foi sem dúvida o senhor Nereu Ramas".
No GoVernotlo Estado, teve destacada atuação no campo
da educação, particularmente no que se refere à questão da
nacionalização do ensino em regiões de colonização estrangeira. Por esse último aspecto, sofreu injuStiças sendo responsabilizado por ações-oão-comandadas por ele, nem por seus
auxiliares. Costumava afirmar que "naciórialização não se faz
no rufo de tambores e a toque de cometa. Muito menos Com
violências contraproducentes com óleo em cano de espingarda".
Inúmeras outras obras foram também resultado de _sua
atuação, tais como estradas no interior do Estado e na capital,
hospitais~ escolas, saneamento básico e· abastecimento de
água.
..
Foi igualmente intensa a participação de Nereu Ramos
na atívidade cultural em Santa Catarina. Em Florianópolis,
foi editor-chefe do jornal O Dia e fundador do A Noite, criado
para defender as causas políticas de seus aliados. Fundou
a Academia Catariitense de Letras, transformando a Sociedade Catarinense de Letras. Em 1932, participou da fundação
da Faculdade de Direito de Florianõpolis, onde ocupou a
cadeira de Direito Constitucional, cujas aulas eram as mais
concorridas da Faculdade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, muitos outros aspectos
da vida de Nereu Ramos poderia apresentar aqui. Julgo, no
entanto, suficientes· Os que relatei nestas breves lembranças.
Porém, antes de finalizar, não posso deixar de mencionar
algumas características da personalidade política e de homem
público de Nereu Ramos profundamente significativas, pratotípicas para todos os brasileiros, de modo especial para aqueles
que exercem funções públicas.
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Fazendo uso de uma expressão de Norberto Bobbio, diria
que Nereu Ramos faz parte da "ética submersa" da cultura
política brasileira, isto é, constitui aquele manancial ético que
o Brasil possui, mas que necessita ser recuperado· e posto
à consideração de todos, máxime doS jOvens, cujos horizontes
de honestidade e moral na vida pública começam a ser novamente vislumbrados.
Nereu Ramos pautou sua vida pela austeridade, simplicidade, metodismo e pelo trabalho. ~ecebera de seu pai Vital Ramos, homem de posses, Governador de Santa Catarina.durante oito anos, Deputado Federal e Senado~ da República ·por três legislaturas --= exemplo de probidade. Vital
Ramos custeava com recurso~ próprios as despesas que fazia
nas viagens áficiais e destinava o subsídio que recebia como
GOvernador às obras de assistência sOcial.
" -- Nereu Ramos, rico pOr -heranÇá- de terr3s e gado, por
fruto" do escritório de advocacia mais rendoso do Estado, atividade que exerceu durante os períodos. de afastamento da política, depois de uma via de exemplar modéstia, morreu: deixando para a família, além da educação dos filhos, todos formados
em Direito, uma- casa em Florianópolis, um apartanieDto no
Rio e uma dívida de setecentos mil cruzeiros na Caixá Eciónômica _l:"~~ral, resultante de_ empréstimo feito._pãfi fíriaiiêiar
a campanha para sua eleição para o Senado. A dívídã. foi
paga pela viúva, graças ao seguia de vida do marjdÜ feito
através da Ordem dos Advogados _que- ajudaram 3 fUncta:rno Estado de Santa Catarina.
"-- Sr. Presidente, o Memorial a Nereu Ramos que Lajes,
sua cidade natal, construiu, representa a perpetuação da lembrança dessa reserva moral, desse exemplo de ética-e de probidade na vida pública, dessa grandeza de alma que enriquece
nossa história e se constitui referencial imprescindível e inesquecível para a formação do caráter nacional da juventude
brasileira, de onde surgirão os dirigentes de amanhã.-·
O Brasil precisa redescobrir seus exemplos maiS Vivificantes de ética e seriedade, o País preciSa traZer à tona a
"ética submersa" dos seus grandes e verdadeiros homens públicos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

· o SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Não há
·
mais oradores inscritos.
A presidência convoca-sessão extraordinária, a iealizar-se
hoje, às 18h30min, com a seguinte ·
-· ·
ORDEM DO DIA
REQUERIMENTO N• 536, DE 1992
Votação, em turno único, do Requérimento n~"-:536, de
1992, de autoria do Senador Mauro Benevides, soljéitaDdo,
no-s termos regimentais, a transCriÇão, nos Ariais dó SenadO
Fedi;:ral, do editorial sob o título ucarta de alforria-,-,; pUblicado
no jornal O Globo, edição de 29 de junho de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) .:..:. Nada
mais havendo a tratar. declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão as 16 horas e 42 minutos)
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Ata da 174a Sessão, em 10 de setembro de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Benevídes e Dirceu Carneiro
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Albano Franco - Alexandre Costa - Alfredo campos
- Almir Gabriel - Antonio Mariz - Áureo Mello - Chagas
Rodrigues - Cid Sabóia de Carvalho - Coutinho Jorge :Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu Carnei~o - EspendiBo Amin- Bpitáci~ Cafete!ra- Ferrtando Hen~1que Cardoso - Francisco Rollemberg - Guilherme Palmetra - Hennque Almeida - Hugo N~poleBo - Humberto Luc~na - Hydekel Freitas- Iram Saratva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas
Passarinho -João Calmon - Jo!lo França - Jo!lo Rocha Josaphat Marinho- Josê Fogaça- Josê Paulo Biso!- Júnia
' Marise - Lavoisier Maia - Levy Dias - Lucfdio Portella Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda Marco Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto - Maurfclo
Corrêa - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisês Abr!lo Nelson Carneiro - Nelson Wedekin- Ney Maranb!\0 - Odacir Soares- Onofre Quinan -Raimundo Lira - Ronaldo Ara, g!lo - Valmir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 53 Srs. Senadores. Havendo mtmero regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos'.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 682, DE 1992
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de publicação, para imediata discussão e votação,

da redação final do Projeto de Decreto Legislativo n' 62,
de 1992 (n~' 162192, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto da Convenção que estabelece a Agência Multilateral
de Garantia para Investimentos- MIGA, firmado pelo Brasil,,em Washington, a 23 de setembro de 1990.
. .
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992 . ...,...... Ál:exandre

coma.

·

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação hlle-

diata 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.

É a f!eguinte a redação final apro':'~da:
Redaçã~ final do Projeto de Decreto Legislativo
n~ 62, de 1992 (n~ 162, de 1992, 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 1992

Aprova o texto da Convenção que estabelece a
Agência Multilateral de Garantia para Investimentos
- MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em

23 de setembro de 1990.
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção que estabelece a Agência Multilateral de Garantia para Investimenlos
...;.;._ MIGA, firmada pelo Brasil, em Washington, em 23 de
setembro de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos à aproVaçáo do Congresso
Nacional, sob pena de ineficácia, quaisquer atos que possam
resultar em revisão da referida Convenção, e seus anexos,
bem como quaisquer ajustes coinplementares que, nos termos
do inciso I do art. 49 da Constituição Federal, acarretem
encargos ou compromissos gravosos ao património nacional.
Art. 2~> Este decreto legislativo entra em vigor na- data

de sua publicação.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benev(des)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
REQUERIMENTO N' 683, DE 1992
Requeiro, seja considerada como licença autorizada nos
termos do art. 43, inciso TI do Regimento Interno, minha
ausência de Brasflia, nos dias 11, 12 e 13 do corrente, para,
como Secretário-Geral do Partido da Frente Liberal no Estado
de Sergipe, participar do processo eleitoral nos municípios
no próximo pleito.

Sala das Sessões, 11 de setembro de 1992. Francisco Rollemberg.

Senador

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento. .
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença nos
termos do Regimento Interno.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
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É lido o.seguinte
REQUERIMENTO N• 684, DE 1992

Requeiro, tonr fulcro no art. 43, inciso II, do Regimento
Interno que a minha ausên~ia:- às-seSsões ordináriaS do Senado
Federal, realizadas nos dias 28 e 31 de agosto e nos dias
t~, 2 3, 4 e 8 de setembro do correntç ano sejam considerados
como licença concedida nos termos do dispositiv·o supramencionado, em razão da necessidade que tive de acompanhar
minha esposa, submetida a tratamento médico na cidade de
São Paulo.
Sala das Sessões 10 de setembro;:le 1992. - Senador
Rachld Saldanha Dcrzi.
7

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, fica concedida a licença solicitada nos termos do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"' Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 685, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, b, do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara n"' 76, de
1992, de iniciativa do Presidente da República, que "concede
antecipação de vencimentos e de soldos dos servidores civis
e militares do Poder Executivo-e dá outras providências".
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -Júlio Campos
- Meira Filho - Francisco Rollemberg - Gerson Camata
-Flaviano Melo - Ney Maranhão- Aureo Mello - Beni
Veras- João Rocha- Lucídio Portella- Nabor_Júnior
-Pedro Simon -Coutinho Jorge - Almir Gabriel - Raimundo Lira- L_ourival Baptista- Maurício Cortêa- Dirceu
Carneiro - Ronan Titó - lrapuan Costa Júnior - Chagas
Rodrigues ~ José Richa - Antonio Mariz - Esperidião
Amin- Cid Sabóia de Carvalho -José Fogaça- Wilson
Martins- Elcio Álvares- Eduardo Suplicy- Nelson Wedek.in - Humberto Lucena - Epitácio Cafeteira~:__ Alfredo
Campos -Mario Covas -Hugo Napoleão - Henrique Almeida- Valmir Campelo- Levy Dias- Mansuet.o de Lavor
- Moisés Abrão - Jarbas Passarinho ~Alexandre Costa
- Jonas Pinheiro - Carlos Patrocínio - Onofre Quinan
- César Dias - Nelson Carneiro - Divaldo_ Su.roagy Carlos De'Carli - Guilherme Palmeira - Dario Pereira José Paulo Bisol -Albano Franco - Ronaldo Aragão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Este requerimento será votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
340 do Regimento Interno.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do RequerimentO n"' 536,
de 1992, de autoria do Senador Mauro BeneVides, solicitando, nos termos regimentais, -a t~anscrição, nos
Anais do Senado Federal, do editorial sob o título "Car-
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ta de alforria'', publicado no jornal O Globo, edição
de 29 de julho de 1992.
Em votação o requerimentõ.
Os srs.-senadore·s_que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a· transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcriçãO é- solicitada:
CARTA DE ALFORRJA
Ainda há quem discuta se o Brasil é ou não é viável.
Enquanto a discussão prossegue, o Nordeste começa a provar
que, por si só, já o seria- e será ainda maís quando começar
a corrigir uma distribuição de renda decididamente perversa.
Reportagem do O Globo mostra <ju<:a eStiagem castiga,
hoje, 219 municípios do Ceará e do Piauí: Em outros tempos,
se~a o negrume completo. No Nordeste de hoje, essa realidade é temperada pelos avanços da agropecuária.
~ Em uma década, as plantações de mandioca, milho e
feifáo, que o sOl estriiticava, vão cedendo t"errená ao verde
dos campos irrigados~ responsáveis por 42% das exportações
de frutas do Brasil. O cajueiro, nessa história mereCe atenÇão
- especial: vicejãVã numa Cultura extensiva. Atualmente, em
Ceará, Rio Grande do Norte, Piauí, pasSa-se à cU[fura- racional, com o resultado que o País--chegou ao segundo lugar
·
na produção mundial de castanha de -caju.
Durante a chamada "década perdida", a agropecuária
aumentou, no Nordeste, em 34,5% (contra 21,2% no Brasil
como um todo). De 90 para 91, esse crescimento foi de 15,5%
no Nordeste, contra 2,1% no restante do_ País.
-- --0 mais importante, neste ceriãrio, é a mudança do j>erfil
produtivo. A soja está- invadindo os cerrados,' antes vaZios,
do Maranhão e do Piauf. Na dée;ada, cresceu ~9.600%_0ÇUJ>an
do, hoje, 500 mil hectares. No com~ndo desses _empreendimentos, vêem-se cada vez mais par<inaenses, gaúchos, _matogrossenses- sinal certo de que há perspectivas.
- A marca distintiva de uma cultura em progresso é a capacidade de transformar desvantagens em vantagens. O sol sempre foi o Vilão da realidade nordestina. Nas atuais culturas
irrigadas, ele passa de bandido a mocinho, permitindo uma
generosidade de safras como não se vê em outros lugares.
Há muito tempo se falava na possibilidade de que tudo
isso acontecesse. Já há várias. décadas, Israel ensinOU como
se trabalha em t~rreno árido, com resultados às v~~s surpreendentes. Mas não havia, por aqui, interesse no que podia
ser uma saída para os problemas da região._
·
-- A mudança está vúido, devagar- ou às Vezes, até- depres~
sa. Em 1960, a renda per capita do Nordeste andava pelos
níveis que ainda hoje são os da China ou da Índia: l!~$300
por ano. A renda brasileira era, então, de US$750.: Pelos
números de 1989, o_ Nordeste já ultrapassou os mil dólares,
e o Brasil a faixa dos US$2 mil.
É a esperada redenção do Nordeste? Sabe-se muito bem
que dizer isso seriã prematuro. A concentração de renda continua a mostrar-se decididamente perversa na região. Ainda
não se generalizaram políticas como as praticadas pelas últimas
administrações no Ceará, com avanço efetivo na área Social.
Mas, pelo menos, as elites nordestinas já não POdem
dizer que estão de pés e mãos atados, à espera de que o
resto do Brasil socorra o seu irmão doente. As possibilidades
de crescimento são mais que miragem. É preciso, ·aperiaS-saber
e querer trabalhar.
-
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
a matéria da Ordem do Dia passa-se· agora à aprecíação do
Requerimento n~" 685/92, de urgên~ia, lido no Expediente,
para o Projeto de Lei da Câmara n' 76, de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à apreciação da matéria.
Discussão em turno único do Projeto de Lei da
Câmara n9 76, de iniciativa do Presidente da República,
que concede antecipação de vencimentos e de soldos
dos servidores. çivis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências, dependendo de parecer.
Nos termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
designo o nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, representante do Ceará nesta Casa, para proferir o seU patecét.

O SR. CID SABÓIA.DE CARVALHO (PMDB -CE.
Para emitir parecer. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadorc;:s, começo a prolatar o parecer da Comissão
de Constituição, Justiça e Cidadania, em plenário sobre o
Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1992, n' 3.170, de 1992,
na origem, que conc-ede antecipação de vencimentos e de
soldos dos Servidores Civis- e Militares do Poder Executivo
e dá outras providências.
·
Sr. Presidente, essa matéria, mais uma vez é marcada,
como tantas outras que têm passado pelo Senado da República, pelo grande interesse que desperta, apesar do percentual
ínfimo e apesar de a lei não atender~ sobremaneira, aos anseios
do funcionalismo público federal, civil e militar, após longos
e longos anos de achatamento salarial.
Trata-se de projeto de lei que, por força constitucional,
tem a iniciativa do Excelentíssimo Senhor.Presidente da República, com o duplo objetivo: o de conceder uma antecipação
de 20% sobre ()S vencimentos e soldos dos Servidores Civis
e Militares da União, a pai:tir di.19 de agosto de 1992, a
ser compensada qa data-base, e o de implementar a isonomia
salarial entre os ~ervidores públicos, prevista nos arts. 37,
inciso XI, e 39, § 1•, da Constituição Federal.
Tecnicamente, Sr. Presidente, seria mais conveniente que
a matéria, apresentada em um só projeto, estivesse dividida
em duas proposituras diferentes, para facilitar tanto -o exame
da Câmara quanto o desta casa. No entaQto, a Câmara dos
Deputados escusou-se dessa divisão. A relataria chegou a
pensar em oferecer dois substitutivos mas impidiente regimental não nos permite a divisão ou fracionamento de propositura com início na- Câmara dos Deputados, o que fez o
Relator regredir da posição que pretendera adotar.
Além de conceder a aludida antecipação de 20%, para
compensar minimamente- é bem verdade- a perda salarial
dos servidores, decorrente do processo inflacionário, O' Poder
Executi,.o pretende, com esse projeto, dar seqüência às Leis
Delegadas n11 12 e 13, de agosto e setembro do corrente ano,
que reviram e instituíram gratificações de atividades para os
Servidores Civis e Militares daquele Poder.
Devo dizer que, também, considera o Relator que a Lei
Delegada, ao alterar determinadas gratificações, reduzindoas, atingido direitos adquiridos, deixou de atender à delegação
para excedê-la; justificando, portanto, a existência de projeto
de decreto leg!slativo de autoria do Senador Fernando Henri-
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que Cardoso que tramita nesta Casa; :niatéria que, por uma
questão da harmonia entre a nat_Ureza de leis, não poderemos
abordar nesta oportunidade.
A proposta reduz as onze tabelas de vencimento dos servi-_
dore_s civis hoje existentes a menos três, estabelecendo as
correspondências entre a situação atual e a proposta.
Com o mesmo propósito de redução, de diferenciações
salariais o projeto determina a incorporação de algumas vantagens ao vencimento dos servidores. CJj~_:l _QQt'éÇt, Uma nova
gratificação de exercício de cargo, cargo em confiança na Presidência da República e eleva a indenização de_ rePresentação,
ambas devidas aos servidores militares; _prevê vantagens referentes à titulação dos servidores e extingO:~ ouffas; prevê a
restauração de cargos e da carreira de especialista em políticas
públicas e gestão governamental; regula, ainda, a concessão
de auxílio alim~ntação aos servidores civis.
A Câmara dos Deputados, mesmo examinando a propositura em regime de urgência, já intróduziU diversas alterações
que julgou indispensáveis, acolhendo~as naquela oportunidade, e que estão agora sob exame do Senado F~deral ..
Embora esta_ Casa Revisora deva _aprovar o presente projeto em. regiiile de urgência para não causar um prejuízo maior
aos servidores, não pode deixar de examinar as questões aqui
argüídas e as emendas que foram propostas à Mesa no prazo
regimental pelos Srs. Senadores que assinaram as respectivas
propostas de alteraçli_o.
A questão- da antecipação salarial e da implementação
da isonomía são assuntoS; que deve_riam ser tratados de formas
distintas, como já dissera o Relator. A junção das duas matérias procura confundir os servidores e favorecer o nivelamento
salarial por baixo; uma denúncia que o Relator faz questão
de deixar constante nos Anais desta Casa. O Governo, ao
invés de cuidar de uma isonomia que engrandeça os servidores,
procura igualar por baixo, diminuindo todas as aspirações
salariais e as possibilidades sociais_ dos que servem à máquina
do Estado.
Em segundo lugar, a transposição dos servidores das car---teiras típicãs do Estado para a nova tabela, exceto diplomatas,
dá-se em condições- claramente desfavoráveis, prejudicando
os servidores ativos e sobretudo os que se aposentaram em
final de carreira que terão a sua situação ,bastante inferiorizada.
Lamentavelmente, o Congresso Nacional não pode alterar as referidas tabelas de correspôndência porque isso resultaria em _aumentos de despesa, mas o exame da questão é,
sem dúvid3., quanto ãõ mérito da responsa.Dilidade da aptidão
revisora desta Casa.
Aos servidores, sobretudo aos inatiVos, restam pOucas
alternativas nesta hora angustiante em que, para não trair
a tradição dos aposentados no Brasil, o descanso, o prêmio
da aposentadoria corresponde à redução da condição social.
O aposentado é aquele que se toma miserável a cada dia
que passa; quanto mais viver mais miserável será, porque
não há respeito do Estado, nem tem havido respeito dos governos que se seguem, para COII1; aqueles que cumpriram seus
<;ieveres de acordo ~m a lei brasileira. Os que mais exemplarmente cumpriram os seus deveres. não fogem do achatamento
que se consuma com essa tentativa de lei do Governo Federal.
Há ainda um aspecto a considerar: O exame dó presente
projeto e das leis delegadas, recentemente editadas, revela
a total inexistêncià de uma política salarial para os servidores
públicos e a falta de_ critérios coerentes para o procedimento
daisoilomia. Rigorosamente, Sr. Presidente, não há isonomia ..
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Não há razões de lógica administrativa para que a isonom.ia
seja feita privilegiand"o algumas classes em claro detrimento
de outras,.-tudo dentro do âmbito de um mesmo Poder, pare-
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sileiro do Património Cultural- IBAC, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura- IBA V, Fundação Biblioteca
Nacional - FBN, Fundação CaSà Rui Barbosa
FCRB e Fundação Cultural Palmares- FCP."

cendo que se reduz ao atendimento de interesses menores
e lobbles que são bem estabelecidos.

Falo nesta sessão depois de ter recebido a aflição- de
pessoas categorizadas da República, ocupantes de cargos importantes que verão na aprovação da matéria, se não houver
emendas, a implantação do_desestímulo, antes da implantação
do estímulo, através dos números atualizatórios do salário
dos servidores públicos federais.
. O parecer, Sr. Presidente, é pela aprovação do projeto,
com o exame das emendas que foram devidamente apresentadas inclusive algumas de autoria do Relator.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Srs. Senadores, o parecer conclui favoravelmente ao projeto.
Sobre a mesa, emendas que serão lidas pelo Sr. 1~> Secre~
tário.

Justificação
Anterior a separação do Ministério da Educação e Cultura, em 1985, os servidores da área federal de cultura tinha
seus vencimentos equiparadós aos servidores das instituições
federais de ensino. Todos possuem atividades de complexidade assemelhada historicamente, não devendo, pois, haver
tratamento diferenciado ou discriminatório.
Ressalte-se que a emenda proposta beneficia aproximadamente 2. 000 setvldores, o qUe não terá impacto financeirO
cOnsiderável.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Senador
Humberto Lucena.
EMENDAN•3
Suprima-se o inciso II, art. 4~', do PL
Renumere-se os demais incisos-----~-~

São lidas as seguintes
EMENDAS EM PLENÁRIO APRESENTADAS
AO PROJETO DE LEI N• 76, DE 11192
·Concede antecipação de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e militares do Poder Executivo e
dá outras providências.
EMENDAN'l
Inclua-se, no art. 29 , inciso IV, o seguinte:
<jArt.

2~oouoo•••••••••••••••••-•••••••'-••••••••••••••••••••••

IV - ··--- ·- ···-"~··T·'"· -·'···"··--·. ·---·-- ·---'·-~·---- ..
... , bem como, para os servidores do quadro permanente da Secretaria da Cultura da Presidéncia da
República e de suas entidades vinculadas, Instituto Brasileiro do Património Culturai-IBPC, Instituto Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC, Fundação Biblioteca
Na<;jonal - FBN, Fundação Casa Rui Barbosa FCRB e Fundação Cultural Palmares - FCP. ''
Justif"ICllÇáo

Anterior a sepatação do Ministério da Educação e Cultura, em 1985, os selVidores da área federal de cultura tinham
seus vencimentos equiparados aos servidores das instituições
federais de ensino. Todos possuem atividades de complexidade assemelhada historicamente, não devendo, pois, haver
tratamento diferenciado ou discriminatório.
Ressalte-se que a emenda proposta beneficia-aprOXimadamente 2.000 servidore·s, o Que nãO terá impacto-financeiro
consideráveL
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -Áureo MeDo.
EMENDAN-2
Inclua-se, no art. 2"', inciso IV, o seguinte:
"Art. 2'?

oouo••••••••••••••••••••••••••••••·•••••·••••••·~•·~•

IV - ···-----·-----·------·---·-------------·----------·---··
. : .. ,bem como, para os servidores do quadro permanente da Secretaria da Cultura da Presidência da
República e de suas enti~ades vinculadas_, Instituto Bra~

JustiriCllÇáo

O adiantamento pecuniário foi" concedido aos servidores
integrantes do ex-Sinpas como forma de amenizar o grave
arrocho salarial então praticado contra esses servidores, até
que fosse implantado o respectivo Plano de Cargos e Carreiras
(PCC).
Embora o tempo decorrido, ainda não foi sequer criado
o referido PCC, mantendo-se _o adiantamento pecuniário como compensador dos baixos salários ora pagos aos servidores, ,
especialmente os abrangidos pela Lei n' 5.645170.
Os servidores da Previdência Social, em quantitativo inferior a 50.000 pessoas, tém, sem sombra de dúvida, o maior
encargo per capitado Serviço Público Federal, eis que aqueles
que militam na área de benefícios se encarregam da manutenção e concessão de aposentaâorias e pensões, em número
superior a treze milhões, que, neste exercício, representam
despesas da ordem de 70 milhões de cruzeiros, por outro
lado, um pequeno grupo de servidores previdenciário_s é responsável pela realização de uma receita equivalente a 100
milhões de cruzeiros.
Esses servidores, todos eles ganhando ínfimos s-alários,
tinham no adiantamento pecuniário a única compensação,
ainda que pequena, para enfrentar a grande responsabilidade
que o cargo exige, aliada à extenuante e árdua tarefa que
os incumbe.
Não absorver o adiantamento pecuniário,- é, pOis, medida
de absoluta inteligência administrativa e encontra gu.arida nes~
, ta própria lei, eis que o parágrafo tlnioo do art. 13 mantém
cumulativamente com a gratificãção criada na Lei Delegada
n"' 13, uma outra, paga desde 1991 aos servidores da Secretaria
de Administração Federal.
Sala das Sessões, 10de setembro de 1992. ~ Aureo MeDo.
Acrescente~se

EMENDAN•4
ao art. 89 do PLCn"' 76, de 1992, o seginte

§ 3':

- "Art. 8~'
§

no

~rt-

3~'

··················-··················~·····~······

Os_ servidores -civis das carreiias indicadas
2• da Lei n' 6:185, de 11 de dezembro de 1974
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serão enquadrados segundo os procedimentos de correspondência -indicados no anexo VIl."
Justif"tcaç&o
O art. 2', da Lei n' 6.185, de 11-12-74 indica as atividades
inerentes ao poder público sem correspondência no setor privado, atividades compreendidas na segurança pública, diplomacia, tnõutação, arrecadação e fiscalização de tributos federais e contribuições previdenciárias e ministério público. Estas
carreiras devem ser preservadas em pé de igualdade na estrutura do Estado, não se justificando que sofram rebaixamento
de padrões de vencimento.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Maurício
Corrêa.
EMENDAN'5
Cria.;se um novo art. 15, com a seguinte redação renumerando-se o atual e os demais.
"Art. 15. O art. 6' da Lei n• 8.270, de 17 de
dezembro de 1991 passa a vigorar com a seguinte alteração:
Art. 6' Serão enquadrados no Plano de Classificação de Cargos, criado pela Lei n• 5.645, de 1970,
mediante a transformação dos respectivos cargos efetivof, .os servidores absorvidos pelo Iba_m.a, Instituto Brasileiro do M_eiQ Ambiente e dos Recursos Naturais,
em decorrência das alíneas a, b e c, incisô TI do art.
3•, da Lei n' 7.957, de 20 de dezembro de 1989."

Justificação
A Lei n' 7.957, de 20 de dezembro de 1989, através do
art. 39, objetivou garantir ao Ibama a manutenção de uma
mão-de-obra já especializada e qualificada, de profissionais
com 10 anos, em média, na função, sendo portanto imprescindíveis às atividades do órgão observando-se os preceitos constitucionais vigentes.
Assim sendo, considerando que da Resolução n9 1, de
1992-CN, a promover a isonomia- qa que se refere o § 1',
do art. 39 da Constituição Federal entre os servidores públicos
federais;
- - o enquadramento da tabela do lbama no plano de classificação de cargos não provocará impacto financeiro nem tampouco implica recursos orçamentários e~as ou criação de
novos·cargos visto que os mesmos já existem;
Propõe-se a inclusão e enquadramento do pessoal do lbama no plano de classificação de cargos.
.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Aureo MeDo.
EMENDAN'6
Suprima-se o inciso I do art. 27 do Projeto de Lei n'
76/92
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EMENDAN'7
O art. 28. do projetO de lei em referência passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 28. Os aposentados terão seus proventos
revistos para inclusão dos direitos e vantagens ora concedidos aos servidores em a_tiv~dade, inclusiye q~_a.nto
a posicionamento nas Classes e J?adrões correspondentes às respectivas carreiras e categorias em que $e apo~
sentaram ou foram transformados.
Parágrafo único. Serão igualmente revistos _os
valores das ,pensões para aplicação dos benefícios -de-correntes desta Lei."
Justif"tcaç&o
-Tecnicamente não há como aplicar os procedimentos de
transformação de cargos de referências para a situação de
Classes e Padrões na forma preconizada pelos anexos VIl
1 a 14, do projeto de lei em referência.
COmo determina o Art. 40, § 4, da Constituição, procede-se nesses casos à revisão dos proventos da aposentadoria,
para estender aos aposentados os .. benefícios ou vantagens
posteriormente concedidos aos servidores em atividade ".
Assim, a redação proposta atende à adequação técnica.
a exemplo da legislação anterior, como nos casos dos Auditores Fiscais do Tesouro Nacional (Art. 7•, do Decreto-Lei
n• 2.225/85) e da Polícia Federal (Art. II, do Decreto-Lei
n' 2.251{85).
Nesse sentido, a presente emenda atende aos precisos
termos previstos na Constituição em vigor na melhor técnica
legislativa a respeito.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992.- Aureo MeDo.
EMENDAN'8
Inclua-se o seguinte artigo:
"Fica revogado o_ parágrafo único do art. 13 da
Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto de 1992, retroagindo os efeitos da revogação à data de entrada em
vigor deSsa lei."

Justificação
De acordo com o disposto no art. 68, § 2', da Constituição
Federal, as leis delegadas devem se circunscrever ao conteúdo
e aos termos de exercício da delegação dada ao Poder ExecUtivo pelo Congresso Nacio(lal.
Pela Resolução n' 1, de 30.07.92, o Congresso Nacionàl
delegou poderes ao Presidente da República para legislar sobre a revisão e instituição de Gratificação de Atividade.
Ora, o parágrafo único do art. 13 da Lei Delegada n'
13, de 27.08.92, provavelmente por equívoco da assessoria
dQ, Gov~mo, exorbita ~os l~tes da delegação e, em lugar
de ,e~tabelecer norma implementadora da isónomia na remuneração dos SerVidores dos três Poderes, estabelece, na realida~e, uma exceção odiosa para os integrantes de duas das
~mais importantes carreiras da Administração Pública Federal
Iuais sejam: Procurador da Fazenda Nacional e Auditor Fiscai
Justificação
do Tesouro Nacional.
É inconstitucional a redução de vencimentos, que é o
A Lei Delegada n 9 13/92, visandO equiparar a remunecaso presente.
ração dos servidores do &,ecutivo COpl á. dos servidores do
Extinta a GratificaçãO -de Produtividade incolier-se-ia -nu- Legislativoe do Judiciário, Cria~ 'pára todaS as carreiras do
ma redução inconstitucional dos vencimentos daqueles que
Executivo, uma Gratificação de Atividade, de até 160% (cento
boje, recebem essa Gratificação. "'
e _sessenta por cento) sobre os vencimentós, que, como a
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Aleundre própria denominação indica~ é um disfarce para um aumento
Costa.
dos vencimentos, já que não prevê qualquer condição para
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Parágrafo único. - Os_servidores da carreira a que se refea respectiva recepção, senão o exercício de cargo público,
re este artigo que percebem a gratificação aludida no art.
cuja contrapartida, teoricamente,é o Vencimento.
4"' desta Lei Delegada, terão a mesma transformada e elevada
Nessas condições, o dispositiVo em tela, além de discrimipara os percentuais indicados nesse artigo.
natório em relação às duas citadas carreiras fa:Z:endárias, viOla
Art. 6• A gratificação devida ao Grupo DACfA, a que
o próprió Princípio COiiStitUcional da isonomia, que a lei teria
se refere o art. 14 da Lei n' 8.270, de 1992, fica transformada
por finalidade implementar.
em Gratificação de Atividade, com percentual elevado para
Nem se alegue que essas duas carreiras fazendárias foram
até 160%, sendo 120% a partir de 1' de agosto de 1922,
excluídas da percepção da Gratificação de Atividade porque
e o restante a partir de 1o;> de novembro de 1992.
já percebem outras vantagens, uma vez que tal tratamento
Art .. 7• A Gratificação" de Estímulo à Fiscalização e Arnão foi dispensado aos diplomatas, os quais, tamQém muito
recadação, devida aos servidores das categorias funcionais
justamente, recebem vantagem própria,
- - - -de Médico do Trabalho, de Fiscal do Trabalho, do Engenheiro
Além disso, as vantagens, às quais fazem jiiS Os Procut,ae de Assistente Social, nos termos da Lei ri' 7.855, de 24
dores da Fazenda Nacional e os Auditores Fiscais do Tesouro
de outubro de 1989, bem como os Engenheiros de Segurança
Nacional, nãO correspondem ãó mero exercíciO de seus cargos,
do Trabalho no efetivo exercício da função, fica transformada
mas à satisfação de requisitos legais pertinentes à cobrança
em Gfittificação de Atividade, com percentual de até 160%,
da dívida ativa e à fiscalização dos tributos federais.
sendo 120% pagos a partir de 1"'de agosto _de 1992, e o restante
Por essas razões, a emenda ora propo-sta visa revogar
a partir de 1' de novembro de 1992.
o mencionado dispositivo.
-·
Art. 8"' Os servidores da Superintendência Nacional de
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992.. ~-Senador
Abastecimento ~ SUNAB, da Comissão de Valores MobiAlexandre Costa
liáriOs e da Superintendência-de Seguros Privados perceberão
LEGISLAÇÃO CITADA
Gratificação de Atividade no percentual de até 160%, sendo
LEI DELEGADA N' 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992
- 80% a partir de 1' de agosto de 1992, 120% a partir de 1'
de novembro de 1992, e o restante conforme dispuser o regulaInstitui Gratificação de Atividade para os servimento.
dores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá
.Art. 99 Os servidores ocupanteS de cargos de nível inoutras providências.
termediáriO ·ou :iri.édio e superiOr do Instituto de Planejamento
O Presidente da República, faço saber que, no-uso da
e Econotriia Aplic3.da - JPEA, dos institutos de pesquisa
delegação da Resolução n' 1, de 1992-CN, decreto a seguinte
da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidência da Repúlei:
·
blica, dos órgãos e entidades constantes das alíneas b a m
Art. 1• Ficam instituídas gratificações de atividade de
do § 1' do art. 13, da Lei n' 8.270, de 1991, e da categoria
pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder
funcional de Técnicas de Planejamento, do grupo PlanejaExecutivo, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
mento, criado pela Lei n• 5.645, de 10 de dezembro' de 1970
1990, em valor calculado sobre o vencimento básico, nos terperceberão Gratificação de Ativida~e_ ~o~ seguintes percenmos desta Lei Delegada.
tuais não cumulativos: --- --Art. 2~' Os servidores_ das carreiras de 'Diplomata e os
Juízes do Tribunal MarítimO receberão Gratificação de AtiviI~ 80% a partir de 1• de agosto de 1992;
dade no percentual. não cumulativo, de 160%, sendo:
II~ 100% ã partir de 1• de outubro de 1992;
I ~ 80% a partir de 1' de agosto de 1992;
III~ até 160% a partir de novembro de 1992
II~ 100% a partir de 1• de outubro de 1992;
·
Art, 10. Os servidores beneficiados pelo art. 8• da Lei
III~ 120% a partir de 1' de novembro de 1992;
n"' 7.686, de 2 de dezembro de 1988, perceberão gratificação
IV~ 140% ã partir de 1• de fevereiro de 1993;
de atividade nos seguintes percentuais não cumulativos:
V~ 160% a partir de 1' de abril de 1993.
I~ 30% a partir de 1• de agosto de 1992;
~ ·
Art. 31' A Gratificação de Operações Especiãis, devida
II
~60% a partir~de 1' setembro de 1992;
aos servidores das carreiras de Polícia Federal, de_ Polícia
III ~80% a partir de 1' de'novembro de 1992
Civil do DistritO Federal e dos extintos Territórios e da Polícia
Art. 11. Os servidores não contemplados pelos arts.
Rodoviária Federal, no percentual de 90%, nos tefiílóS -das
2~' a 10 perceberão GratificaçãO de Atividade, no percentual
Leis
8-168, de 16 de janeiro de 1991, 8.216, de 13 de
de 80%, sendo .30%, a partir de 1• de agosto de 1992, e
agosto de 1991, e 8_270, de 17 de dezembro de 1991, fica
o restante a partir de 1o;> de novembro de 1992.
transformada em Gratificação de Atividade; com percentual
elevado para até 160%' sendo 120% pagos á' pariiÍ' de 1'
Art. 12. O pagamerito dos percentuais das gratificações
de agosto de 1992, e o restante a partir- de 1~' de novembro
d~ atividade, devidos _a partir de 1~ _de novembro de 1992,
de 1992..
. nos termos dos arts. 39 a 9'?, observar~fo disposto em regulaArt . .4"' A Gratificação de Planejamento, OrÇaniento, mento apro~· do pela Secretaria de Administração Federal
Finanças e Controle devida aos servidores das carr~iras de e as disponiolfidades orçamentárias, aprovadas pelo Ministério
Orçamento e de Finanças e Controle, nos termos da Lei n' da Economia, Fazenda e Planejamento.
8.270, de 1991, fica transformada em Gratificação de Ativi. Art. 13. São mantidas a Retribuição Adicional Variádade, com percentual elevado para até 160%, sendo 120%
vel - RAV, e o pro labore instituídas pela Lei n"' 7.711,
pagos a partir de agosto de 1992, e 6 restãnfe ã "j>ãrtíi- de de 22 de dezembro de 1988, bem como a Gratificação de
1• de novembro de 1992. _
-Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, instituida pela Lei
Art. So;> Os serVidores da carreira de Especialistas em n"' 7.787, de 30 _de junho de 1989, observa9o, como limite
Políticas Públicas e Gestão Governamental perceberão Grati- ~imo, valor igual a duas ve.zes o do_ maior vencimento
ficação de Atividade no montante de até 160%, sendo 120% pago aos servidores de carreiras típicas do Estado (art. 6<?
pagos a partir de 1• de novembro de 1992:·~
8.216, de 1991 ),.
·
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Parágrafo.único. Os servidores que percebem as vantagens previstas neste artigo não perceberão a Gratificação de
AtiVidade instituída por esta Lei Delegada.
Art. 14. Fica criada a Gratificação de Atividade pelo
Desempenho d~ Função, devida aos ocupantes de Cargo~fâe
Natureza Especial, de Cargo do Grupo-Direção e Assessora-.
menta Superiores do Poder Executivo e de Cargo de Direção
de InstitUição Federal de Ensino, conforme os fatores fixados
no Anexo I desta lei, calculados sob_re o maior vencimento
básico ·do servidor público.
§ 1' A Gratificação de Atividade pelo Desempenho de
Furição é devida exclusivamente pelo desempenho da função
ou do cargo de direção, não se incorporando aos vencimentos,
ao soldo, nem aos pagamentos de aposentadoria ou de pensão.
§ 211 O titular de Cargo de Natureza Especial, de Cargo
do Grupo_-Direção-e Assessoraminto Superiores ou de Cargo
de DireçãO de Instituição Federal de EnsinO, que optar pela
remuneração do cargo efetivo, não fará jús à Gratificação
de Atividade instituída por este artigo.
Art. 15. A gratificação a que se refere o artigo anterior
é extensiva às Funções Gratificâdas _e às Gratificãções de Representação de que tratam as Leis n' 8.168, de 1991 e 8.216,
de 1991~ e será calculada pelo fator 1.66, sobre QS respectivos
valores.
Art. 16. Ficam extintas, a partir de 1~' de agosto de
1992, as seguintes vantagens:
I - Gratificã.Ções de Dedicação Exclusiva a que se referem o art. 5' da Lei n• 8.270, de 1991 e o inciso Vlll, do
§ 3', do art. 2' da Lei n' 7.923, de 1989.
I I - adicional de dedicação exclusiva a que se refere o
art. 13, § 29, letra b, da Lei n~' 8.270, de 1991.
EMENDA No9
Acrescente-se, ao PL 1).!_3.170/92, o s~guinte artigo:
"Art. Fica sustada a aplicação do disposto no
§ 19 , do art. 14, da Lei Delegada n~ 13, de 27 de agosto
de 1992, retroagindo os efeitos da revogaçãO à data
de entrada em vigor desta lei''.
Justificação
A emenda objetiva revogar o§ 1• do art. 14 da Lei Delegada n' 13, de 27-8-92.
.
_:_
.
Esse dispositivo compõem-se de duas normas~ A'pi'imeira
dispõe que "a Gratificação de Desempenho de Função é devida exclusivamente pelo desempenho de função ou cargo de
direção", repetindo, assim, o que prescreve o caput do art.
14.
Na segunda parte, prescreve que tal gratififação não se
incorpora aos vencimentos, ao soldo, nem aos proventos de
aposentadoria ou d~ pensão. Ao vencimento _e ao soldo não
se incorpora logica-mente, pois se trata de uma vantagem.
Nessas condições, o verdadeiro objetivo do citado dispositiVO--é -ci de vedar a incorporação de parcefa cCúTespondente
aos proventos de aposentadoria e _às pensões, o que, além
de sumamente injUsto e anti-social, viOla as normas expressas
dos §§ 4"' e 59 do __ ªn:. 40,- da: COnstituição Federal, e só se
explica por equívoco da assessoria técnica d9 GÇ>vernc;>~
Por esse motivo, a presente emenda revoga o dispositivo
inconstitucional, evitando, dessa maneira, o ingres_so em juízo
dos inativos e pensionistas prejudicados, e faz ret!oilgir os
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efeitos da revogação à própria data da entrada em vigor da
Lei Delegada n' 13192.
Sala das sessões, 10 de seteinbro de 1992. - SenadOr
Alexandre .Costa.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI DELEGADA N' 13, DE 27 DE AGOSTO DE 1992
- Institui Gràtificações de- Átividade para os servidores civis do Poder Executivo, revê vantagens e dá.
outras providências.
O Presidente da República, faço saber que, no uso da
delegação constante da Res9lução n"' 1, de 1992- CN, decreta
a seguinte lei:
Art. !"' Fícam instituídas gratificações de atividade de
pessoal civil, devidas mensalmente aos servidores do Poder
Executivo, regidos pela Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de
1990, em valor calculado sobre o vencjmento básico, nos termos desta Lei Delegada.
Art. 2~ Os servidores das carreiras de Díplomata e os
Juíz__es do Tribunal Marítimo receberão Gratificação de Ativi~
dade no percentual, não cumulativo, de 160%, sendo:
1-80% a partir de lo de agosto de 1992;
II -100% a partir de 1' de outubro de 1992;
II! -120% a partir de 1' de novembro de 1992;
·IV---, 140% a partir de 19 de fevereiro de 1993;
V -160%"ii partir de 1' de abril de 1993.
Arf. 3P A _Gratificação ç!e _OperaÇões Especiais, devida
aos servidores _das carreiras de Polícia Federal, de Polícia
Civil do DistritO Féderal e dos extintosTé"rritórios e da Polícia
Rodoviária Federal, no percentual de 90%, nos termos das
Leis n~ 8.168, de 16 de janeiro de 1991, 8.216, de 13 de
agosto de 1991, e 8.270, de 17 de dezembro de 1991, fica
transformada em Gratificação de.Atividade, com percentual
elevado para até 160%, séndo 120% pagos a partir de 1'
de agosto de 1992, e o resta~te a partir de 1"' de novembro
·
de W92.
Art. 4~> A Gratificação de Plan~jamento, Orçamento,
Finanças e Controle devida aos servidores das carreiras de
Oi'Çariiento e d~ Finanças e C6nirole, nos termos da Lei n9
8.270, de 1991, fica transformada em Gratificação de Atividade, com percentual elevado para até 160%, sendo 120%
pagos a partir de -1 9 de agosto de 1992, e o restante a partir
de 1• de novembro de 1992.
.
Art. 59 Os servidores da carreira de Especialistas em
Políticas PúbliCas e Gestão Govemam~ntal perceberão Gratificação de Ativídade no montante de até 160%, sendo 120%
pagos a partir de J9 de agosto de 1992, e o restante a partir
de 1' de novembro de 1992.
Parágrafo único. Os servidores da carreira a que se refere
este artigo .que _percebem a gratificação aludida no art. 4"'
desta Lei Delegada, terão a mesma transformada e elevada
para os percentuais indicados neste artigo.
Art. 6' A gratificação devida ao Grupo DACTA, a que
se refere o art~ 14 da Lei n~ 8.270, Qe 1991, fica transformada
em GratificaçãO de Atividade, com percentual elevado paia
até 160%, sendo 120% a partir de 1' de agosto de 1992,
e o restante a partir de 19 de novembro de 19g2.
_
· Art. 7~' ·A Gratificação de Estímulo à Fiscalização e Arrecadação, dev!~a aos servidores das categorias funcionais
de Médico do Ti"abalho, de Fiscal do Trabalho, de E~genheiro
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e de Assistente Social, nos termos da Lei os> 7.855,- de 24
de outubro de 1989, bem como os Engenheiros de Segurança
do Trabalho no efetivo eXercfcio da função, fica transformada
em Gratificação de Atividade, com percentual de até 160%,
sendo 120% pagos a partir de I' àe agosto de 1992, e o restante
a partir de I' de novembro de 1992.
Art. 89 Os servidores da Superintendência NaciOiial de
Abast ·cimento - SUNAB, da Comissão ·cte_ Valores Mobi~
liários -,.da Superintendência de Seguros Priva~c;>s perc_eberãoGratifiw.ção de Atividade no percentual de até 160%, sendo
80% a partir de I' de agosto de 1992, i209Ça-partir de I'
de novembro de 1992, e o restante conforme dispilsào-regulamento.
Art. 9o Os. servidores OCUJ antes de cargos de nível in~
termediário áu médio e superior <.lo Instituto de Planejamento
e Economia Aplicada- IPEA, dos institutos -de pesquisa
da Secretaria de Ciência e Tecnologia da Presidê~cia da República, dos órgãos--e entidades constantes das alíneas b a m
do § I' do art. 13, da Lei n' 8.270, de 1991, e da categoria
funcional de Técnico de Planejainento, do grupO Planejamento, criado pela Lei n"' 5.645, de 10 de dezembro de 1970
perceberão Gratificação de Atividade nos seguintes percen-tuais, não cumulativos:
I -80% a partir de I' de agosto de 1992;
II -100% itpartlr de~ I' de outubro del9.92;
III -até 160% a partir de I' de novembro. de 1992.
Art. 10. Os servidores beneficiados pelo art. 8' da Lei
n"' 7.686, de 2 de dezembro de 1988, peicebei-ão gratificação
de atividade nos_ seguintes percentuais nãO_-CuniUlativos:
I - 30% a partir de I' de agosto de 1992;
II- 60% a partir de I' de setembro de 1992;
III- 80% a partir de I' de novembro de 1992Art. 11. Os seJ:vidoreS m:J.o COntemplados pelos arts.
2"' alO perceberão GratifiCação de Atividacte; no percentual
de 80%, sendo 30%, a partir de I' de agosto de 1992, e
o restante a partir de 1"' de novembro de 1992.:-:
Art. 12. O pagamento dos percentuais dás gratificações
de atividade, devidos a partir de 1"' de noVe!Jlbro de 1992,
nos termos dos arts. 39 a 9?, observará o disposto em regulamento aprovado pela Secretaria de Administração Federal
e as disponibilidades orçamentárias, aprovadas pelo MinistériO
da Economia, Fazenda e Planejamento.
Art. 13~ São mahtidas a Retribuição_AQiçional Variável
- RAV, e o_ pro labore instituídas pela Lei 1n"' 7.711, de
22 de dezembro de 1988, bem como a Gratificação de Estímulo
à Fisdtlização e Arrecadação, instituída pela_ Lei n"' 7.787,
de 30 de j:..nho de 1989; observado, como limite máximo,
valor igual a duas veze"- o do ..,..,.1;nr vencim~.(l.to pago aosservidores de carreiras _típicas u..:. Estado (a.rt. 6" da Lei no
8.216, de 1991.)
Parágrafo úrifco. os- servidores que pen::c-bem as vantagens previstas neste artigo não perceberão a Gratificaçt::o de
Atividade instituída por esta Lei Delegada. ~
Art. 14. Fia criada a Gratificação de _Atividade pelo
DeSempenho de Função, devida aos ocupantes de Cargos de
Natureza Especial, de Cargo do Grupo-Direção e Assessoramente Superiores do Poder Executivo e- de Cargo de Direção
de Instituição Federal de Ensino, conforme osJatores fiXados
no Anexo I desta lei, calculados sobre o m_aior vencimento
básico do servidor público.
§ I' A Gratificação de Atividade pelo Desempenho de
Função é devida exclusivamente pelo dese:mpenho da função
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ou do cargo de direção, não se iriCotporai:ldo aos vencinientos,
ao soldo, nem aos proventos de aposentadoria ou de pensão.
§ 2' O titular de Cargo de Natureza Especial, de Cargo
do Grupo-Direção e Assessoramento Superiores ou de Cargo
de Direção de Instituição Federal de Ensino, que optar pela
remuneração do c_argo efetivo, náo fa:rá jus à Gratificação
de Atividade instituída por este artigo.
Art. 15. _A gratificação a que se refere o artigo -anterior
é extensiva às Funções Grãtificadas e às Gratificações de Representação de que tratam as Leis n• 8.168, de 1991 e 8.216,
de 1991, e s_erá calculada pelo fator 1.66, sobre os respectivos
Valores.
_ Art. 16.. Ficam extintas, a partir de 19 de agosto de
1992, as seguintes vantagens: 1 -Gratificações de Dedicação Exclusiva a que se referem o· art. se da Lei n' 8.270, de 1991 e o inciso VIII, do
§3', do art. 2' da Lei n' 7.923, de 1989.
Il -adicional de dedicaç~o exclusiva a que se refere o
art. 13, § 2•, letra b, da Lei n' 8.270, de 1991.
EMENDAN'IO
Onde Couber:
"Art.
Ficam indulcfos no Ánexo lá que alude
_o art. 29 do Decreto-Lei n9 2.-346, de 23 d_e julho de
1987, os servidores autárquicos incumbidos da realização das atividades de que trata a letra h do parágrafo
únicg, do art. 26 do Decreto-Lei n' 200; de 25 de fevereiro de 1967.
Justificação
Os Decretos-Lei n~ 2.346 e 2.347, ambos de 23-7-87,
criaram no Serviço Público Federal, respectivamente, as carreiras de níveis superior _,Analista de Finanças e Controle
e Analista de Orçamento. do ex-Ministério da Fazenda.
_ Os_ referidos_ diplomas legal foram regulamentados Pelos
Decretos n• 95.076 e 95.077, de 22-10-87, tendo como clientela, os servidores lotados ou em~ exercício na Secretaria do
Tesouro Nacional do ex-Ministério-da Fazenda ou nos Órgãos
Setoriais ou equivalentes do Sistema de Controle Interno do
Poder Executivo e Sistema de Orçamento (art. 29 dos decretos
supracitados.)
_
A Lei n9 8.27'J, de l7-12-91, que "dispõe sobre o reaj-uste
da remuneraçãC' dos servidores públicos· da União, ·corrige
e reestrutura tt.belas de vencimentos, e dá outras providências", em seu art. 10, integra na carreira de Planejamento
e Orçament._, as categorias de Analista de Planejamento e
Orçamento. de nível superior e de Técnico de Planejamento
e Orçamento, de uível médio, criadas pelo Decreto-Lei n<?
2.347, de 23-: S7.
No§ 19 e inCiso II, do mesmo art. 10, inclui na Categoria
de A.nalista de Planejamento e Orçamento, mediante ti-ansfOrmação ae Wlrgos, os servidores ocupantes de cargos efetivOs,
de nível superior do Instituto de Pesquisa Económica.-Aplicada
-IPEA, Orgão vinculado ao Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento.
No projeto de lei que "concede antecipação de vencimentos e de soldos dos servidores civis e lnilitares do Poder
Executivo", os servidores do Instituto de Pesquisa Económica
Aplicada - IPEA, estão, obviamente, incluídos no Anexo
2.
O que se cogita no presente projeto de lei, é a isonomia entre os Três Poderes, consagrada na Constituição.
~
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Os auditores dos órgãos da Administração Indireta, subordinados tecnicamente ao Sistema de COnti'ole_ Interno do
Poder Executi\io, -Conforme Odisposto no art. llido Deéreton9' 93.874, de 23-12~86, estãó-:ffuetecer um tratamento condizente com o grau de responsabilidade, reconhecida, iriclusive,
pelo Tribunal de Coritas da União, q~e alimerit3. a·nece"sSidãde_
de fortalecer os Controles Internos dos Órgâ.óS- Fúblicos, incluindo· as unidades vinculadas aos MiniStérios, óbjet'iVáiido
resguardar os bens públicos.
-A emenda ora proposta, não constitui qualquer exceção,
visto que a inclusão do IPEA, órgão vinculado ao Mirüstério
da Economia, Fazenda e Planejarnento, no anexo II,_ representa o reconhecimento expresso da necessidade de valoJi_zar
as carreiras que compõem os SiStemas -de Co!ltrole Int~mo
e Orçamento.
_
..
Di3.nte do exposto, torna-se ü;nperiosã. a iD.cluSão na__ tabela constante do Anexo II, dos Auditores Autárquicos~ da
AdminiStração Indireta, o que é factível através da emenda
ora apresentada.
Anexo, a legislação citada.
Sala das Sessõ~s, 8 de setembro_ de 1992. -Áureo MeDo.

ANEXOS
1- Decreto-Lei n' 2.346, de '13-7-87
2'"-'Decreto-Lei n'2.347, de 23-7-87
3- Decreton' 95.076, de 22-10'87
4-Decreto n' 95.077, de 22-10-87
5 -'-'Lei n' 8.270, de 17-12-91 ·
6- Decreto n' 93.874, de 23-12-86
7 - Decreto-Lei n' 200, de 25-2-67
EMENDAN'll
Emenda modificativo ao Projeto de_ Lei n' 3.170-B de
1992
.. . .
.
· · Incluir na tabela dÕ Ane;xo II, mencionildo pelo 3rl. 2Ç>
do projeto de lei em- apen.so;- originário -do Poder Executivo,
a Fundação Nacional de Saúde, excluindo-a_. por conseguinte,
do Anexo III do mesmo Projeto.
·
JustifJCBÇão

)-·É preciso· evitar a tódo cust9 que os ~ervidores da Fundação NaciOnal de Saúde permaneçam em condiçõeS prejudiciais
por constarem de tabela de_ valores inferiores- ac_:>s de outros
servidores federais da área da saúde.
. --- -.·Agrava-se a consideração sobre os referidos prejUízOs
por saber-se que eles ocorrem ao mesmo- tempo em que tais
servidores são apenados com a extinção de gratificações que
asseguravam o salutar e essencial princípio, caractetístico de
suas funções~ qual seja, ·o da dedicação exclusiva.
Ni elaboração do projeto de lei que trata_ da antecipação
de vencimentos e de soldos dos servidores civis e militares,
ora em análise nesta Casa, o Poder ExeCÚtiVO- côniete'ú u·m
ato discriminatório em relação a um segmento importante
para 'a· sociedade no âmbito da saúde pública. Trata-se da
FundaÇão Nacional de Saúde~ cujos servidores trabalham em
áreas erija condições climáticas, so'ciais entre oütras;-são as
mais diverSas possíveis. Segmento este, quem o Senhor Ministro Titular da Pasta de Saúde, vem dando total apoio, ~bre
tudo pelos relevantes serviços que ve~ prestando nas áreas
maiS "distantes deste País. Ao tratar de forma diferenciada
a Ftfndação Nacional de Saúde em relação a· outras Fimd3ç-ões,
o Executivo demonstrou mais uma vez o descªSQ cOm que
vra·salídê púiiliC3Pnric1palmente quãiião este seMço é prestado a populações carentes, sem acesso aos serviços médicos,
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que também são precários nas grandes cidades, mas que de
certa forma está presente. Entendemos que a saúde pública
deveria ser tiatàda como àtiV:idade típica de Estado e portanto ·
mereCer mais atenç.:to. Em razão do que foi exposto, é queproponho a exclusão da Fundação Nacional de Saúde da Tabela_ constante do Anexo III deste Projeto de Lei e inclusão
da mesma na Tabela constante do Anexo II. Proponho ainda,
que o PL O(a em análise, sejã d~volvido à Câmara dos Deput3.dqs para que -seja feita a alteração necessária~· Assim feito,
estaremos evitando que as populações carentes dependentes
dos serviços prestados pela FNS, sofram as conseqüências
daÕ.osàs que as possíveiS paralisaÇões dos trabalhos desse segmento possa causar a essas populações, imputando-lhes o onus
pela tratamento diferenciãdó- c-oin que foi tratada a Fundação
Nacional de Saúde, pelo Executivo.
Sala das SeSsões, 16 de setembro de 1992. - Senador
Ronaldo Aragão.

Emenda n•12
.~~~-Dê-se ao ànexo II do Projeto de Lei n' 3.170/92 a seguinte
redação:
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EMENDAN'13
Dê-se ao anexo II do Projeto de Lei n' 76/92 a seguinte
redação:
"Tabela de \t..::ncimentos aplicáveis aos servidores
das Carreiras de Diplomacia, Auditoria do Tesouro
Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF- e dos
Policiais Civis dos Extintos TerritóriOs Federais, Orçamento, de Finanças e COnttole, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental e dos servidores da SAE, CNPq,
FCBIA, CNEN, SUSEP, CVM, FIOCRUZ, IPEA e
CEPLAC."
Justificação

O Goverri.o Federal, ao enviar ao Cong!eSso Nacioi:lal
o projeto de lei referido, dividiu e classificou os servidores
civis, segundo os valores dos seus vencimentos, em duas tabelas constantes dos anexos II e III, .a· que se alude o item

II, do art. 2". Porém, ao promover citada classifiC3Ção, o
Governo deixou de considerar peculiar situação institucional
da CEPLAC como órgão de pesquisa e desenvolvimento, com
importante contribuição em termos de ciência e tecnologia.
A CEPLAC- Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Cacaueira, além da pesquisa fundamental, aplicada a desenvolvimento experimental, oferece uma linha de serviços que
inclui, entre outros, assistência técnica, ensino técnico e treinamento de mão-de-obra, execução de testes de controle de
qualidade, estudos sócio-económicos, difusão de tecnologia,'
elaboração de projetas agroindustriais, produção e distribuição de sementes melhoradas, assistência técnica ao cooperativismo e associativismO e ao desenvolvimento empresarial,
constituindo um modelo integrativo de pesquisa, extensão e
educação. Nessa atividade de pesquisa, realça a referente aos
estudos sobre a podridão parda e a vassoura de bruxa, como
doenças que atacam gravemente o cacau.
A exemplo do tratamento dispensado_ aos servidores das
carreiras constantes do anexo II do citado projeto, o desempenho da gama de atividades atribuídas ao quadro de servidores da Ceplac exige permanente especialização e treinamento de seu corpo funcional.
Propõe-se incluir os servidores da Ceplac na tabela a
que se refere o anexo II do inciso II do art. 211 do Projeto
de lei, a exemplo do que foi feito com a SAE, IPEA, CNPq,
CNEN e outros.
·
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Senador
Josaphat Marinho.
EMENDAN'14
Dê-se ao anexo II ao Projeto de Lei n' 3.170192a S.eguinte
redação:
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos servidores
das Carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal
e dos Policiais Civis dos Extintos Territórios Federais,
Orçamento, de Finanças e Controle, Procuradoria da
Fazenda Nacional, Especialista em Políticas Públicas
e Gestão Governamental e dos servidores da SAE,
CNPq, FCBIA, CNEN, SUSEP, CVM, FIOCRUZ,
IPEA e CAPES."
'
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O Governo Federal, ao enviar ao Congresso Nacional
o presente projeto de lei, classificou os servidores civis, segundo os valores dos seus vencimentos, em duas tabelas constantes
dos anexos II e III, a que se refere~o item II, do art. 2~'
Entretanto, o texto original não levou em conta a complexibilidade das atividades executadas pelo quadro técnico da
CAPES e a necessidade de seu aperfeiçoamento constante,
a fim de exercer a coordenação do sistema de pós-graduação.
Trata-se do órgão responsável pela política e pelo controle
da execução das diretrizes relacionadas com o desempenho
da pós-graduação, associando a avaliação dos resultados à
distribuiçâo dos recursos do fomento. Face à complexidade
deSSal\ tarefas, propõe-se incluir os servidores da CAPES na
tabela a que se refere o anexo II do inciso II do art. 211 do
projeto de lei, a exemplo do que ocorreu com a SAE, IPEA,
CNPq, CNEN e outros.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -.Senador
Humberto Lucena.
EMENDAN9 15
n~

Dê-se ao Título do anexo II do Projeto de Lei da Câmara
76, de 1992 a seguinte redação:
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos SeMdores
das carreiras de Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia Federal, Polícia Civil do DF e dos Policiais Civis dos extintos territórios federais, Orçamento,
de Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional, Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental, e dos servidores da SAE, CNPq, FCBTA,
CNEN, SUSEP, CVM, FIOCRUZ, IPEA, Ibama e
Incra.
Justificação

O GovernO Federal ao enviar ao Coilgre"sso Nacional
o presente projeto de
lei dividiu e classificou os servidores civis, segundo os valores
dos seus vencimentos, em duas tabelas constantes dos anexos
II e III, a que se refere o item II do art. 2~ Porém, ao promover
citada classificação, o Governo deixl;m de considerar 3 peculiar
situação institucional do lbama e Incra, eis que suas atividades
se revestem de papel exclusivo do Estado no contexto da
preservação e conservação dos recursos ambientais, bem como
da realização da reforma agrária e de atividades complementares como a colonização e regularização fundiária. -Tratam-se de autarquias federais com finalidade de executarem e fazerem executar as políticas nacionais do Meio ambiente e da Reforma Agráiia, cujas atividades concentram-se
em fiscalização, controle e fomento dos recursos naturais,
atividades cadastrais, expropriações e assentamentos de trabalhadores rurais, cabendo aos servidores destas instituições
substancial parcela na manutenção do equilíbrio ecológico,
no ~evantamento cadastral de imóveis iurais, bem assim na
erradicação de conflitos no campo com a conseqüente promo·
ção social e económica dos trabalhac;lores rurais. A exemplo
do tratamento dispensado aos servidores das carreiras constantes do Anexo II do citado projeÍo, o desempenho das complexas atividades atribuídas aos quadros de servidores destes institutos, exigem permanerite especialização e treinamento do
corpo de técnicos para o eficiente desenvolvimento das ações
ambientais e de ,Reforma Agrária.
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Propóe·se incluir os servidores do Ibarna e do Incra na

o mesmo tratamento dado aos servidores das Polícias Federal
Civil do Distrito Federal e dos extintos Territórios, haja vista:
terem atribuições assemelhadas, além de pertencerem ao mes~
mo-MinistériO da Justiça.
Ademais, verifica-se no artigo 3? da Lei Delegada n!' 13,
de 27-8-92, a conStataÇão de que a tabela de vencimentos
dos servidores policiais civis mantidos pela União, devem ter
EMENDAN•16
seus valores correspondentes em cada faixa de veilcirfientos,
Dá nova redação ao cabeçalho do Anexo II do projeto
com a mesma interpretação dada pela referida Lei Delegada,
de Lei em referência:
- -· - -. _,_
.--_ =
no tocante à gratificação concedida aos servidores das Polícias
Federal, Rodoviária Federal, Civil do Distrito Federal e dos
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos seÍVidores
das carreiras de Diplomata. Auditoria do Tesouro_ Na- extintos Territórios.
Assim, considerando qtie estes servidores nãó obtiveram
cional. Polícia Federal Polícia Civil do DF e dos Poli·
a isonomia de vencimentos, assegurada pela- Constituição Feciais Civis dos Extintos Território-S-Fec;!~!_~is, Orçamenderal, em seu artigo 39, § 1~,_por terem fitado em--tabela
to, de Finanças e Controle, Procuradoria âa Fazenda
Nacional, Especialistas em Políticas Públicas e Gestão distinta dos demais servidores das Polícias Federal, Civil do
Governamental, a.,os integrantes da categoria de Fiscal Dístríto Federal e Civil dos extintos Territórios, ci:mfoi:Ine
se constata no Anexo II do referido projeto de lei, é imperativo
de Contribuições Pre::videnciárias do INSS e a doS servidores da SAE, CNPq, FCBIA, CNEM; Sliseji;·cvM, -legal a inclusão da Polícia Rodoviária Federal na tabela de
vencimentos do Anexo II do Projeto de Lei n~'
- 2.
Fiocruz e lpea.
- Porquanto, o mandamento Constitucional determina a
Justificação
aplicação de isonomia salarial aos servidores que tenham atribuições iguais ou assemelhadas, motivo pelo qual se busca
Embora o projeto de lei tente chamar as carreiras e catew
igualdade de vencimentos-entre os' servidores da Polícia Rodogerias funcionais constantes do Anexo II, do_ projeto de lei
viária Federal e os servidoreS das demais instituições policiais
em referência, como de "ativídades típicas do Estado", entre
da União, conSiderando que já houve reconheciineO.tó. do .Goelas se verifica a inclusão de algumas sem- eStas características
verno Federal nesse sentido, quando estendeu a Gratificação
e a omissão de outras, cuja razão de presença, neste Anexo,
por Operações Especiais a estes_ servidores, confoime comfaz-se obrigatória, por imperativo de justiça e--em ·respeito
prova o art. 14, § 29, da Lei _n9 8.2-70/91, e, recentemente,
à Lei.
o art. 3' da Lei Delegada n' 13, de 27-8-92, além de outros
Os Fiscais de Contribuições Previdenciárias são reconhew
dispositivos legais que reconhecém esta semelhança de atribv.jcidamente, desde há muito, pela Lei n' 6.185174, incluídos
ções, tais como os Decretos-Leis n~ l.TI1/80 e 2.259i85; Lei
dentre as atividades típicas do, EStaÇ.o e uma d~s que vem
prestando os melhores_ ~íveis de produtividade d_e trabalho n• 8.028190, Decretos n~ 99.244190 e 11191; e, finalmente,
os arts. 21, inciso XIV; 22, inciso XXII~ 144 incisos I e II,
e ação na realização das receitas das contribuições sociais,
§§ 1' e 2•, da Carta Constitucional de 1988.
previstas no art. 195, da Constituição.
- A-ssim, objetivando alcançar o preceito constitucional exiA receita previdenciária, hoje o _mais_ Çxpressivo item:
gido no art. -39, § 1~, visto que a isonomia de vencimentos
de arrecadação da União, é realizada pelos Fiscais de Cqntriw
deve ser aplicada em função da igualdade ou semelhança de
buições e alcança, a cada ano, valores equivalentes a 25 bijhõ_c;:s
átríbuições, cumpre ao-Congresso Nacional efetuar a inclusão
de dólares.
da Polícia Rodoviária Federal na tabela de vencimeritOS do
Visa a proposta, nestes tennos,-incluf-los dentre aqueles
que ·o: Poder Público reconheça - a exemplos de outras - · Anexo II do citado projeto de isonomia.
Sala das_ Sessões, 10 de _setembro de _1992, _-:-__Sep_ador
como essenciais à ação e existência do Estado, no atendimento
· -.de suas obrigaç9es típicas. Essa medida de há .muito é reconhe- Humberto Lucena.
cida pelo consenso da sociedade, dos membros -do Congresso
EMENDAN'18
Nacional e até mesmo pelos organismos administrativos. lnw
.. . suPrima-Se no Anexo
e~preSsão ~'Pr~~uradoria da
justificadamente, omitiu-se sua inclusão neste Anexo, o que
Fazenda Nacional".
a-presente Emenda objetiva reparar.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992 . - Aureo Mello.

Tabela a que se refere o anexo II, do inciso TI, do art .. 2"
do projeto de lei - PLC 76/92 -,-- a exemplo do que foi
feito com a SAE, IPEA, CNPq, CNEN e outros.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Mauro
Bacelar.

Ir a

EMENDAN• 17
Inclua-se na tabela de vencimentos do Anexo II do Projeto de Lei n~
- 92, a seguinte carreira: "'Pólícia Rodoviária Federal".
Justificação
A presente emenda objetiva resgUardar os direitoS-dos
servidores da Polícia Rodoviária Federál, em faée da não
inclusão destes na tabela de venciinentoS-do AnexO" II; própria
aos servidores das instituições policiaiS êivis mantidas pela
União.
_____ _
A exclusão dos servidores da Polícia ROdoViária Federal
deu-se em decorrência da violação da·leglsiaçiio vigente, cóii.~i~
derando que este projeto de isonomi_a, ora ein tramitação
nesta casa, não poderia deiXar cte dispensar a êstes Servidores

''Tabela de vencimentos aplicáveis aos Cargos do
Sistema de Classificação de Cargos instituídos pelas
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Leis n9s 5.645no e 6.550n8, dos servidores técniCo~ad
rninistrativos das instituições Federais de Ensino, cOnforme art. 3<.> e seguintes da Lei nc.> 7.596/87, dos servi-

dores do Ibama, Embratur, Incra, CFIAe, IBAC,
FBN, FCRB, FCL, LBA, Funaí, Funay, Funday, FAE,
IBGE ENPA, Fundacentro, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Sufraina, Sudene, Ceplac e Tabelas de
Especialistas."
Justificação

O Governo Fedeial, ao enviar ao CongressO -Nacional
o presente projeto de lei, classificou os servidores civis, segundo os valores dos seus vencimentos, em duas tabelas constantes
dos Anexos II e III, a que se refere o item II, do art. 2<:>
Entretanto, o texto original não levou em conta a Co-mplexibilidade das atividades executadas pdo quadro técnico da
Capes e a necessidade de Seu aperfeiçoamento constante a
fim de exercer a coordenação do sistema de pós~graduação.
Trata~Se do órgão responsável pela política e pelo controle
da execução das diretrizes relacionadas com o desempenho
da pós~graduação, associando a avaliação dos r~sultados à
distribuição dos recursos do fomento. Em face da complexibilidade dessas tarefas, prop6e~se excluir os servidores da C:a~
pes na tabela a que se_ refere o anexo III, do inciso· II do
art. 2!' do projeto de lei, a exemplo do que ocorreu com
a SAF, IPEA, CNPq e outros.
. .
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -Senador
Humberto Lucena.
EMENDAN'20
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socio-ecoÍlômiéos, difUsãO e distribuição de semeÕtes melho~
radas, assistência técnica ao cooperativismo e associativismo
e ao -desenvolvimento_ empresarial, constituindo Um modelo
.integ_ra.!ivo <;Ie pesquisa, extensão e educação. _
A exemplo do tratamento dispensado aos servidores das
carreiras constantes do Anexo II do .citado projeto, o desem-,
penha da gama de atividades atribuídas ao quadro de servi-·
dores da Ceplac exige permanente especialização e treinamento· de seu corpo funcional.
Propõe-se excluir os servidores da Ceplac na tabela a
que se refere o anexo III, do inciso II do art._ 2" do projeto
de lei a exemplo do que foi feito com a SAE, lpea, CNPq,
CNEN e outros.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Senador
Ronaldo Aragão.
EMENDAN'21

1

Dê-se ao título do anexo lii do Projeto de Lei n' 76/9:,
a seguinte re_dação:
"Tabela de vencimentos aplicáveis-ao Cargo do
Sistema ·de Classificação_ aos__ cargos instituídos -pelas
Leis n" 5.645/70, e 6.350/78", dos servidores técnicos-administrativos das Instituições Federais de Ensino, cOn~
forme art. 3' e seguintes da Lei n' 7.596(87, dos servidores da Embratur, CF!Ae, JBPC, IBAC, FBN,
FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, Fundaj, FAE, IBGE, Enap, Fundacentro, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Suframa, Sudene, Ceplac, Capes e Tabelas de
Especialistas."
Justüicação
O Governo Federal ao env1ar av CÕngresso Nacional

o presente projeto de lei dividiu e classificou os servidores
civis segundo os valores dos seus vencimentos em duas tabelas
constantes dos anexos II e III, a que se refere o item III,
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos cargos do
do art. 29 Porém, ao promover citada classificação, o Governo
Sistema de Classificação de Cargos instituídos pelas
Leis n~ 5.645/70 e 6.550/78, dos servidores técnico-ad- deixou de considerar as peculiares_sítuãções inStitúcicnülis'do
ministrativos das Instituições Federais de Ensino, con- Ibama e Incra, eis que suas atividades se revestem do papel
exclusivo do Estado no contexto da preservação e conservaçãõ
forme art. 3° e seguintes da Lei n' 7.596/87, dos servidos recursos a-mbientais, bem assim das ações de Reforma
dores do Ibama, da Embratur, IncraCFIAe, IBPC,
Agrária.
IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, FunTratam-se de Autarquias Federais com finalidades de exe·
daj, FAE, JBGE, ENAP, Fundacentro, FNS, Roquetcutarem e fazerem executar as políticas nacionais do Meio
te Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Cãpes e
Ambiente e da RefOrma Agrária:, cujas atividades concenTabelas de Especialistas."
tram~se em fiSCalização, controle e fomento dos recursos-naturais, atividades cadastrais, desapropriações e assentamento
Justificação
de trabalhadores rurais, cabendo aos servidores destas instituições substancial parcela na manutenção do equilíbrio ecológico, no levantamento cadastral de imóveis rurais, bem assim
O Goverrio Federal ao envmr ao Congresso Nacional
o presente projeto de
na erradicação de conflitos no campo com a conseqüente prolei dividiu e classificou Os Servidores civis, Segriiido os valores
moção social e económica dos trabalhadores rurais. A exemplo
dos seus vencimentos em duas tabelas constantes dos anexos
do tratamento dispensado aos servidores das carreiras constanII e III, a que se refere o item II do art. 2"Poré"Il_l, ao prom-over. tes do Anexo II do citado projeto, o desempenho d-as complecitada classificação, o GoVeino deixou de considerar a peCuliar
xas atividades atribuídas aos quadros de servidores destes Inssituação institucional da Ceplac como órgão de pesquisa e titutos exigem permanente especialização e treinamento dos
seus corpos técnicos_ para o eficiente desenvolvimento das
desenvolvimento~ com importante contribuição em tenhas de
ações ambientais e de Reforma Agrári~.
ciência e tecnologia.
_
_ __
A CEPLAC- Comissão Executiva do Plano da Lavoura
Propõe-se incluir os servidores do lbama e do Incra na
Tabela a que se refere o anexo II, do in~iso II do art. 2!'
Cacaueira - , além da
pesquisa fundamental, aplicada a desenvolvimento experi·
do projeto de lei a exemplo do que foi feito com a SAE,
mental, oferece uma linha de serviço que inclui, entre outros, lpea, CNPq, CNEN e outros.
assistênCia técnica, enSinO técnico e treinamento de_mão-de;_
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -.Senador
obra, execução de testes de controle de qualidade, estudo& .Magno Bacelar.
Dê-se ao anexo III do Projeto de Lein!'3.170/92, a seguinte redação:
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Justificação

EMENDAN'22
Exclua-se do cabeçalho do Anexo III, incluindo-se no
cabeçalho do Anexo II, onde couber, o seguipte órg~~ I~a~~
Justificação

.

O Ooverno Federal, ao enviar_ ao _CongressO Nacional
o presente projeto ·de lei, classificou os- servidores civis seguildo os valores dos seus vencimentos em duas tabelas constantes
do_s a_n_e_xo_s II e III,_ a que se Tefere- o Hem II~ dó-art-:- 29
Entretanto o texto original não levou em conta a complexibilidade das atividades e~ecutadas pelo quadro técnico· do
Ibama, eis que suas ativídades se revestem de papel exClusivodo Estado no contexto da_presçr:vação e conservação dos recursos ambientais.
Trata-se de Autarquia Federal que tem por finalidãde
executar e coordenar a Política- Nacional do Meio Ambiente,
cujas ativida_d~s conçe-ntran;l.wse_~m fiscalização-,_ Controle e fow·
menta dos recursos naturais: Cabendo- aos-- s-ervidores desta
InstituiçãO _a responsabilidade pela manutenção do equilíbrio
ecológico. A exemplo do tratamento dispensado aos serviw
dores das carreiras constantes do anexo II do citado projeto,
o desempenho das complexas atiVidades atribuídas ao, qUadrO desse Instituto exig_~p~_rmaneilte especialização do corpo téCw
nico para um eficiente deSeõ:vOlViihe-n.JO dãs açoe-s-ambientais.
Propõe-se excluir os servidores do Ibama da_ tabela a
que se refere o anexo III e incluíwlos na Tabela "de "que trãtã
o anexo II, ambas mencionadas no inciso II do art. 2" do
projeto de lei, a exemplo do que foi feito com a SAE, lpea,
CNPq, CNEN e outros_
.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Senador
Aureo Mello.
EMENDAN'23
Exclua-se do cabeçalho c~o anexo III, incluindo-se no
cabeçalho do anexo II, onde couber, o seguinte órgãO~-"FAE.
Justificação

O- Governo Federal, ao enviar aÇJ CongresSo Nacional
o presente projeto de lei, classificoU os servidores çiVis segundo
os valores dos seus vencimentos em duas tabelas constantes
dos anexos II e III, a que se refere o iteril, II, do <i.rto. -z~
Entretanto, o texto original não levou em conta a c.omplexibilidade das atividades executadas pelo quadro técnico da
F AE tais como: ateridimento ao educando no ensino fundamental, através de material didático, escolar, transporte, alimentação e assistência à saúde, conforme o que dispõe o
art. 208 inciso VII da Constituição Federal.
Sendo, portanto, o órgão responsável pelo estabelecimento de políticas, diretrizes, técnicas pata â aplicação de
recursos nos diversos programas· de assistência ao ·estudante
de 1" e 29 graus.
Em face da complexibilidade dessas tarefas, propõe-se
incluir os servidores da FAE na tabela a que se refere o
anexo II, do inciso II, do art. 29 do PrQjeto de lei, a exemplo
do que se ocorreu com a SAF, Ipea, CNPq, CNEN e outros.
Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. -·Senador
Humberto Lucena.
EMENDAN'24
Suprima-se no- anexo III, do Projeto de Lei n9 76/92,
a referência à Ceplac.

_ --".--~];~!_ emenct.~ ~ u_Il_!_a de~orrência da otitrã~ do mesmo

autor, que inclui a Ceplac no anexo II.
· -Saía das Sessõe-s, 10 de setembro de 1992_ Josapbat Marinho.

Senador
-

EMENDAN'25
Q_afi~XO

VII passa a vigorar coin o seguinte acréscimo:

5) Seividores da Carreira de Procurador da Fazenda

Nacional
Situaçl!o
Atual

Proposta

Classe

Classe

Padrão

Procurador da Fazenda Nacional
za Categoria

B

I

Procurador da Fazenda Nacional
1" Categoria

B

VI

Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional A

ill

Justiflcação
À ca~eira de ProCurãdor-da Fazenda Nacional competem
encargos 'constitucionais-e legais inerentes ao Poder.

----·

-

Poder Púbiico, tais como a -representação judiCial da
União nas causas fiscais. A representação do Tesouro Nacional em contratos financeiros e imobiliáriOs e a apuraçãO, inscrição e cobrança da Dívida Ativa da União.
·-Priv3.tiva da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
·composta por-servidores do mais alto nível, a carreira de
PrOcurador da FazeD.da Naci9nal sempre teve estrutura semelhante e de Procurador da República, dadas as estreitas ligações- entre e]as --prescritas em lei -, na representação e
tlefesa judicial da União_
Por força da lei, a carreira é estrUturada em três classes:
Subprocurador-Geral da Fazenda Nacional (classe final), Pro·
curador da Fazenda Nacional, de 1~ Categoria {classe intermediária), ·e Procurador da Fazenda Nacional, de 2~ Categoria
(classe inicial).
Ora, o projeto de lei do Poder Executivo,. por erro de
assessoramentotécnico, altera, de modo injusto e inadequado,
a estrutura da Carreira, alterando a denominação das três
classes, e substituiôdo-as por quatro classes, distribuídas em
nove padrões.
_
De forma absurda, cria uma nova classe final "A", acima
dos atuais Subprocuradores-Gerais, impondo a estes situação
de verdadeira humilhação, unia vez que atingiram a classe
final depois de muitos anos de trabalho e méritos.
Acrescente-se que, hoje, os vencimentos dos S_ubprocuradores~Gerais (final de carreira) estão situados no mesmo nível
dos Ministros de 1• classe (final da carreira diplomática), não
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havendo razão para alterar esse tratamento, mormente em
um lei de isonomia.
Nessas condições, a Emenda ora proposta visa manter
a estrutura atual da carreira de Procurador da Fazenda Nacional, embora enquadrando-a na nova sist'emática de venclmen.:
tos.
Sala das Sessões, em 10 de setembro de f992. ~ AI.Xandre Costa.
EMENDAN•26
Art. O servidor titular de .cargo do Grupo ·ae Direção
e Assessoramento Superiores--:- DAS ou de cargo de Direção
de Instituição de Ensino - CD que optar pela remuneração
do cargo efetivo não poderá receber remuneração mensal superior a maior remuneração paga a servidores, a que se. referem os anexos I e II desta Lei, não ocupante de cargo ou
função de confiança..
. ·
Parágrafq único. Excluem-se do cómput'o, para Os fiD.s

deste artigo, as_ vantagens a que se referem_ as alíneas a a
n e p, do inciso II do art. 3' da Lei n' 8.448, de 1992.
Justif"JCação
Este artigo visa assegurar a isoriomia ebtre oS ·sernctores
civis e militares do Poder Executivo, dando aSSim fiel cumpri~
mente ao disposto na Lei n• 8:448, de 1992. ,
·
Sala das Sessões, em 10 de setembro de 1992. -Alexandre Costa.
EMENDAN•27
(Inclua-se onde couber:)
"Art. Os servidores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE, da Superintendência do Desenvolvimento da Amazónia --SUDAM e da Superfutendência da Zona Franca de Manaus- SUFRAMA, são incluídos na tabela de vencimentos constantes do anexo II (tabela A) a que alude
o inciso n do art_~ 2~'.
Jnstificação
A Sudene, a Suframa e a Sudam são órgãos de planejamento, desenvolvimento, estudos e pesquisas, cujas atrjbuições são inerentes à formulação de estratégias polfticas pllblicas e gestão governamental, desenvolvimento cientffieç> e tecnológico, orçamento e finanças públicas e planejamento e
economia aplicada no âmbito de suas respectivas áreas de
atuação de forma articulada com idênticas atribuições de outros órgãos que atuam a nível nacional, entre os quais a secretaria de assuntos estratégicos, o Instituto_ de_ Plan_ej3menfo
e Economia Aplicada e o Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico (CNPq), além do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento no que coo~_rne _a orçamento
e finanças e políticas públicas e gestão gove~Ijlamentã.l.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão o projeto e as emendas.
O Sr. Almir Gabriel- Peço a pa~ávra, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Ma.;ro BenevÍdes) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Almir Gabrie~.
O SR. ALMIR GABRIEL (PSDB-'- PA. Para discutir.
Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
Quero retomar as palaVras que-o senacror-Jutãliy-Magalhães profere, todas as vezes que o Senado_~ chamado a se
pronunciar a respeito de matérias da maiOr importância e
de grande complexidade.

Setembro de 1992

Não vou aqui repeti-las, porque sei que os Senadores
estão cansados de ouvir as palavras candentes, duras do Senador Jutahy Magalhães quando S. Ex' reprova as condições
~e ''termos" de votar assuntos da maior importância, da maior
SignificaÇão mim- tempo· curto.
_
.•
Na verdade, a questão da isonomia salarial vem desde
a· época da ConstitQinte, e f!U tive o prazer de t~r sido o
relator da Comissão de Assuntos Sociais e ter incluído, como
um dos ganhos que se poderia ter na Constituição, a busca
da isonom.ia salarial entre os três Poderes.
A lesislação que tratou do Sistema Único ou do Regime
Jurídico Unico, na verdade, estabeleceu já alguns parâmetros.
Mas, o que prevíamos era que o Governo aprOveitasse á ocasião de caminhar no sentido da isonomia, de maneira que
houvesse, de um lado, a participação efetiva dos trabalhadores
civis e militares da União- quer dizer, que eles fossem consultados-- e, de outro lado, que as próprias organizações do
Governo, ãs suas direções maiores também pudessem discutir
o assunto. Além disso, que o Congre:,,ro Nacional fosse inforinado de todo. o balizamento, de toda a ori~~tação po~tie:a
que o Governo pretendesse fazer com relação à busca da
isonomia.
No entanto, o ·que vemos agora é um projeto de lei que
traz uma as matéria absolutamente simples para ser decidida,
que é ·a antecipação salarial correspondente aos 20%, junto
ct>m outra matéria absolutamente complexa, que é a relativa
à isonomia. Na medida em que, ao longo dos anos, o Governo
tem remunerado mal quer o militar, quer o civil, e na medida
em que, por pressões diversas, de diversos grupos dos servidores civis, houve determinados grupos que tiveram ganhos
em relação a outros, era de se esperar que, dentro dos 1,4
milbões de servidores públicos civis e cerca de 400 mil milita·
res, o Governo tivesse_ o trabalho, tivesse o cuidado de elaborar algo que indicasse o caminho_que queria atingir num prazo
relativamente curto.
_Ném desse aspecto, -temos absoluta clareza das dificuldades que tem o Governo eril relação às questões orçamentárias. Então, além da complexidade de articular de maneira
correta as diversas carreiras, especialmente na área civil, _sabemos que a limitação do ponto de vista orçamentário e fi-Danceiro é uma imposição que levaria ou ·demandaria um determinado tempo até chegar ao ponto devido.
No entanto, o que estamos vendo é que o Govemó mandou dois assuntos para serem decididos: um absolutamente
simples e outro extraordinariamente complexo. Honestamente ~o consegui entender a razão das duas coisas virem juntas.
Na medida em que o interesse maior do Governo fosse atingir
realmente a questão da isonomia com um nível razoável de
consenso, isto ~xigiria um debate maior, quer no âmbito do
Congresso, quer no âmbito dos próprios trabalhadores e servidores civis.
No entanto, o que vimos é que para aqui vieram propostas
çuja Qecodificação é por si extremamente difícil. quer dizer,
se pegássemos os projetas de lei e as tabelas que os acompa~am. verificaóamos que é extremamente complicado analisar
quem ganha, quem perde, se todos ganham, se alguns ganham
mais. e _outros ganham menos.
Pode-se deduzir, em sfutese, numa análise bastante sumária, que os militares terão algo em tomo de 200% de aumento
e que, ·entre os civis, algumas categorias chegarão a 160%
de aumento, e outras receberão muito menos do que isso.
·
Há um outro fato que me parece também significativo.
É que na área dos civis, o Governo introduziu um novo-~po.

r
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seremos aqueles que mais sofrerão. Nós propriamente não,
uma nova categoria, que seria atingtôa pelos servidores civis,
caso eles fizessem cursos especiais de doutorado"s, _e assim
mas a população mais pobre, a população que mais depende
por diante. Ou seja, foi colo-cada no topo dã. -Carreii:'a dos
da atenção dada por esses profissiOnais que estão ligados à
servidOres civis unia cunha, de modo a reduzir a situação
área da saúde, mais precisamente à área da Fundação Nacional
daqueles que hoje já chegaram a níveis mais altos.
de Saúde.
Ora, quando se faz a comparação entre os militares e
Quero dizer que, embora eu tenha enfatizado a questão
os civis, a sensação qtie dá é de que aqueles que boje atingiram,
da Fundação Nacional de Saúde e daqueles que militam nessa
no nível mais alto dos servidores civis, aquilo que corresponárea, nem por isso a minha preocupação é menor em relação
a todos os outros servidores que estão sendo prejudicados.
deria, há tempos, ao que seria o general, hoje foram rebaixados para alguma coisa como capitão ou major,_ mais ou
Na verdade - e aqui façó quase- uma dinúncia - o que
menos como isso. Se fizéssemos o racioc(niô inverso, colofoi trazido para cá, que a Câmara aprovou e que o Senado
cando na área Militar alguma coisa acima daquilo que é a
vai aprovar, riáo contemplou, como seria de se esperar do
sua própria carreira, é como se ti\'éssemos ·colocado O- de
Governo, área,s primárias como as de saúde, educação, econogeneralíssimo e de marechal, para que o civil também pudesse
mia, enfim, todas as áreas Com as quais -deveria discutir e
realizar um projeto conjunto. Posso garantir, por informações
terno seu lado.
_. _ _
_ __
Esse descompasso entre uma área e outra leva-nos à conabsolutamente precisas, que·, ·pelo menos no âmbito da saúde,
não houve nenhuma discussão real para se fazer qualquer
clusão de que o n·atamento dado não é equâriime. Dentro
da área dos civis, algumas coisas são absolutamente estranhas.
coisa que levasse à isonOmia salarial perseg11:ida.
-Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.
Determinadas carreiras, que são próprias do- Estado, foi excluída desse benefício sem nenhuma justificativa plausível.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
No que respeita a determinadas áreas-e aqui vou me pronun·
a discussão da matéria. (Pausa.)
ciar especificamente, mesmo antecedendo-me à posiçãQ do
-Não havendo mais quem queira discuti-la, concedo a palaLíder do PSDB - a situaç~o de injustiça é tão gritante que
vra ao nobre Relator, Senador Cid Sabóia de Carvalho, para
temo pelo que possa acontecer.
proferir o seu parecer sobre as emendas apresentadaS pelos
No que diz respeito à Fundação Nacionaide Saúde, o -Srs. Senadores.
tratamento que será dado, ou que foi dado por essa lei, iniplica
que eles perderão a gratificação de dedicação exclusiva; e,
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB - CE.
na medida em que isto acontecer. cer_ca de 45 a§2 mil s~ryi Para eUJitir parecer. Sem revisãO-do orador.) -Sr. Presidente,
dores deixarão de ganhar aquilo que faz com que muitos médi- Srs. Senadores, a Emenda Aditivã no:o-1, de autoria do Senador
cos, enfermeiras e outros profissionais de saúde --trabalhem Aureo Mello, refere-se ao_a_rt. _2<:>, § 4';>, bem como para os
em unidades de saúde no interior do País, onde não há profis- servidores do Quadro Permanente da Secretaria da Cultura
sionais que os substituam. Com is_so, .eles Verão ~eu~--~~~á_rios da Presidência da_ República e de, sUas entidades vinculadas:
reduzidos. Ora, sabe-se bem como vive um méàico de uma Instituto Brasileiro do Património-Culti.Iral- IBPC; Jnstituto
cidade do interior; não d~pende dele_ querer ou deixar de Brasileiro de Arte e Cultura - IBAC; Fundação Biblioteca
querer atender. Se ele está na cidade e acOntece um acidente, Nacional - FBN; Fundação Casa Rui Barbosa - FCRB;
ele é chamado, e isto ocorre permanentemente. Na medida e Fundação Cultural Palmares- FCP.
em que- tira essa gratificação, o Governo abre a_ condição
A justificativa é breve e convincente.
tranqiiila para que, em função da remuneração baixa e do
O parecer é favorável pelo acolhimento da Emenda de
desestímulo, esse profissional saia da condição de servidor , Ji<:>_l e pela prejudicialidade da Emenda de n 9 2, porque é
público, monte a sua clínica ou seu consultório- -f,-ãrtiCu1ar e absolutamente semelhante, apresentada pelo Líder do
abandone aquilo que é fundamental para este País, que é PMDB, SenadórHumberto Lucena.
a ação de saúde via saúde pública, via ação de governo. Deses~
A Emenda de n~' 3 é supressiva:
trutura-se por completo tudo que foi construído ao longo de
"Suprima-se_o_inciso II do a.rt. 3!>do PLC, renumeanos e anos a fio. rando~se os demais incisos_."
Na verdade, o que está posto neste projeto não responde
àquilo que gostaríamos que atingisse, que é-ã--questão da
Essa emenda é apresentada pelo Senador Aureo Mello.
isonomia salarial. Temo que, mesmo com o brilho, a inteli- Possui, também, justificativã e~- por sua fundamentação de
gência e a dedicação à causa pública do Senador Cid Sabóia justiça e pelo seu bom enquadramento jurfc:\ico, é acolhida.
de Carvalho, admitindo emendas e modificações, aperfeiçoanEmenda o<?- 4, do Senador Maurício Corrêa:
do o projeto que para aqui veio, ainda assim não se consiga
"Acrescente-se o art. 8' do PLC ( ... ): Art. 8',
delinear o caminho adequado para uma revisão correta dessa
§ 3!> - Os se__rvidores civis das carreiras indicadas do
isonomia.
art. 2' da Lei n' 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
·o que deveria ser feito pelo Governo, ·s-enãô por ele,
serão enquadrados segundo procedimentos e correspelo menos pelo Congresso Nacional, era utilizar_essa oportupondência indicados no Anexo 7."
nidade para realmente deixar às claras as políticas que o GoEssa
emenda também é acolhida.
verno tem em relação ao Serviço Público. Nessa direção, qualquer que seja o- aperfeiçoamento feito a pàrtft ão projeto
-- Emenda fl!' 5:
da Câmara, a partir das emendas aprovadas pelo Senador
"Cria-se um novo art. _lJ çom a seguinte redação,
Cid Sabóia de Carvalho, certamente teremos um projeto ca~
renumerando~se o atual e os demais. O art. 6~' da Lei
penga, que não resolverá, de maneira nenhuma, as graves
n!' 8:270, de 17 de dezembro de 1991, passa a vigorar
distorções hoje existentes no Serviço Público Federal.
,
com a seguinte .alteração: "Art. 69 Serão enquadrados,
Espebialmente quero denunciar aqui as distorções eXis~
·no- plano de classificação de cargos, criado pela Lei
tentes na área da saúde. Nós, da Amazônia e do Nordeste,
n!' 5.645, de 1970, mediante a transformação dos r~sR_ec-
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O que fica para a discussão, neste mo~ento, é se, nesse
tivos cargos efétivOS, ôS sCrvidore_s absorvidos pelo
IBAMA -Instituto Brasileiro do Meio Ambiente."
projetO de le_~. q~e _p_oderá ser um<:\ fl:'t'-'ra ~C:~! pode_ o Se~a~o
revdgar um dispositivo excessi':o _de_ uma let d~le~açl.a! amda
Essa -emend~ não é acolhida, 'sr. Presidente, porque fere
mais que há no Senado um proJeto de decreto legrslativ~.
outras decisões já adotadas pelo Senado Federal. E, portanto,
Sr.. PreSfcÍente, penso que'esta Casa, apesar de
comrecusada a Emenda de no:> 5, ·que implica transformação de
posta por homens veter.anos, por iSsO -mês-nio~deve se( Petencargo e fere parecer prolatado pelo Senador José Paulo Biso!
tora das ousadias necess~ti,as para -a evolti.çàà âO prõprio.Direiperante a Comissão de ConStitUíç-ãO,- JustiÇã e Cídadania. O
parecer é contrário.
·
- to,'para o entendimento do Direito sob 'drcun&târicias·de-absoluta preservação da harmonia entre os três Poderes-. · · - Emenda Supressiva no:> 6:
EStá patente que Sua ExCelência o _Preside.nte da Rf:pú"Suprima~se o inciso I .do art. 27 dq Projeto."
b{íc3,, nu_nl ~emento de_ absoluta infelicidade, traiu-~ delegaÉ inconstitUcionãl a redução de vencimentos. É p caso
ção, indO além dela e ·usando-a para ·rest ·in:;!r ~ quando o
presente. É a argumentação.. A ·emenda é do Senador Alexaninteresse do Congresso NaciOnal, ao delegât pôder(~s; foi para
dre Costa, acolhida pelo seu fundamento constitucional de
a concessão de direitos que possibilitâSse:in â ísohomiil; isonoque não é possível haver redução dOS direitOS já adquiridos.
mia pelo crescimento-de alguns para alcançarem aqueles que
Emenda ao Projeto de Lei n• 76, de 1992, do PLC:
já se encontravam num pãtamar rnáior.-~as, por esse artigo,
"O art. 28" do projeto de lei em refetêncla pasia
notãdamente-ó pessoal fazendário sofre urna grande reduçãO,
a ter a seguinte redação:
_
_
_
entra em declínio e encontra uma situação artômala de difícil
·oorreçãO.Art. 28. Os aposentãdos terão os seus proventos
A argumentação trazida pelo Senador Alexandre Costa
revistos para a inclusão dos direitos .e. vantagens ora
concedidos aos serViçiõres em atividade, inclusive quané ~o:qip~e_xa com certeza, Sr. Presjd~nt~ .. mas riteiece Ser-levada
to a posicionamento- nas dasseS e pádrões corresponem consideração. A lei delegàda, diz a A-rgumentação n~" 13/92,
dentes às respectivas- carreiraS e categorias em que se
"visa~do equiparar os vencimentos.do Pode·r.Éxec~.ái:vo -com
aposentaram ou foram transformados.
os dos servidores. do ,r.;e,g!s~~t~vo ~ do .Judiciário,. Çija para
Parágrafo úriico. Serão igualmente revistos os' todas as çarreiras d2 J;xe~~tivo ui_na.gr~(ificaÇão de afividade
dt; _a!é 180% sobre os.vencim~Qtos,.ciue; éàmo a-prõpiía d"e:nOvalores das pensões para aplicação dOs benefícios decorrentes desta lei."
miiiação indica_,_ é ~m disfarce_ para_ o aumento dos vencijá que não prevê qualquer condição para a respectiva
me-ntos,
Atende perfeitamente à letra da CoítStitUiçâó Federal
recepção, senão o exercíci9 do cargo público, cuja contraa preservação dos direitos 'dos t;tposentados ·e pensionistas.
partida, teoricamente, é o vencimento".
,.
Saliento que eSsas transformações a que se refere _são anterio-Nessas
condições,
o
dispositivO
em
tela~ aléni de disc_rimires à CoilStituiç'ãO de 19"88.
. -...-.,_. _ --.
.. .
O parecer é favorável à Emenda de n~" 7, de autoria do . natório ern.re~ação às duas citadas.carreiras fazendá'ría:s, Viola
o próprio ·princípió Coil~t~tUcibrial de isonomia qu_e_a ~ei teria
Senador Aureo Mello.
·
por finalidade implementar. Ac3beí de citar a justificativa.
Mas na parte inicial da jUstifkaÇ~ó do Senador Alt;!Xandre
Emenda n9:
CoSta está dito o seguinte:
·
·
'
.
.
.
"Inclua-se o seguinte artigo: "Fica revogado o pa"De
acordo
com
o
art.
88,
§
29,
da
Constituição
rágrafo único ao art. 13 da Lei Delegada n• 13, de
Federal, as leis delegadas devem se circunscrever ao
27 de agosto de 1992, retroa"gíndó-os,e.feitos da revogaConteúdo e aos termos do exerc(ciq da deleg~Çã_o dada
ção à data da entrada em vigor desta lei."
ao Poder ExecUtivo pblo Congresso Nacional. Peta' ReSr. Presidente, essa é uma das emeridas mais polémicas
solução n' 1; de 30'7-92, o'Congrl:Sso Nacionaldelegou
de todas as apresentadas nesta oportunidade. Gostaria de
poderes ao Presidente da Re'pi.íblica para legislatsobre
pedir a -"atenção do-Senildo Federal para esta questão. Devo
revisão e instituição de gratificação de atívidade.·~salientar que, a respeito do assunto, há um projeto de decreto
-· Ora, o parágrafo único do art. 13 da Lei Delegada n'
legislativo apresentado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, porque se entende. que, em se tratandQ de lej d~legada, 13, de 27-8-92, pr~vavelmente por equ{voco da asseSsoria de
Governo, exorbita os limites da delegação e, em l~gar de
não deveria ela ser_alterada pela lei comum:
·
Gostaria de pedir o máximo de atenção, inclusive do estabel~cer norma implementadora da isonomia _na fem_uneSr. Presidente da_ Casá, para a questão que estou levantando. ração dos servidores dos três Poderes, estabelece, na realida---de, uma exceção--odiosa para os integrantes de duaS "das mais
Sr. Presidente, 'entende-se que, sendo uma lei delegaC:1'3, importantes carreiras da Admiriistração Pública Federal, quais
não poderia ela ser revogada senão por um decreto legislativo
sejam: Procurador da Fazenda Naciçmal e Auditof ~iscai do
que propriamente não_a :re_vogaria, mas· sustaria a SUa aplica- Tesouro Nac(onal.
_ .·
ção; conseqüentemente, sustaria' os _seus_ ~eitos e -torna-la-ia
Está patente, Sr. Presidente, que o defeito eXiSte na lei
ineficaz. Essa é uma questão jurídica de grande profundid.,.de.
delegada. Discute-se agora se esta é a oportunidade para essa
No entanto, o Senador Alexandre Costa traz-rios, com
correção: se· cabe o decreto legislativo que não revoga, mas
profunda justificação, um outro entendimento. Disso Se deduz que oferta- a ineficácia e suspende os efeitos, a aplicação,
que o Presidente da República, ao elaborar o art. 13 da Lei ou se vem a revogação.
Delegada n 9 13, de 27 de agosto de 1992, exCedeu à delegação,
Vindo a revogação, Sr. Presidente, origina-se_um·problenão cumpriu a delegação conceU.ida pelo _·Poder Legislativo
ma no texto, porque a revogação deve prevalecer a partir
e, na lei delegada, deliberou diferenteirie·nte da delegação. do momento em que ocorre a colidência da lei ·nova com
Então, esse dispositivo, que se inclui na-lei delegada não a lei anterior. Na propositura do Senador Alexandré ·costa,
pode ter a natureza de lei delegada, e sim de lei comum.
essa revogação tem efeitoS retróãtivos, uma inoVaÇâ6~qti~ me_
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parece inaceitável. Os fenômenos de ab-rogação, derrogação,
revogação, todos são clássicos do Direito e, em todos os países,
são princípios gerais do Direito e não. cpmportam, ·portahto,
uma inovação.
. _, , .
.
Por issO, acolho a emenda do Senador Alexaiidre- côStã
apenas na parte inicial. Ficã tevOga~ó -óparágraTõ-único do
art. 13 da ui Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992.
O patetet e f3.vóráVel, em parte, à emenda do Senador
Alexandre Costa.
Emenda n' 9:
"Fica sustada a aplicação do disposto no § }9 do
art. 14 da ui Delegada n' 13, de 27 de agosto de
1992, retroagindo· os· efeitoS da revOgação_ à data da
entrada em vig<?r- desta lei.;,._
··'
Essa emenda, também do Senador Alexandre Costa, já
não tem o exame tão pacífico da anterior. O parecer é contrário, inclusive pela dubiedade da emenda, que susta e revoga
a um só tetiipo. Portanto, não comporta aprovação pela Relateria.
Emenda n' 10:
"Ao projeto de lei que concede antecipação de
vencimentoS, onde couber, "ficam incluídos-no-ãnexo
I, a que alude o art. 29 do Decreto -Lei n9 2~3~; de
23 de junho _de 1987, OS sefVidores autárquicfJS rncumbidos da realização das atividades de que trata a letra
"h" do parágrafo único'-do art. 26 do Decreto-Lei n9
20(r, de 25 de fevereiro de 1967, de autoria do Senador
Áureo Melo...
·

O parecer é favorável, Sr .. Presidente.
Emenda n' 11:
"Emenda modificatrva: do Prcijêto a~ ;I;.~ i~ p.~
3.170-B, de 1992. Incluir na tabela do Anexo;!, mencionada pelo art. 2? do projeto de le.iem.apenso, originário
do Poder Executivo, a Fundação Nacional de Saúde,
excluindo-a, por cortse_qüente, dO Anexo 3 do- mesmo
projeto.".
Sobre esse assunto, falou o Senador Almir _Gabriel._ A
emenda foi apresentada por outro médico" e pãrlaffieritar, entendedor dessa questão da medicina C;Oll} aJflplos reflexos sociais, senador Ron'!.ld9 Ar~gão, cujo parecer é favorável.
Emenda de n' 12:
.
.
"Dé-se ao Anexo 2 do Projeto de I,ei n' 3.170,
1992, a seguinte redação: "Tabela de vencínieiltos
aplicada aos servidores das carreiraS -~~ Diplomacia,
Auditoria do Tesouro Nacional,_ Polícia Fede_ral, Polícia Civil do Distrito Federal e doS- Polícias Civis dos
extintos territórios:federais, Orçamento, Fiitahças e
Controle, Procuradoria da Fazenda Nacion-al, Especialista em Política Públicà e GestãO -GoVernamental e
dos servidores da SAE, CNPq, FCBIA, CNEN; Susép,
CVM, Fiocruz, lpea e Ceplac."
O parecer é favoqivel, Sr. Prestdente.
. _____ _
A Emenda n9 13, assinada pelo Senador Josaphat Marinho, é prejudicada por ser semelhante à de n' 12.
"Inclua-se na Tabela de Vencúnentos, no Anexo
2- do Projeto de Lei, a carreira de Polícia Rodoviária
Federal.
Emenda de auditoria do Senador Humberto Lucena."
O parece·r é faVorável por motivos óbvios.

pe
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Na verdade, a Polícia Rodoviária Federal tem uma ampla
posição_ e não poderia rece_ber um tratamento diferenciado
do dispensado à Polícia Federal e outros órg~os ~~ng~neres.
. Emenda n' 15:
"Dá nova redação ao cabeçalho çio Anexo II do
.. , .. Projeto de Lei em re{e.rêncja: Tabela de vencimentos
-aplicáveis aos servid,or~s, das carreiras de Diplomata,
Auditoria do Tesouro Nacional, Políçia Fçderal, Polícia Civil do DF e dos Policiais CíV1s dos ExtintOs 'Í'erri- ·
tórios Federais, OrçamentO, de -FinançaS _e Controle,
ProcuradOria-da Fazenda Nacional, Especialista em PoIític<; Públicas e Gestão Governamental, aos integrantes da categoria de fiscal de contribuições prevideneiárias do)NSS e a dos servidores da SAE, CNPq,
FCBIA, CNEM, SUSEP, CVM, FIOCRUZe IPEA."
A Emenda n9 15 corresponde à Emenda a.oter_ior n? 12.
Está, portanto, prejudicada.
Emenda n' 16:
"Dê-se ao título do Anexo II do Projeto de l,ei
da Câm~ra .n' .76192 a seguink redaçãó:
Tabela de vencimento-s. aplicáveiS 'aOs ·seividores
das carreiras de Diplomata ... "
Sr. President_e, também _fica_ prejudicada a Emenda n?
16.
Essa Emen~3 é de aUtoria do Senador Mag~o ;Bacelar.
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos servidores
dos cargo& dt} Diplomata, Auditoria do Tesouro Nacional, Políci.a: Federal, Polícia- Civil do _Distrjtp_ f~de;ral,
e dos Policiais Civis dos extinto~ TerritQriOs F~d,e,rais,
Orçamento, de Finanças -e Controle_, F_rocuradoria da
.Fazenda Naçional, Especialistas em Políticas Públicas
e Géstão Governamental, e dos servidores da SAE,
CNPq, FCBIA, CNEN, SUSEP, CVtv( FIOCRÜZ,
IPEA, IBAMA e INCRA."
Sr. Presidente, esta não é absolutamente igual. Portanto,
deve ser aprovada para que na redação final se faça a compatibilização. O pare-cer é favorável à Emenda n? 16, aproveitada
no que não colide com a Emenda n? 12. É de autoria do
Se_na~9~ _Magno.- B~celar.
Emenda n' 17:
"Dê-se ao Anexo II do Projeto de ui P' 3.170
a seguinte fedação:
- ·
Tabela de vencimentos aplicáveis aos servidores
das carreiras de Diplomata, Auditoria do- Tesouro Na-_
cional, Polícia Federal, Polícia Civil do Distrito Federal
e das Políçias Civis -dos Extintos Territórios Federais,
Orçamento, Finanças e Controle, ProCuradoria da Fazenda NaGióna!, Especialistas em Políticas Públicas e
Gestão Governamental e dos servidores da SAE e
CNPq-.';. -· - .
.
.
-Quando o teXto não é absolutamente igual, o parecer
é favorável. Corri 'relação àS Emendas n?s 12, 14, 15, 16 !'!
i7, o parecer é ·favOfável.' Elas seião cons-oli~adas na redação
final.
Emenda n' 18;
_ __ "Supri:ffia-se, no Anexo If. a expressão 'Procuradoria: da F~~~nda Nacional'."
Isso é para compatibilizar a aceitação de_·outra.emenda,
de autoria ~q Senador Alexandre_ Costa. Acolhida.
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Emenda n~' 19:
_.
"Dê-se ao Anexo III do Projeto ·de Lei n~' 3j7o,
de 1992, a seguinfe redação:
..
Tabela de vencimentos aplicáveis aos cãrgOs_ do
Sistema de Classific~ção--de Cargos instituídos pelas
Leis n" 5.645170,6.550/78, dos servidores técnico-administrativos das instituições federais de ~n~i_no, conforme
o art. -39 e seguintes da Lei n 9 7.596187~ dos servidores
do Ibama, Embratur, Incra, CFIAe, IBAC, FBN,
FCRB, FCP, LBA, Funai, Funag, Fundaj, FAE, IB-

GE, Enap, Fundacentro, FNS, Roquette Pinto, FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, Çeplac e Tabelas de
Especialistas."
A emenda é acolhida, porque vai prejUdicar uma emenda
seguinte.
--•
Estou salientando bem esses três itens para conhecirn.ento
do Senador Mansueto· de Lavor.
Emenda Supressiva n 9 20:
"Dê-se ao Anex:o III do ProjetO_de Lei n~ 3.170/92
a seguinte redação:
Tabela de vencirilentos aplicáveis- aos ·cargOs do
Sistema de Classificação de Cargos instituídos pelas
Leis n~ 5.645170 e 6.550178, dos serVidores técnico,adminis:tt3tivos dãs Instituições Federais de Ensm.o; cdnw
forme o art. 39 e Seguintes da Lei :iJ.9 3.596!87, dos
servidores do lbama, Embratur, Incra, CFIAe·, IBAC,
FBN, FCRB, FCP, LBA, Funaí, Funag, Fundaj, F AE,
IBGE, ENAP, Furidacentro, FNS, Roquette Pinto,
FNDE, Sudam, Suframa, Sudene, CAPES, e Tabelas
de Especialistas."
Atendida para ser feita a compatil.niiZação com as demais
·
emendas aprovadas.
Emenda n' 21 do Senador Magno Bac~lar:
"Dê--se ao título do Anexo lll çlo ProjetO de Lei
n!> 76, de 1992, a seguinte- redação~- 'l'abela de venciw
mentes aplicáveiS aos Cargos do Sistema de Cl_assifiw
cação de Catg<>S~instituídos pelas leis ... "
Támbém é assemelhada, mas a Relataria atende à emenda para ser compatibilizada com as demais, com referências;
com pequenas alterações·.
Acolhida, portanto, a Emenda n9 21:·
Emenda n' 22:
.
,
_
"Excluawsê ·do_ cabeçalho do A!le2CO III_, .4J.~lufn:.
dowse no cabeçallJ,o do Anexo II, onde couber. Q seguinw
te órgão: FAE."
Temos que verifica"r se isso se Compatibiliza com as emenw
das anteriores. Peço a ·ajuda da Mesa, para verificar. A FAE
estava sendo incluída.
"Excluawse do cabeçalho do 'Anexo Jll, incluindo-se no cabeçalho do Anexo II, onde couber, o seguinte órgão: FAE."
· ·
Temos que verificar se isSo se cOmpatibiliza com a,s emendas anteriores. Precisamos verificar onde- está sendo incluída
a F AE, se no Anexo II ou no Anexo III~ ·
A em.enda está acolhid~. porque ela manda tirar do Anexo m' pai-a compatibilizar.
A Emenda n9 22 fiça prejudicada_ com. o acolhimen~o
das emendas anteriores.._ Ela tira do Anexo-III o destaque.
o

I
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A Emenda n' 23:
"Exclua~se do cabeçalho do Anexo III, !ncluinw
.
do-se no cabeçalho do Anexo II, onde ~ouber, o seguinte órgão: Ibam'l."
- Também está em conflito com a emendas anteriores ..
A Emenda n9 24 fica prejudicada
acolhimento das
medidas anteriores.
_
Emenda Supressiva ào PrOjeto d-e Lei n9 76/92.
Emenda ao Projeto' de Lei da Câmara n~ 76[92 etc.
.. Suprima-se no Anexo II do Projeto de Lei nQ
76/92, a referência à Ceplac."
Fica esta emenda também prejtidiCada pelo acolhimentO
das medidas anteriores.
"A Erirêi:tda o? -25 concede a antecipação etc.
"0 anexo VII passa a vigorar·com o seguinte acréscimo:
·
. Anexo VII da lei etc.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo II."
Temos que examinar_essa emenda ye:rificar a'sua repercussão_ antes de proferirmos o parecer.
'
'
Essa Emenda n9 25 cria um anexo e exclui outrO.' Ela
não·-~q_s Parece- adequada, e o parecer é contrário.
' '
A Emenda n9 26 vem com o nome do Senador Odacir
_Sp_ares.? mas está assinad~.pelo Senador Al~~andre ~~s_ta:
"O servidor titular do cargo do Grupo_ de Direção
e Assessoramento Superiores-: DAS - . ou do cargo
de Direção de Instituição de En&ino- CD~---;, que
optar pela remuneração do cargo efetivo n~9 poderá
receber remuneração mensal superior- à maior paga
a servidores, a que se referem os anexos I e IL desta
lei, não ocupante de cargo O!J funçãõ de- conffança.
§ 2• Excluem-se do.CÓII)puto, para os fi~s. deste
artigo, as vantagens a que se_ referem as aHneas a a
n e p, d6 incisO II do art. 39• da Lei n9_~.448, de 1992."
O parecer é favorável, porque essa emenda vis3. ass-egurar
a isonbmia entre servidores civis e militares.
Emenda n9 - 27, do Senador1\(anSiieto _d~ Lavor:
"Inclua-se, onde cou~er: 9~ servido_res da su-pedntendência do Desenvolvimentq .do Norde~\e .(Sudene), da Supeririteridência de Desenvolv.imento çlá Amaw
zônia a (Sudam), e da Supei'irite-nâência da Zpnit Franca de Manaus --Suframa, São incluídos na tabela de
veD.dmentos Coristãrites do a-nexo II (tabela A) a que
- -----:- ·-- ·
·
. alude_çj11cisO II <:to arL _29." _

peta

e

e

- Essa emenda é acolhida- para ser compaÜbilizada com
as medidas anterior~s. já examinadp.s.
_"'"
São essas as emendas e os respectivos paréceres, Sr. Presi·
dente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Co)1cedo
a palavra ao primeiro orador inscrito, Senador Odacir Soares,
Uder do Governo nesta Casa, para encaminhamento da votação.
O· SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Como Líder,
para: encaminhar-a votação. Sem -reviSão dO orado:i-,)- Sr.
1
,Presidente, Srs. Senadores, desejava o Governo, com, ·o objeltivo de dar celeridade ao processo legislativo, permitir no
dia de hoje, em decorrência de compromissos assmhido~s pelo
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Senador Mauro Benevides? Presidente do Sena:do Federal,
com importantes lideranças dos servidores púóliCos; que-pu-dessem os autógrafos, após a aprovação-deste projeto de ler
junto -à Câmara dos Deputados-, ser en.carriinhados ao Se:fthor
Presidente da República, que- até amanh-ã~ OU affida hoje :mesmo, já os sancionaria, atendendo cerca de um roilhãQ e quinhentos mil servidores da administração diret;;t autáfi:J.uicã. e
fundacional.
Como disse, pretendia o Governo sanciOnar este projeto
ainda hoje, no mais tardar amanhã, permitindo que a Secretaria da Administração Federal pudesse, até na próxima segunda-feira, estar com as folhas suplementares desses servidores, referentes ao mes de agosto, já elaboradas, de modo_
a qui recebessem o correspondente à diferença de ãgOSfu. Entretanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, numerosas
categorias funcionais, que se consideraram. à Il'l:argem d~sse
projeto de lei, procuraram inúmeros parlamentares e, através
deles tivemos, encaminhadas ao Senado Federal, essas _emendas que acabam de ser relatadas pelo Senador_ Cid Sabóia
de Carvalho.
.
Na reunião de líderes, realizada na tarde de hoje, apeSar
das objeções, das COQSideraçóes que fizemos, ficou demonstrada a inipossibilidad_~ 9e _S!!r ~provado o projeto de lei na
forma da sua redação. oriunda da Câmara d~s ·n~pritâ.dos.
É bom__que se diga que essa" red-ação final decog~tl_ de um
acordo de lideranças de todO~ os P~-r:tidos políticos, inclusive
.
.
.
.
os de oposição.
Acabo de ouvir,Sr. Presidente, Srs. Senadores, a lettura
das emendas e o YQtp ~mi tido pelo Sr. Relator. Confesso
que estou muito preocupado, porque, da irianeiiã como as
emendas foram apresentadas e acolhidas, da maneira como
elas iriterlerem, inclusive na redação de alguns artigos, modificando parte deles, na medida em que essas eniendas interferem nos próprios anexos da lei, tenho dúvid_as,_ tel!~~_!_~ceio,
inclusive, de como possam ser elas acolhidas Q.a Cârr1ara dos
Deputados de modo a lá não criai" um i:Olpédimento de ordem__
legal e até mesmo regiiT:tental.
_: ··
Essas emeil.das têm uma interferência muito· grande noprojeto. Interferência parcial, -às vezes, incidificaildo terrílõS,
partes de um artigo, às vezes aditando a lei como Ull'! t~do,
às vezes subtraindo partes de outros artigos. A m~u_ .ve_r esta~
mos - e digo isso com-todo o respeito que tenho pelo Relator
- ciiâridõ uma situaçâÇ> _que pode ~cabar trazendo um gra~d~
prejuíZO, principalmente aos servidores que estão s:ei:ldo beneficiados_ diretamente por esta lei e que- até á ptóxima seguil~
da-feira teriam os seusoSálâriOii de agosto em f~l~a suplementar
jápagos.
· · ... ··~.
:_ .
Chamo a atenção dos Srs. Senadores para esse fato. Mesmo que os Líderes partidários queiram, nãó sei cbm"b·a. Çârílara ·
dos Deputados poderá a-colher essas emendas, sem ÇeSJ?-aturar
o projeto que teQlos hoje suÇmetidos à noss~ vo~~~~o; d_esnaturar, porque as emendas interferem aditârido, subtraíndo,
modifiCando artigos do projeto e até mudanQo algun~ an_exos,
interferem até nos pró-prios-anexos. ------ -_ _, Portanto, a Liderança do Governo não de~ejari'!- fic~r _
contra esse sentimento que, de certa forma, acabá de experssar
através das inúmeras emendas aqui apresentadas pelos Srs.
Senadores. Elas express~m aspirações, reivindicações -não
diria de expressivoS núcleos de servidores públicos,. porque,
efetivariJ.ente, eles são minoritários dentro da ~t~goria --:---;
mas expressam interesses legítimos, tendo em vista o que
considero omissões_ do projeto original. ResolVeram pióCUraro'i·_Srs: ~enadores e, através dessas emend~~~'?_di_~?~-?_ "Rr~:
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jeto, segundo o seu próprio raciocínio, fazendo justiça às reivindicações desses segmentos dos servidore~.
- Como Líder do Goverri.ó, no Senado Federal,_ gostaria
qu~ ~sse projeto fosse integralMente aprovado na- forma da
redação que recebemos da Câmara dos Deputados.
O próprio Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento encaminhou uma emelldà que acaba de ser apresentada, aprovada e relatada, favOravelmente, pelo Relator que
resolve_ uma -questão entre oS servidores_ civ_is e__militare~ do
Poder Executivo.·
· ·
Se o objetivo fosse o de resolver a_ questã<.?_Ln?-ed_iata des~~s
mais de um milhão- de servidores, eu me proporia a retirar
essa ~menda, deixando-a para que pudéssemOs resolvê-la pos---_ .-- ·
teriormente.
·.Deixei ctã.ro na reunião de Líderes que o-Governo estava
disposto a, por meu intermédio, realizar reuniões aqui, com
as Lideranças da Oposição, para que pudéssemos, enc_ontrar
uma solução para as emendas q1,1e estão SI!I].Qo aqui apresentadas. COmo disse, fui voto ·vencido nessa _reunião e como
11ão gostaria de ficar contra a maioria_ desta Casa, neste mo~
nieiltCÇde_sejaVá çlçi;xar claro que preferia apiovái- o projeto
como vei'O da Câmara.
.
_ --.Eiço ~, ais preocUpado ainda,-Sr. 'PreSidçQte; Srs. SenadOres, .depoi de ouvir o inteiro ~or d~ l!tm:ndas que fora~
apresenta as. Replto: penso que Clas_interfere_m de -!Ilan_eira
tão profu .da nÓ Projeto que, veio .da Câma:ça que_ vai fi~r
_h_npossfVel à Câmara dos Deputados acolhê-las, porque, como
mui~o_bem lemQrava o Senad?r, J~rb~ ~ass~ri~tJo, çl).egando
os-_autógrafos do Congresso Nac:ional às mãos do S~nhor Presidente da República, se Sua__ ExÇelência Çesejar vetar partes
do projeto não pÚ,derá fazê-lo, porque estará impedi~<? constitucionalmente.
_ , • _ __
Oesejava, então, feitas essas observações, Çlizer que, como Líder do GOvei-no, curvo-me· à decisão da Casa, sem,
entretanto, assumir aqui compromisso algum 'em noirie do
Senhor Presidente da República, que, na forma da Constituição, poderá ou· não usar da faculQ.ade que lhe confere a
Çonstituição de vetar aquilo que considerar deva_ ser vetado
no ·projeto que vamOs aprovar aquj e que voltará à Câmara
dos Deputados.
Sr. Presidente, correndo o risco· de ·não ser prê.ciso, creioque. com essas modifiCã.ções que estamos aqui,in~rofluZindo
ne:$te_ projeto, será muito difícil para a Câmara dos Deputados
apreciá-lo terminatiVamente na próxima semana como todos
estã.v~úrios pensando.
. ._
_
___ _
Ditas essas palavras, queria chamar respeitosamente os
111eus çolegas do_ Senado Federal_ à reflexão de modo que
pudéss_e~os faze~, ainda neste m~-me~tO~ Uma-_ análise acçrca
da oportUnidade da apresentação dessas ernendas e sobre a
su~_inserção no projeto_que veio da CâtiUlra 4o_!·D-êj5Utados.
_Q.GQYÇJJlO vota a favor das emendas com essas çonsideiaÇõciS que fOrani feitaS; não 'deiXandO~ poréffi~ de alertar· a
Cas..a para as dificuldades que elas vão trazer à própria Câmara
dq~,Deputados no momento·em que_Q projeto retornar para
ser"_apreciado, como neCessarian;te"nt~ _yoltará já na próxima
semana.
Lamento que não possamos, como era, inclusive a intenção ·do Senador Mauro Benevides, encaminhar os autógrafos
desta Lei ao Senhor Presidente da República, na fotrita 'do
compromisso que S. Ex~ havia assumido com os SiQdicatOs
.da categoria dos furicionários públicos, para que o Presidente
Fe-rnando Collor pudesse, ainda hoje; sancionar esse projeto
de.le'i com a· sua J:>ublicação amanhã no Diário Oficial da
~-

'
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União.' E, na segunda-feira, conforme, Inclusive conversei
hofe à tarde com o Secretário de Administração, que se encontra presente, começaríamos, efetivamente, em folha suplementar, a realizar o pagamento da diferença correspondente
ao mês de agosto.
Era o que tiO h a a ~izer, Sr. Presidente.
Durante o encaminharrierito do Sr.- Odacir Soares,
o Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presid~ncia, que é ocupada pelo Sr. Dirceu Carneiro,
]P Secretário.
--=-Durante o encaminhamento do Sr. Odaçir Soares,

o Sr. Dirceu Carneiro, ]9 Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é Ocupada pe1o Sr~ Mauro_ Benevides, Presidente.

Setembro de 1992

como Líder do PMDB, assinaram algumas emendas ao projeto
de lei que ora se aprecia neste plenário.
Vi-me, logo de início, diante de um obstáculo quase intransponível. Trata-se de um ofício dirigido pelo Relator da
m;;atéri_a na Câmara dos Deputados, Deputado Nilson Gibson,
ao Sr. Presidente Ibsen Pinheiro, cujo inteiro teor desejo
ler para conhecimento dos Srs. Sen~dores, a fim de que se
verifique que até a própria Câmara não teria completado o
processo de votação dessa importante matéria atinente aos
servidores públicos e, por seu termo, incluiu várias categorias
nas Tabelas enviadas pelo Governo, atendendo reivindicações
que. ali chegaram.
O Ofício é o seguinte:

"Exm"' Sr. Presidente da Câmara dos DepUtados,
Deputado lbsen Pinheiro_. Na s_essão do dia 9 de setembro desta Casa, ocasião em que foi aprOvado o PL
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Acham-se
n"' 3.170/92, realizou-se acordo no sentido de proceder
inscritos para encaminhar a votação os nobres Senadores Josa~
à inclusão dos servidores do Incra e do Ibama no anexophat Marinho_, Humberto Lucena e Jarbas Passarinho.
II, inciso II, do art. 29 do referido projeto, com co_ncoConcedo. a palavra ao Senador Josaphat Marinho, primeiw
mitante supressão desses servidores do anexo III do
ro inscrito.
-citado projeto.
Dado o excesso de emendas apresentadas, alusivas
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL-BA. Para encamià operação, deixou de constar na redação final do mennhar. Sem reVisãO do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senado·
cionãdo projeto de lei, contendo, portanto, essa iffipreres quero apenas esclarecer que votarei o projeto nos termos
cisão a ser reparada.
da; conclusões do nobre Relator. Faço a ressalva "nos teTID.OS
Assim, solicito a V. Ex•, etn tempo, que Sflfa pro·
das conclusões•• porque não aceito, de plano, as otiServa5ões·
cessada a alteração, acatando-se, desta forma, o acordo
feitas por S. EX.- a respeito da Lei Delegada, por ter admttido
firmado. Caso V. EX' já tenha encaminhado ao Senado
que extravasou os limites da delegação. Po,r isso também não
a redação final do projeto em pauta, encareço sejam
aprovo suas expressões relativas ao projeto de decreto legislaefetuadas gestões junto àquela Casa para as devidas
tiva de autoria do nobre Senador Fernando Henrique Cardocorreções.
·
so. Não me parece o momento próprio para--se--discutir ~
Atenciosamente, Nilson Gibson, Relator."
compatibilidade ou não da Lei Delegada com a delegação
feita ao Presidente da República. Em conseqüência, é para
Ora, Sr. Presidente, vê-se, por este artigo que para atenganhar tempo, declaro que na linha dessa argumentação vota-· dermos à· solicitaçã-o do_ Relator desta matéria ml Câmara,
rei também contra as emendas que se destinam a alterar o portanto, no sentido de incluir os servidores do_lncra e do
contetído da Lei Delegada. Em tudo o mais, de acordo com lbama no Anexo 2, inciso II dq art. 2"' do projeto, ter-se-á
o Relator quanto ao projeto.
que fazer uma emenda. Portanto, o projeto, de qualquer forO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo ma~ deve_ria ser aqui alterado, por fprça desse _ofício encaminhado :ao· Sr. Presidente da Câmara, pelo Deput3;dO Nilson
~ p~avra ao nobre Líder Humberto Luceria.
Gibson~ Relator da matéria naquela Casa.
·
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pªra enca
E quero, neste ponto, chamar a atenção-do nobre Senador
min.har. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, Srs. Seml·
Odacir Soares, diante das observações de S. Ex• de que se,
dores, recebi o apelo de V. Ex•, Sr. Presidente, no sentidt
por acaso, o Senado, atraVés de emendas acolhidas pelo Relade envidarmos esforços para que, se possível, pudéssemm 1 tor, fizer algumas modificações no projeto e naS Tãbelas consaprovar, ainda hoje, o Projeto de Lei da Câmara n~'76,.de
tantes dos Anexqs, agirá dentro de suas atribuições, como
1992, que concede anfécip3Çãõ de vencimentos e de soldm
aconteceu, também, com a Câmara dos Deputados. Se a Câaos sevidores civis e militares do Poder Executivo e d;,l outras mara modificou o projeto -e, portanto, as Tabelas dos Ane·providências._ __ ___
_
xos.~ da mesma maneira, o Senado, como Câmarà. revisora,
V. Ex~, realmente, como bem aludiu o nobre Senador tem todo o poder de fazê-lo também.
.
Odacir Soares, Líder do GoVerno, assumiu um. Compromisso
Não será pelas emendas aqui apreciadas e, porventura,
com as lideranças sindicais representativas dos servidores pú· aprovadas pelo Sr. Relator e que vão, afinal, ser votadas
blicos civis da União·paray assim que evidentemente o Plenário e aprovadas ou não pelo Plenário, que a Câmara terá qualquer
aprovasse a proposição da Câmara, enviar o 3utógtãfo respeC- dificuldade em acolher as eniendaS dõ Sen-ado. Acredito que
tivo ao Palá_cio do Pla_nalto, e, portanto, à sanção do Senhor tudo dependerá, Sr. Presidente, evidentemente, do Senhor
Presidente da República.
Presidente da República. Sua Excelência é quem vai s3.itcionar
Procurei, Sr. Presidente, na medida do possível, conjun- ou vetar o projeto de Jei.
tamente com os demais líderes da Casa, nuinã. reunião que
Agora, para concluir, desejo chamar a atenção para o
fizemos no final da tarde de hoje, atender ao apelo de V. fato de que todo esse aparente tumulto criado em tomo eh.'
Ex~, apesar dos inúmeros pleitos que nos chegaram de várias
votação deste projeto - sobretudo por ser ele de natureza
categorias funcionais que se dizem prejUdicadas pelo fato de urgente- tanto na Câmara como no Senado, decorre apenas
não terem sido atendidas pela Cãmara dos Deputados. E, do fato de o Senhor Presidente da República ter acolhido
por isso mesmo, vários Srs. Senadores, inclusive eu própriO, um caminhq_ q'!Je não ne:s parece seja o melhor. Sua Excelência
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O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA. Para encadeveria ter enviado um projeto de lei que concedesse, pura
e simplesmente, um reajuste linear aos servidores pUblicos.. minhar. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senacivis e Iitilitares dos Três Poderes.. Acho niesmo que- os 20% Qores, -todas as vezes que exerci função de Ministro de Estado,
que Sua Excelência sugeriu são um percentual muito- áquém sempre verifiquei que os projetas apresentados·-pelO Executivo
dos índices de inflação que _af estão.
eram considerados no_ seu âmbito com() perfeitos e sempre
Se tivéSsemos de, realmente_, corrigir os salários-dos que observei também que quando eram submetidos às duas Casâs
trabalham nosetor público da administraçaõ direta, autárquica- do Congresso eles eram melhorados..
e fundacional, a julgar pela inflação dos últimos meses, que
- No--caso~ entendo perfeilain~nte aangústía do Sena.d9r
tem sido crescente e aponta, agora, para25%, evidentemente, Odacir Soares, que representa.o Governo neste mi:>niento.
esse reajuste linear não poderia ser, senão, Sr. Presidente, S. Ex' é sensível às reivindicações aqui apresentadas e por
de mais de 100% a esta altura, como ·antecipàção àquele que, seu turno apresentou, não dificuldades de caixa, mas dificulcertamente, terá que ser concedido aos servidores na sua data- daQes .de sistematização de processos.
base, ou seja, em 1" de janeiro de 1993.
_ . -Ota, ·a ·mítlha ·impressão se ConsoUda aqui, depois que
O Governo, naturalmente, alega dificuldades de ,caixa,
deixei o último Ministério, que muitas vezes cabe ao Líder
mas essas düiculdades não são tão grandes. Tenho para mim,
dO. Governo a responsabilidade de defender aquilo que, no
pelo noticiário da imprensa, que o superávit do Tesouro Nacioâmbito próprio do Executivo, não foi feito de maneira a evitar
nal é apreciável; tanto-assim que há notíciaS de amplas liberaas injustiças. Entâo o que sentimos aqui foram algumas coisis
ções de verbas feitas agora, às vésperas das eleições municiclainorosaS. Por exemplo, excluir determinadas categorias que
pais, para atender a pagamento de convênios com Estados
são realmente categorias de estado daquelas que foram por
e Municípios a (un de custear ol?ras públicas. E não são poucos
seU turno contempladas; outraS qUE parece até que conspimilhões; são bilhões senão trilbPes de cruzen:os~ o _q_u~ prova
~~vam contra o próprio texto constitucional.
que, na verdade, a execução orçamentária não anda tão precá-·
E por que sempre essa diSPuta entre a Cãinãia ê o Senaria quanto parece e quanto o Governo argumenta.
do? A Câmara dispõe de um tempo bem maior antes que
Por outro lado, V. E~ mesmo, que é Presidente do Senau projeto chegue aqui no Senado. Devo·corifessar que assinéi
do Federal, tem recebido diatiamente - e nós teinos votaç:lo
constrangido o pedido de fazer a urgência urgentíssíffia, e
- alguma_s dezenas 4~ pedidos. de créditos suplem~ntMes ão
aí está a prova: porque veja aqui o esforço do nobre seriador
OrçamentO da União~ o que impOrta dizer que além das verbaS
Qd Sabóia de Carvalho de prola~r um parecer-com 27 emenque estão no Orçam-eQto, o GOverno já dispõe de_tanta folga
das diferentes, e muitas delas emendas anteriormente já aprode caixa, de uma arrecadação acima- d3-pi:eVísta (rue já- está
vadas, para que nós, até sem as emendas a nossa vista, pudéssolicitand,o çréditos__suplementares para atender a outras des·
semos ter uma conclusão.
pesas dos vários setores ela administração. ?ortanto, não há
Então, votar dessa maneira é submeter, sempre, o Senado
de ser os s_ervidores_ públicos~ civis e militares que deVerão
a ser uma espécie de corolário_ dO teorema, e_ o teOrema é
ser penalizados pelo Goverrio. ·
_
ã Câmara dos Deputados, que ainda se permite rÍlaildar uril
Assim, acho que devemos votar o reajuSte line~r de_20%
post-escriptum. Faz carta e âepois marrda o post-scriptum,
porque não temos outra saída :- copstitucionalme"nte, rtão
achando que cometeu um bruto erro com o Ibama, com o
pod~mos aumentar esse percentual. Certamente se não fosse
Incra. quando tudo isso deveria, em 45 dias que foram propOresse' obstáculo de ordem jurídica, estaríamos hoje .aPres_encionados pela Lei Delegada ao Exe~~tivo, vir feitO de uma
tando uma emenda que concederia um reajuste linear bem
maneira que não merecesse os rep-arOS general~zadós- que mesuperior aos 20%, talvez de 100% a 150%., o minimum minimorum para dar um reajuste, mais justo, nos vencimentos· receu aqui.
dos servidores públicos civis e militares.
Houve um momento que, no corredor, depois de ter
Quanto às Tabelas, Sr. Presidente, O Senhor Presidente
a alegria de ser abordado por várias pessoas, cheguei a uma
da República deveria tê-las enviado em outrO projeto de lei.
conclusão estarrecedoura: ou erraram tudo, ou acertaram tuporque aí teríamos mais tempo _;__ não só ·na Câmara, como
çlo! Por que tanta reclamação? Porque não é apenas uma
no Senado -para nos debruçarmos sobre todas elas e verifiquestão de se dizer que é uma disputa de categorias _por outr~s
carmos, realmente, o que seria mais justo para essa ou aquela
categorias e fazer corporativismo. Está evidente que, entre
càtegoria.
as emendas apresentadas aqui e acolhidas pelo Relator, há
Em suma, de afogadilho, como estamos votando, é natu-~gumas que são absolutamente indiscutíveis, se quisermos
ral que ocorram as reivindicações, e não_ nos resta-- _como
colocar algum3; sob discussão.
aconteceu com a Câmara --,senão aprovar algUmas emendas
Agora vai-se discutir se a Câmara terá ou não. oportuque, afinal, serão ou não aprovadas pela outra Casa do Connidade de votar isso no prazo. Temos votado aqui .siStemati~
gresso- Nacional e, em última análise, S:Uômetidas ao crivo
camente. Então, que a Câmara se reúna e vote. De qualquer
do Senhor Presidente da República, a quem incumbe, no
modo, haverá.aquilo a que o Senador Odacir Soares se referiu
último momento, sancionar· ou vetar o projeto.
.
·ainda há pouco: a perda da velocidade de tempo.
Espero qUe o Senhor Presidente da ~epública vá ao enÍambéln diScutir que pudéssemos aprovar como veio da
contro, dessas· ju$tas reiVindicações dos servidores públicos
Câmara,
com os erros flagrantes que vemos, e deixar que
civis e militares da União.
depois se discutisse nas tabelas, acho que aqueles que viessem
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
depois pedir a justiça, teriam muita diculdade de obtê-la.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr. Presidente, peço a palavra
Então, o problema era fazer já, e foi a isso que nos rendemos.
para encaminhar.
E quando o Líder do Governo disse que se curvava à
discisão, entendi não só metaforicamente; senti que s_ Ex''
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a\é se curvou um pouco junto ao microfone também. (Risos)
,a palavra ao nobre Senador Jarbas Passarinho.
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Então, diante disso, o meu Partido aprova, com o jus
sperniandi do Líder do Governo, as propostas que foram ãp"re-sentadas e acompanha o Relator. (Muito bem! Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para encaminhar, ao nobre Senador Chagas ROdrigues.
O SR. CHAGAS RODRlGUE:S (PSDB- PI. Para encaminhar a votação. Sem_revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, o. Senãdo aprecia o Projeto de Lei da Câlnaran• 76, de 1992 (n' 3.170, de 1992, na Casa de origem), de
iniciativa do Sr. Presidente da República.
- ·
A bancada do PSDB gostaria de aprovar, nesta oportu_-

nidade, um projeto que-realmente fizesse juStiç.ã aos serVIdores
civis e militares. Lamentavelmente a proposição que está sujeita à apreciação, neste momento, traz uma ementa que tem
a nossa condenação. J::?iscordamos do projeto Jogo na sua
ementa. A emenda diz:
uconcede antecipação de vencimentos e de soldos
dos servidores civis e Militares do Poder ExecutiVo e
dá outras provid.ências."
O projeto, de iniciativa do Poder Executivo, devia adotar, tendo em vista a situação económicoRfmari.ceira dO País, (;>utio
padrão; devia, sim, conceder aurriento nos vencimentos e nos
soldos e nunca antecipação de vencimentos.
E o art~ 1"' explicita a ementa. Diz o art. }9:
"Art. 19 Fica conCedida aos servidores civis e mi R
litares do Poder Executivõ Federal, da administração
direta, autárquica e fundacional, bem como_ dos extínR
tos territórios, a partir de 1Ç> de agosto de 1992, ·anteciR
pação de 20% sobre os, vencimentos, soldos e demais
retribuições a ser compensada por ocasião_da revisão
geral da remun~I"a:ção-dos servidores públicos federais".
_
__
Aqui fica, portanto, Sr. Presidente, a nossa discordância.
Oaro que iremos aprovar a antecipação, pois-se não o fizefrriós
será pior para os servidores.
__ -e---~
Mas o que o projeto devia assegurar, de modo justo,
seria um reajuste ou uni aumento e nunca a:ntecipãÇão.
Agora, Sr. Presidente,_se não veio o aumento, mas_~penas
uma antecipação por conta de aumentos futuros, examinemos
o percentual dessa antecipação, a partir de 19 de agosto.
Tenho aqui o Jornal do Brasil de hoje, 10 de setembro
de 1992. Na primeira página diz:
"INFLAÇÃO SOBEl'ARA 25,5.4%, EM AGOSTO
A inflação, em agosto-, -subiu em relação ao mês
anterior - segunc;lo dados do Índice Geral de Pr:eççs,
disponibilidade interna e IGPDI, calculado pela Fundação Getúlio Vargas- à taxa de 25~.54% contra 21,7%,
em julho".
Assim, essa antecipação de 20% não'atende, sequer, o
índice de inflação de agosto, que foi de 25,54%. ·
·
Portanto, Sr. Presidente, vamos aprovar o parecer do
nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho; já que as emendas
acolhidas favorecem os_ servidores civis e militares.
Mas, gostaria de pedir a atenção para -o seguinte-: Além
da antecipação ser apenas de 20% corilo mencioiiei, o pl'ójeto
no art. 27, por exemplo, extingue uma série de gratificações.
Dá o reajuste--e- extingue várias gratificações. Há um aspecto
que me pareceu profundamente injusto neste projeto~
__

_

--

.

-

__Lemos no art. 28 O seguinte:
"O disposto nesta lei aplica~se ,aos proventos de
inatividade e as pensões.
§ 1"~- Para os fins desta lei, a Secretariada Administração Federal baixará, no prazo de 90 dias normas
para o cadastramento de todas aspensóes civis pagas
--com recursos do T escuro Nacional no âmbito do Poder
Executivo, articUlando-se com os Ministérios Militares
quanto à pensão Militar.
E o§ 2' desse
2s:·
"O enquadramentO dos pensionistas nas tabelas
de que trata esta lei, assim como a liberação dos recur- sos correspondentes aos seus efeitos financeiros somente_ ocorrerão, no âmbito do Poder Executivo~ após o
cadastramento, pela Secretaria de Administração Federal ou pelos Ministérios militares.;;

art.

Deste modo, Sr. Presidente, as viúvas, que são pensionistas, e os órfãos dos servidores não_ teriam nem mesmo
os ínfimos benefícios decorrentes deste projeto.
-Firialmente, Sr. Presidente, q~ero manifestar-me sobre
r~vog'aç~o. ·Lei se revoga por outra lei, desde que seja da
mes~a natureza. Lei complementar, é sabido~ só se revoga
por lei complementar. Mas, não ocorrendo esse caso, lei ordinária se revoga també]!l por outra ordinária~ -e lei delegada,
que hertl" chega a ser lei ordiil.ãria, (>ófque é resUltante de
uíl'lã. mê'ra autorização, com mais raZáo; pode Igualmente ser
revo-gada pOr lei ordinária. Nó--meu modesto entendimento,
no qu-e tange ao processo legislativo, sem entrar no mérito,
podemõS, "através--de lei ordináiia, revogar· qualquer :irligo
de outra lei, seja ela lei ordinária ou delegada. O que não
. é possível é, através- de lei ordinária, revogar preceito de
lei complementar.
Feitas essas considerações, Sr. -Presidente, quero dizer
que a banc"'!~a do PSp:B vai a.E_r~v~r- o_ projeto _com as emendas
a··ele oferecidas e acolhidas pelo nobre Relator Cid Sabóia
de Cai'valho, lamentando não podermos, nesta oportunidade,
~ncede'r aos servidores civis e militares~ não uma antecipação,
mas uqt aumento justo· para poderem enfrentar as dificuldades
res-ultantes do encarecimento ·da vida. Era o que tinha a ~izer.
~--~(!-~r. Mag!lo Bacel.3r_- Si-. -.í;JiesÍ~efite-~ p_eço a palavra
para- en-camínhar a votação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)-Tem a palavra V. Ex~
O SR. MAGNO BACELAR (PDT- MA. Para encaminhar a votação;) --Sr. Presidente, comunico à Casa que·o PDT vota com â-Rel"ator.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho -

Sr. Presidente, peço

a palavra para esclarecer.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Tem a palavra V. Ex~
O SR.CIDSABÓIA OE CARVALHO (PMDB -CE)
-Sr. Presidente, gostaria de esclarecer que a Emenda n~"
18 foi rejeitada. Isso guarda harmonia com outra emenda
igualmente rejeitada. Ela não poder!a estãr aprovada com
a rejeição de outra. Portanto, fica eSclareCido que a Emenda
n9 18 foi rejeitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Sobre a mesa, requerimento de destaque que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
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É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 686, DE 1992

pela

-- -

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a·palavra; pela ordem, ao nobre Senador Aureo Mello.
O SR. AUREO MELLO(PRN- AM. Pela ordem. Sem
r'evisiio ·do orador.).-.~~- ~rcsideó.te, quero informar a V.
Ex~ e à Casa que retiro o meu pedido de destaque:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa defere a solicitação do nobre representante do Amazonas,_Senador
Aureo Mello.
·· , , . O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Srs_. S~~~do
res, depoiS de discuti4~ arppla!fien-tê a matéria. e process_açlo
o encaminhamento de votaç~Q, rieste fnstante, os Srs. Senadores_ e~tãQ ~çn4o cqa_m<}dps,a votar. Aqueles que estiverem
qe atordo com_ o projeto. salvo as emendas, qlié'il'ant p-ermanecer sentaQos. (Pausa·.)
Aprovado o projeto.
É o seguinte o projeto aprovado.
PROJETO

DE LEI DA CÁMARA N• 76, DE 19,2.

(N• 3.170/92, na'Casa de Origem)

. . Concede antecipação de reajuste dt! veitcim~ntoS
e_ d~ sold~s dos 's~~vi~or~ ~iv~~ _~ ~ilitares do. Poder
Executivo e ~ outras providências.
O Congresso Nac_ional decreta:
Art. 1<:> FiCá ~concedida aos seiVídoreS civis e ffiilita:reS
do Poder Executivo Federai, 4a a_4mi:nishaç~~ direta, -aUtár~
quica e fundaciOJ1a1,_ be'm C0f!19 d9~ 'Çxt~tos territóriOs, á partir
de 1• de agosto· d~ l992, antei:ipação de reajuste de 20%
Sóbre ·os ·venéimentos so Idos e demais retri1Jui9óes, a ·ser compensada por ocasião da revisão geral da remuneraçãO· dos
·
· · · ··
servidores públicos federais.
Art. 2' Em decorrência do disposto no art. 3•, § 1' da
Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992, e rios ar!s. 1' e 4' desta
Lei~ os valere~ dos soldos e c;J.os vencim~n.to·s dos servidore-s
militares e civis- paSsam· a se'r, a pã_rtir de 1 de _setembro
de1992:.
---I - os daTabeta constante dO AneX0-1;-para os sel-vidores
militares;
· -·- - II -os das tabelas de vencimentos constantes dos Anexos
II e III, para os. servidofes.ciViS, exceto oS.Contêhiplados no
inciso seguinte;
·
III -os da Tabela de Vencimentos de Doc_entes constante do Anexo IV, para -Os docentes d'e 19 e 29 graus e de
31' grau, contemplados pela Lei n~ 7 .596, de 10 de abril de
1987.
IV - os das tabelas de vencimentos constantes do Anexo
XI, para os servidores Técnico-AdministrativOs. das Instituições Federais de ensino, regidos pela Lei rt<:> 7 .596, de 10
de abril de 1987, mantidas as disposições constantes do Decrep
to n~ 94.664, de 1987 e normas complementares.
l_

<;>

-,
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Parágrafo único.- As tabelas dos Ju(ze's do Triburial Ma~
- rítimo, dos Cargos de Nat1,1reza E-speci~l, dos de DireçáõAssessoramento $~p~Dores- DAS, dos {:ãrgos-de Díreç-ão
- CD~ das Instituições Fedei-ãis de Ensino, das -Fundações
Gratificadas- FG e das Gratificáçõesâe Representação pelo
exercício de função no Gabinete dos Ministros Militares e
do_Estado-Maior das Forças Armadas passam a ser as constan~
teS_do Anexo V.
·
- Art. 3 9 A GratifiCação de Estímulo à Fiscalização e Ar·
recadação devida aos servidores das categorias funcionãis de
Fiscal do Trabalho e Médjco do Trabalho, Engenheiro e Assis•
tente Social, quando no efetivo exercício de suas atribuiçõeS ·
legais (Decreto n' 55.841, de 15 de março de 1965), instituída
pela Lei n• 7.855, de 24 de outubro de.l989, será paga nos
mesmos moldes da Gratificã.ção a ql_le se refere a Lei n~ 7.787,
de 30 de junho de 1989, conforme dispuser em regUlamento.
Art. 49 Ficam iilcorpora<lcis aos- vencimentos dos servidores civis as seguintes vantagéns·:
_
I - gratificação de regên,cia de _classe .(P.ecreto-Lei n<:>
1.858, de f6 de fevereiro de 1981):
e
_ ~I-~ adiantamento pecuniário· (Lei n9 7.686, _de" 2 de.
dezembro de 1988);
III - a vantagem pessoal a qu·e se referem o §- 4; do
art. 2' da Lei n' 7.923, de 12 de dezembro de 1989, e o art.
9°.da Lei n' 7.995, de 9 de janeiro-de 1990;
IV - a vantagem individual a que se refere o· art. 2"',
§ 1•, da Lei n' 7.662, de 17 de maio de 1988; , · · · · ·
.- .Y- o ad_iantamento de que trata o art. 2<:> da -Lei n~ 8.270,
de 17 de dezembro de 1991. · · · · ,- ·
Art. s~ A~ C~tegorias funcioitãis de AgéD.te de Vigilância, de Telefonjsta, de Motori_sta OfiCíal e as·ctasses "C" e: _
"P'' da Categoria de Auxiliar Opera:cional de SefViço~ Diversos, assim como a classe "B" d~ catego_ria(,i_e_Agente d~ Serviços de Engenharia passam a integrar o Ãnexo X_ d~ Lei n"
7.995, de 1990.
Art. 6<:> Para o posicionamento dos serviçosdo Con_Selho
Nacional de Desenvolvimento Científico e- Tecnológico CNPq e da Fundação Oswaldo Cruz-FIOCR\JZ, ocupantes
de cargos de nível médio, serão consideradas as atril:g~içõe_s
pertinentes aos respectivos cargos e as dos especificados nos
Anexos X e XI da Lei n' 7 .995, de 1990.
· · Art. 7' O.Anexo XIX da Lei ri'7.923, de.1989 e o
Anexo VIII da Lei 11' 7. 995, de 1990, ficam substituídos pelo
Anexo IX desta Lei.
Art. 8<:> O enquadramento dos servidores civis do Poder
Executivo, nastabelas de vencimentos constantes dos Anexos
II e III desta Le_i, obedecerá aos procedimentos de correspondência indicados nos Anexos VII e VIII.
· · § 1~ A SeCretaria da Administração Fede.ral baixará as
nÓ!'ffias para enquadramento de cargos não previstos nesta
Lei.
' .
.
§ 29 O ato' de enquadramento somente produzirá efei[tos, em cada órgão ou entidade, após a homologação pela
·s~cretari~_d~ Adm~istração Federa.L
Art. 9<:> Caso o valor dos vencimentos decorrente do
\enquadramento do servidor~ nos termos desta Lei, nã_o absro1va integralmente suas vantagens a que se refere. o art. 49,
a diferença será paga a título de vantagem individual nominal,mente identificada.
:- -Art. 10. A_gratificação de representação de. gabinete
'dos cargos de Oficial-de-Gabinete e de Auxiliar de Gabinete
;paSsa a ser de Cr$ 181.852,00- (cento e oiteniã e um mil,
~Qitócentos e cinqüenta e dois cruzeiros), acrescida da gratifi-

e

Nos termos do art. 312, alínea b, do Regimento Interno,
requeiro destaque, para votaç·ão em separado, da expressão
constante do § 1• do art. 28 do Projeto de Lei da Câmara
rf! 76/92 "ãrtitulando..se com os Miiiistros Militares;-quanto
à prensão militar.,.''
- Sala das Sessões, 10 de setembro de 1992. - Aureo Mello.
O Sr. Anreo Mello- Sr. Presidente, peço a palavra

ordem.
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cação a que se_ refere o art. 15 da Lei De_leg~da n9 13, de
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majorados para 25%, no cso de mestrado, e para SÓ%, no

1992.
caso de doutorado.
Art. 11. Ficã -msfituída, conforme tabela Constante do
Art. 19. Os percentuais da Indenização de RepresenAnexo X, a gratíficaÇãO-de exercício de cargQ _em confiança
tação-(Lei n9 8.237, de 1991, Anexo II, Tabela III, alínea
b) ficam alterados para 2% do valor do soldo, por çlia, quando
nos órgãos da Presidência da República, devida aos_ servi4ores
militares, inacumulável com a gratificaÇãO ,de representaç_ão
em viagem de representação, de instrução, de emprego opera-cio_nal, ou qu~nto ãs ordens de autori4ade -estraç_geira_.
a que se refere o art. 12.
Art. 12. Fica o Poder Executivo autoii:iado a alertar
Art. 20. Fica_m r~yqgad9~ .o art 1 _27_da Lei n" 8.216,
a denominação e a especificação da gratificação de represen~
de 13 de agosto de 1991, bem como a revogaçã_o_ da Lei n9
tação da Secretaria~Geral, da Secretaria de Governo, do Gabi~ 7 .834, de 6 de outubro de 1989, constante do art. 38 da Lei
nete Militra da Presidência da República, bem como da Vicen" 8.216, de 1991, e restaurados a carreira e os cargos de
Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental,
Presidência da República, obserVando, quailio à retribuição,
os níveis da Tabela constante do Anexo IV.
nos telll;lo~ da j..ei n' 7.834,de 1989.
Aft. 21. O -Pod~r Ex~cUtlVo~ qi~pçr{sobre a Concessão
Art. 13. Os dirigentes dos órgãos do Poder Executivo
deverão destinar, no mínimo, 50% (cinqüenta Por Cento) dos_ de auxÍllo-ilimentação a servidores civis dos~ ót:g~OS da a~micargos de Díreção" e Assessoramento ·superior de níveis_ nistração direta, autárquica e fundacional suj_eü9s _à jçmjada
de trabal~Ç> }ie_quar~nt~ lloras s.emanajs, observad.o,s º~ S€::gl!-jq~
DAS-1, DAS-2 e DAS-3. a ocupantes de cargo efetivo lotados
e em exercício nos respectivos órgãos.
tes procedimentos e critérios:
I - alternativamente, a concessão de tíquetes ou a contra~
Art. 14. . A designação para o exercício- de Função Gratificãda - FG recairá em servidor ocupante de cargo efetiv9 _ taçáo de serviços de terceiros; do quadro próprio do órgão ou entidade e, quando for o
II - reembolso de parcela do c~sto do beneficio pelo
servidor, em índice PrOporcional à sua remuneração;
caso, em servidores das carreiras de Orçamento e de Finanças
e Controle.
-III - inacumulabilidade do benefício alimentação-co-m
Art. 15. A secretaria da AdminiStfã:çaO J<edúal, do .outroS .de espécie semelhante, taís conio auxílio cesta básica
M:inistério do Trabalho e da Administração pOderá requisitãi · olr"vaiitagem pessoal originária de qualquer forma de auxíliOservidores da AdministraÇão Pública direta, indireta e fundãM
alim~ntaÇão; - · ·
clonai, para terem exercício nos Órgãos Centrais dos Sistemas · · · · rv·- diferenciação do valor do benefício em razão do
efetivo cUsto de refeições nas diferentes localidades.
de Mod~rnização Administrativa, de Pess·oru Civíl da Admi~
nistração Federal, de Serviços Gerais e de AdiJJ.inistraÇàõ de
Parágrafo único: _O auxílio-alimentação não será, em
hipótese alguma: .
Recursos de Informação e Informática, obseivadas as normas
_
que disciplinam a cessão de pessoal para as Secretarias da
a) pago em dinheiro;
Presidência da República.
~) _incorporado ao vencimento, ~emuneração, provento
ParágrafO único~ _-Aos-sei'vidOJ:eS em é:Xe'i-Cício na Sedre-- ou pensão;
.
.
taria da Administração Federal, poderá ser paga a gratificaçãO
_ _ c} Cãraçt~rizàdq_ççu:no salário-_utiÜdade ou prestação salarial in natura.
- · ~ ·- ·
a que se refere o art. 20 da Lei nõ·s:zl6.- de"_ 13 de agosto
de 1991.
.
· ·
· ···
· ·
Art. 16. 0 art. 1• da Lei n• 8.445, de 20 de julho de
Art. 22: O Poder Executivo dará prioridade, dentre os
1992, passa a vigorar cOm as seguintes ahefãçóes:
·
· - ·program-as de trabalho a cargo rlo Ministério do Trabalho
"Art. 1~ ....
~ --·~········~-~···._e d}l Adminjstraçãp,_,_ao Programa Naciopa{ de Treinamento,
§ 1".......... ·-····u···H············•·•···•r·• ........ ~.~-n~··
Q~_a_lificação _e Des~pvolvimefl:tO qo Servidq_r Pl).blico, para
ihiplantação do qual serão destinados, a partir do exercício
a) 50% (cinqüenta por cieiito) no caso.de põssuir
título de doutor;
de 1993, nos termos da Lei Orçamentária, recursos específicoS
b) 25% (vinte é cTilcó por centó) ·no·caso de'PQSSUiicorrespondentes a 1% _do_ valor da folha de pagamento.
título de mestre;
Art. 23~ O desenvolvimento do servidor civil no serviço
c) 12% (doze por cento) no caso de possuir certifi·
público federal da·r:se~á· nos termos do regulamento para procada de especialização;
_: . _ moções a ser proposto pelo Poder Executivo, que considerará
d) 5% (cinco Por Cento) no caso-ae possUitcerttfi:
requisitos de avaliação ou desempenho e de interstício, depen~
cado de curso de aperfeiçoamento. . ~
-dendo a promoção da existência de vaga.
§ 2~" o veriêiiDeíitõ do doCente_ eni regime_ de deArt. 24. No Anexo IT da Lei n~' 8.237, de 1991_, fica
dicação exlcusiva será acrescido de 55% (~inqüenta ·modificado o título da Tâbela V- GratificaÇão de Localidãde
e cinco por cen"to )"calculados sobre Q yencimento cor~
Especial para Tabela V-_ Indenizaçã9 de Localidade Especial
respondente à carga horária de 40 horas semanas.
e, no último item da Tabela VI- Adicional de !natividade,
§ 3~> Não se acumularão os acrés.cimos de venci~
ficam Substituídas as expressões "Reserva Remunenida" por
"!natividade Remunerada".
merltos· decorrentes de titulação.
._
- § 4• O Ministério da Educação disciplinará o reArt. 25, - O art. 73 d·a Lei n• 8.237, de 30de setembro
conhecimento do certificado de espeCialização de que de 1991, e o art. 6' da Lei n' 8.448, de 21 de julho de 1992,
trata a alínea c do§ 1~.''
_
passam a vigorar acrescidos do s_egtiillte parágrafo:
Art. 17. Não serão pagas cumulativanlente os aCrésci"Parágrafo único. Excluem-se do disposto neste
mos de vencimentos por titulação concedidas aos docerítes
artigo as praças prestadores de serviço militar inicial
pela Lei n" 7.596, de 10 de abril de 1987, e.Qs de mestrado"
e as praças especiais, exceto o Guarda~Marit:Iha_e o
Aspirante~a-Oficial."
- ou doutorado a que se_ refere o art. 13·, § 2~", a da Lei n"
8.270, de 1991.
Art. 26. Para a relação de valores entre a maior e a
Art. 18. Os adicionais de titulação iilSfiti.tidos Pela alí- menor remuneração dos servidores militares; pr~vista" no inciso I, do art. 3•, da Lei n• 8.448, de 1992, não será considerado
nea a do § 2• do art. 13 da Lei n' 8.270, de 1991, ficam
H
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o valor do soldo pago às praças prestadoras de serviço militar

recursos do Tesouro Nacional, no âmbito do Poder Executivo,

inicial e às praças especiais.
Art. 27. Ficam· extintas, a partir de 1" de setembro de
1992;
I - GratifiCaÇão de Produtividade a que se refere o art.
3' da Lei n'7.923, de 12 de dezembro de 1989;
II - Gratificaçáo de Desempenho de Função Essencial
à Prestação Jurisdicional a que se refere o art. 39 da_Lei n"
7.923, de 1989;
·
III - Gratificação de Desempenho de Atividade Rodoviária a que se refere o art. 59 da Lei n 9 7 .995, de 9 de janeiro
de 1990.
Art. 28. O disposto nesta Lei aplica-se aos proveiüOs
de inatividade e às pensões.
_
_
_
§- 1" para os finS -deSta Lei, ~a Secretaria da Administr'açãó Federal baixará, no prazo de noventa dias, noJlD.as
para o cadastramento de todas as pensões civis pagas com·

articulando-se com os Ministé-rios Militares. quanto à Pens3o
Militar.
- --- · § 2"' O enquadramento dos pensionistas nas tabelas de
qué trata esta Lei~ assim como a liberação dos recursos corres~·
pondentes aos seus efeitos finariceii"Os sdmerite ocorrerão~ no
âmbito do Poder Executivo, após o cadastramento pela Secreta"ira d_a Administração Federal ou pelos MinistériOs Militares.

MEXO I CA

~

N"

Art. 29. Observado o disposto no art. 1' desta Lei, esta
Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos financeiros _a partir de 1" de setembrp de_ 199?- . _
Art. 3D. Revogam-se o art. 5{> e a alínea "b" do § 2P
do art. 13 da Lei n' 8270, de 1991, o inciso VIII do § 3'
do ar>. 2• da Lei n' 7.923, de 1989, e demais disposições
-eni -contrário.
.
.
Câmara dos Deputados, 10 de setembro de 1992.
01! ·
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DE '992
.
Tabela de vancomaniOs apllcavaos aos"'""""'"""' Canei•as de Diplomata. Au<IÍto•ia dO Tesou•o

-·

Polfcia Federar, Policia Civil do. DF e dos Pclll::iãfS Civis dos Extmtos Terntórios F~era1s. Orçamento,

N;c~~{o• ..

~e Finanças
Controle, Procuradona da Fazenda Nacional, Especlal!sta em Poutlcas Públicas e Gestao Governamenlal e dos servidor

..0
~

da SAE. CNPQ, FCBIA, CNEN, SUSEP. CVM, FIOCRUZ e IPEA.

.;.

NivBS

VENCIMENTO

ClASSE

PAORÁO

111

A

11
I
VI

v
B

IV
111

11
I
VI
SUPERIOR

c

v

IV

111
11

I

v

o

IV
III
11

I
A

III
11

I
VI

v

B

IV
III
11

I
VI
ll'lTERMEDIAfliO

c

v
IV
III
11

I

v

o

IV
III
11

I
A

III
11

I
VI

v

B

IV
111
11

I
VI
AUXIUAR

c

v
IV
III
11

I

v
IV

o

III
11

I

40HORAS

4.713.330,00
4.406.970,00
4.114.740,00
3.610.440,00
3.393.034.08
3.293.604.1,
3.197.086,32
3.103.396.22
3.012.454,80
2.924.174,56
2.838.484,40
2.755.304,83
2.674.561,87
2.596.185.53
2.520.105,74
2.446.254,91
2.374.568,92
2.304.983.26
2.237.438,25
2.171 .870.07.
2.765.520,00
2.647.620,52
2.534.747,32
2.426.685,12
2.323.231,79
2.224., 87.90
2.129.366,46
2.038.587,43
1.951.6_78,50
1.868.474,6$
1.788.817,96
1.712.557,18
1.639.547,54
1.569.650,45
1.502. 733,20
1.438.sss.n
1.377.335,53
1.318.617,05
, .262.401,85
1.208.583.20
1.616.842,50
1.537.037.98
1.461_, 172,47
1.389.051,55
1.320.490,40
1.255.313,29
1.193.353,21
1.134.451,38
1.078.456,84
, .025.226, 1 1
974.622,74
926.517,06
880.785,79
837.311,75
795.983,51
755.695,14
719.345,99
683.84Q,33
650.087,16
618.000,00

fo-:
""

_4
~

3D HORAS

3.534.997,50
3.305.227,50
3.086.055.00
2.707.830,00
2.544. ns,ss
2.470.203,08
2.397.814,74
2.327.547,16
2.259.341,10
2~193._130.92

2.128.863.30
2.066.478,52
2.005.921,41
1.947.139,15
1.890.079,31
1.834.691,19
1.760.926.69
1.728.737.45
1.678.078,68
1.528.902,55
2.074.140,()0
1.985.715,39
1.901.060,49
1.820.014,59
1.742.423,84
, .668.140,93
1.597.024,85
1.528.940.57
1.463.758.88
1.401.355.99
1.341.613.47
1.284.417,88
1.229.660,66
1.177.237.84
1.127.049.90
, .079.001,58
1.033.001.65
988.962.79
946.801,39
906.437,40
1.212.631,88
1.152. 778,49
1.095.879,35
1.041. 783,66
990.367.80
941.484,97
895.014.91
850.838.54
808.842.63
768.919.58
730.957,06
694.887,80
660.589.34
627.983,81
596.987.63
567.521.36
539.509.49
512.880,25
487.565.37
463.500.00

I

'
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DE
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Tabela de vencamentos aplicâve1s aos Cargos CIO Sisierria óe Cla::;slficaça:o de Caroti'S-instituldos pelas
Leis n•s 5.645170 e 6.550178, dos servidores tó:::n1COS·admimstrat1vos das tnstituiçOes Federais de Ensino, eon!orm.ij-::-; •
Art. 3• e seQuintos da Lei n• 7.596/87, dos seMdores do IBAMA, EMBRATUR,INCRA, CFIAar, IBPC, IBAC, FBN. .. t.
t=CRB,FCP. LBA, FUNAI, FUNAG, FUNDAJ. FAE. IBGE. ENAP, FUNDACENTRO. FNS.AOOUETTEPINTO.FND~.~Y'
SUOAM, SUFRAMA, SUOENE, CEPLAC, CAPES e TABELAS DE ESPECIALISTAS.
.i
Ó

t

NIVEIS

CLASSE
A

PADRÃO

III
11
I
VI

v
B

IV

III

"
I

VI

SUPERIOR

c

v

IV

111

"
I

v

D

IV
III

11
I

A

111
11
I
VI

v·

B

IV
III

11
I
VI

INTERMEOIÁRIO

c

v

IV·
III

11
I

v
o

IV
III

11
I
III
A

11
I
VI

v

B

IV
III

11
I
VI

AUXIUAA

c

v

IV
III

11
I

v
IV

D

III

"
I

40HORAS
4.263.128,76
4.019.731,91
3.784.909.20
3.221.833.59
3.007.492.19
2.899. 751,78
2.795.871 ,07
2.695. 711,78
2.599.140.59
2.506.028,98
2.416.252,99
2.329.693,14
2.246.234,20
2.165.765,11
2.088.178,73
2.013.371.81
1.941.244,78
1.871.701,62
1.804.649,78
1.740.000.00

,.

VENCIMENTO
l"
30HORAS
3.197.346.57
3.014. 798.93
2.838.681.90
2.416.375,19
2.255.619,14
2.174.813,84
2.096.903,30
2.021.783.83
1.949.355.44
1.879.521,73
1.812.189,74
1.747.269,85
1.684.675,65
1.624.323.83
1.566.134,05
1.510.028,66
1.455.933.58

1.403.ns.22
1.353.487,33
1.305.000.00
1.548.000,00
1.492.544,44
1.439.075.53
1.387.522,08
1.337.815,49
1.289.889.59
1.243.680.58
1.199.126.96
1.156.169,44
1.114.750.82
1.074.815,98
1.036.311, n
999.186.94
963.392.06
928.879.50
895.603,32
863.519,23
832.584.51
802.758,00
n4.00:J.oo

2.064.000,00
1.990.059,26
1.918.767,37
1.850.029,45
1.783.753,99
1,719.852,78
1.658.240.77
1.598.835.95
1.541.559.25
1.486.334.43
1.433.087,98
1.381.749,03
1.332.249,25
1.284.522,75
1.238.506.01
1,194.137,76
1.151.358.97
1.110.112,68
1.070.344.01
1.032.000.00
1.440.000.00
1.372.202,74
1.307.597,47
1.246.033.90
1.187.368,84
1.131.465.82
, .078.194.78
1.027.431.83
979.058.87
932.963.37
889.038,12
847.180,93
807.294.44
769.285.86
733.066.78

1.oao.ooo:oo
1.029.152,05
980.698.10
934.525,43
890.526.63
848.599.36
808.646,09
no.573,B7
734.294,15
699.722.53

666.na.se

69&552.941

665.664.0~

634.323,65
604.458.79
576.000.00

I-

I

635.385,70
605.470.83
576.964.39
549.800.08
523.914,71
-4.99.248,05
475.742,74
453.344,09
432.000.00
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ANEXO IV DA LEI N'

OE

OE

DE ;()92.

TABELA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR- (LEI N' 7.596/87)

NIVEL

CLASSE
TITULAR

u

ADJUNTO

ASSISTENTE

AUXILIAR

4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

TABELA DO MAGISTÉRIO DE 1'

CLASSE
TITULAR

E

o

c

B

A

NIVEL

u
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1
4
3
2
1

20 HORAS
GRADUADO
1.805.220.00 I
1.444.176,00
1.375.405,71
1.309.91 0,20
1.247.533,52
1.134.121.38
1.080.115,60
1.028.681.52
979.681.69
890.633.35
848.222,24
807.830,70
769.362.57

I

40HORAS
GRADUADO
3.610.440.00

2.888.352.00
2.750.811.42
2.619.820.40
2.495.067.04
2.268.242, 76
2-160.231 ,20
2.057.363,04
1.959.363.37
1.781.266,70
·'
1.696.444.47
1.615.661,40
1.538. 725,14

e 2' GRAUS- (LEI N'· 7.596/87)
20 HORAS·
GRADUADO
1.669.992.55
1.391.650.46
1.325.390,91
1.262.277,06
1.202.168.63
1.092.880,58
1.040.838.65
991.274,90
944.071,34
890.633,34
848.222.23
807.830.70
769.362.57
725.813.75
691.251,19
658.334.46
626.985.20
591.495,47
563.329,02
536.503.82
51.0.956,02

40 HORAS
GRADUADO
3.339.985.09
2. 783.320.91
2.650.781,82
2.524.554,12
2.404.337.26
2.185.761,15
2-081.677,29
1.982.549,80
1.888.142.67
1.781.266,67
1.696.444,45
1.615.661.39
1.538.725.14
1.451.627,49
1.382.502,37
1.316.668,92
1.253.970.40
1.182.990,94
1.126.658,03
1-073.007,64
1.021.912.03

.:.Se...:t.:.em=br...:o...:d:.:e...:1.:.99...:2:...__ _ _ _ _D:..._IA_'RI:..._O~D~O~C~Ç>..;N_G_RE:.___cSSO NAÇION~L(Seçãoii) .
I.NEXO V DA LEI N'

DE

. . Sexta-feira 11

DE
DE 1992.
CARGOS DE NATUREZA ESPECIAL
DENOMINAÇÃO
VENCif.JIENTO
REPRESENTAÇÃO
CONSULTOR GERAL DA REPÚBUCA
3.069.883,92
3.069.883.92 100
SECRETARIO-GERAL DA PRESIDêNCIA. DA REPÚBUCA
3.069.883.92 100
3.069.883,92
CHEFE OE GABINETE MILITAR
3.069.883,92
3.069.683,92
100
CHEFE 00 ESTADO MAIOR DAS FORÇAS ARMADAS
3.069.883.92
100
3.069.883,92
CHEFE GAB. PESSOAL 00 PRESIDENTE DA R!=.PÚSUCA
3.069.8B3.92
3.009.883.92 I 100

.

SECRETÁRIOS DAS SECRETARIAS DA PR
~.cc.

SECRETÁRIO-EXEClffiVO

SUBSECRETÁRIO-GERAL DA SECRET AAIA-GERAUPR

SECRETÁRIO-GERAL DO MRE

I

2.908.311,08

100

2.746.738.25

100
100
100

2~746.738,25

2.746.738,25
TRIBUNAL MARIT I MO

I

RETRIBUIÇÃO
6.139.767.84
6.139.767,84
6.139.767.84
6.139.767,84

Ei.139.767.84

2.908.31, ,08 '

2.746:iaa.2s
2.746.738,25
2.746.738.25

I

V~NCÍMENTO.

DENOMINAÇÃO
JUIZ-PRESIDENTE

5.816.622.17

s:-4.93.47s.so
5.493.476.50
5.493.476.50

..

3.610.-440,00
3.437.532,12

JUIZ
FUNÇ0ES DE CONFIANÇA

I

NfVEL
OAS-1
DAS-2
DAS-3
OAS-4
DAS-5
DAS-6

veNCiMENTo
1.029.426.53
1.200.102,35
1.397.594,4 7
1.646.847,46
1.909.781,36
2.210.996.74

"'GO

REPRÉSENT AÇÃQ
- 6i7.655,92

70
75
80

840.07).64
1.048.195.85

as

1.623.314,16
1.989.897.06

90

RETRlBÜICAO

1.317.~77.96

1.647.0a2,44
2..()40.173,99
2.445.790.33
2.964.325,42
3.533.095,52
4.200.893,80

FUNÇÃO GRATIFICADA- FG (Lei n' 8.216/91\
FUNÇÃO
FG-1
FG-2
FG-3

CODIGO
C0-1
C0-2
C0-3

CD-4
FG -1
FG-2
FG-3
FG -•
FG-5
FG-6
FG-7
FG-8
FG-9

VALOR307.051,34
236.408.59
181.852.73

CARGO DE OIREÇÃO/FUNÇÃO GRATIFICADA
RETRIBUIÇÃO (Le1 n' 8.168/91)
VALOR
4.200.893,80
3.921.304.64
3.578.812,32
3.360:387,12
767.829,49
655.704,07
543.251,05
397.403,36

305.695.20
228.440,88
167.733.84
124.247,39
100.686,76

GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO NOS
GABINETES DOS MINISTROS M 1UTARES E DO EMFA
VALOR
CARGO
INDICE
2.160.000.00
1000
CHEFE
, .944.000.00
SUBCHEFEIASSESSOR~ÇHEFE
900
...
1.726.000.00
ASSESSOR E/OU SECRETÁRIO
800
.
864.000.00
400
ASSIS'TENTE
648.000.00
ASSISTENTE/ADJUNTO
300
AJUDANTE •o•
200
432.000.00
324.000.00
AJUDANTE •c•
150
216.000.00
AJUDANTE •e•
100
toe.ooõ.oo
AJUDANTE • A•
50

..

74()7
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Setembro de 1292

OE 1992.

DE

536.232.96
643.479,50
750.. 726,10
857.972,70
965.219.32

NIVELI
NfVEL 11
NiVELI:J
NÍVEL IV
NÍVEL V

ANEXO Vil DA LEI N'

DE
DE
DE 1992.
Enquadramento dos servidores rta tabela de vencimentos do Anexo 11

-...

'\::',). ~

1
SERVIDORES DA CARREIRA DE DIPLOMATA

-

SITUAÇÃO
ATUAL
CLASSE

PROPOSTA
CLASSE

-·

PADRAO
I
11
III
IV

3' SECRETARIO
. 2' SECRETARIO

B

v

1° SECRETARIO
CONSELHEIRO
CONSELHEIRO
MINISTRO DE 2' CLASSE
MINISTRO DE 1' CLASSE

VI
I

..

11

A

III

ANEXO VIl DA LEI N •

DE
DE
DE 1992.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

\:'·

2
SERVIDORES DA CARREIRA DE AUDITORIA DO TESOURO NACIONAL
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇAO
ATUAL
PROPOSTA
CLAS/PADR
CLASSE
"''I
. 3'/11
o
3'/111
3'/IV

PADRAO
I
11
III
IV

2•/1

v

2'111
2'1111
2'/IV

2'N

I
11
111
IV

2•tvi, 1"11

v

1"111

VI
I
11
III
IV

c

1'/111
1'/IV

1'N
1•Nt

B

v

E/1
E/11, III

VI

A

I
I
I

I
11
III

NIVEL INTERMEOIARIO
SITUAÇÃO
PROPOSTA
ATUAL
CLASSE
CLAS/PADR
3'/1

PADRAO
I

11

3•tn
3"1111

2'11
2•111

D
I

III
IV

v

c

2"/IR
2"/IV

I
11
III
IV

v
VI

1'11
1•/JI
1"/IUeiV

B

I
11
III
IV

v

E/1
E/11,1!1
A

VI
I
11
III

Sexta-feira 11 7409
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DE

DE

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

3

SERVIDORES DA CARREIRA DA POlÍCIA FEDERAL.
POLÍCIA CIVIL DO DF E DOS EXTINTOS TERRITÓRIOS FEDERAIS
NIVEL INTERMED.IARIO
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
SITUAÇÃO
PROPOSTA
ATUAL
PROPOSTA
ATUAL
I
CLASII'ADR
CLASSE
PADRAO
CLASSE
CLAS/PADR
2'11
I
2'11

- ·n

2'111
2'1111
2'/IV

III
IV

D

2'N

c

1•/1

1•111

B

EJI

-E/11 e III

2'1111

v

2'/IV
1•/1

I
11
III
IV

v
VI

--1•111

c

v

DE

DE

VI
I
11

1 'IIII
1•flv
E/1
E/11
E/III

-

Iii
.l'l

B

-.

I
11
III

A

ANEXO VIl DA LEI N'

D

I
11
III
IV
VI
I
11
III
IV-

,.N
1•N1

2•111

PADRAO
I
11
III
IV

v

v

1 'IIII
1•/IV

--

.

v
VI
I
11
III

A

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11
4
SERVIDORES DA CARREIRA DE ORÇAMENTO
E DE FINANÇAS E CONTROLE
NIVEL INTERMEDIARIO
NIVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
SITUAÇAO
PROPOSTA
ATUAL
PROPOSTA
AT(JAL
CLASSE
CLASIPADR
PADRAO
CLASIPADRCLASSE
AJI
I
Ali
AIIJ
11
Alll
D
AI III
III
D
Allli
AI IV
IV
Ali V
AJV
v
AJV
A/VI
I
AJVI
811
11
811
Bill
III
Bill
B/111 e BIIV
IV
B/111

c

c

BIIV. V
C/1
Clll
Cllll
CIIV
CN
E/I
E/11.111

B

I
11
III
IV

v
I
11
III
IV

v

BN

v

VI
I
11
III
IV

C/1
C/11
Cllll
CIIV
CN
E/1
Elll. 111

VI

v

VI
A

PADRAO

I
11
111

B

I
11
III
IV

v
VI
A

I
11
III
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DE
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

~~-<':-o--..,..

5
SERVIDORES DA CARREIRA DA.PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL
SITUAÇÃO
ATUAL
CLASSE
PROCURADOR 2' CATEGORIA

- -- - - -

PROPOSTA
CLASSE

PADRAO
I
11
III
IV

B
PROCURADOR 1' CATEGORIA

v
SUS PROCURADOR-GERAL

VI

I
11
III

A

ANEXO VIl DA LEI N'
DE
DE
DE 1992.
Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

--.

6
SERVIDORES DA CARREIRA DE ESPECIALISTAS EM POLiTICAS
PÚBLICAS E GESTÃO GOVERN:AMENTAL
SITUAÇÃO
PROPOSTA
ATUAL
CLASSE
CLASSE
I
D

PADRAO
I
11
III
IV

v

'
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Enquadramento dos servidores na tabela de yencimentos do Anexo 11
SERVIDORES DA SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATEGICOS
NIVEL

NIVELI
srtuAcAo

rA

ATl.JAL

ATUAL
CLAS/REF
A/03
A/04,05 e 06

A/Ul

o

A/(

I

o

vo7 eo8
8/()9, 1 o_e 11

AI

-

PADRAO

8/12,13 e 14
8/15
C/16
C/17 e 18

-

8105
B/06

11
III

c

8/07

IV

8/08

v

C/09, 10

VI

11
III

c

~/19

IV

)/20

v
Vi

c

I
11
B

III

8

IV

4,

6,
18,

VI
I

VI

A

11
III

III
DE
DE
__ DE_ 1992.
Enquadramento dos servidores na ~ela de vencimentos do Anexo 11

ANEXO VIl DA LEI N'

-

8

SERVIDORES DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTiFICO
E TECNOLÓ-GICO
-NIVEL SUPERIOR
NIVEL INTERMEDIÁRIO
NÍVEL AUXILIAR
I
SITLAÇÃO
SITUAÇÃO
SlTUAÇÃO
I
ATUAL
PROPOSTA
ATUAL
PRoPOSTA
ATUAL I PRÓPOSTA
I
CLA$/NIV
CLASSE
CLAS SÉ
PADRÃO
PADRÃO I
CLAS/NIV I ClASSE I PADRÃO I
CLAS/NIV
I
A/29
I
A/01
A/29
I

-N02

D

11
III

AI03e 22

IV

e 23

v

--

---

D

----

11
III

IV

I

-Alas
AJO? e os

11
III

AJ09 e 10
A/1 1

A/08 E 27

IV

AJ12e 13

IV

A/11
A/12 e 13

A/09

v

A/14

e 15

v

.AJ14

A/10

VI

A/16

A/11

I

AJH,18 e 47

11

A/19

A/04

AIOS e 24
A/()ij

AJO? e 26

A/12

c

e 30

A/13

B

A/14 e 32
A/15
A/16

III
IV

AJ20

c

e 21

v

N23e24

VI

A/25

11
III

I

11
III

Aios e 10

11
III

v

I
A

v

A/07 e 08

VI

e 26 I
A'

IV

I

IV

A/22

11
III

A/35

I
B

D

v

I
Íl
III

e 15

A/16

VI

I

-

i
I

Al17.18e47
A/19

Í

A/20 e 21

!

A/22

11
III

c

IV

v

-

VI
-

B

I
11
III

IV

e 24

v

AJ25 e 26

VI

A/23

I
A

11
III
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9

SERYIDORES DA FUNDAÇÃO CENTRO BilASILEIRO DE INFÂNCIA E ADOLESCENCIA
N[VEL SUPERIOR
SITUAÇÃO
PROPOSTA
ATUAL
CLASINIV
CLASSE I PADRAO
I
N01

--

AJ04

ATUAL

v

e B/01

AIOS e BJ02

I

AIOS eB/03

11

c

B/04 e C/01

BIOS e C/02

--

I

--

11
III

N02

IV

N03

o
I

c

I

III

8104 e C/01
I BIOS a C/02
B/06 e C/03!

v

B/OSe C/03

v

C/04 e 0101

I

Cf04 e D/01

VI
I

CIOS e D/02
C/06 e 0/03
0104
0105
0106

11

CIOS e 0/021

11

III
IV

CIOGe 0/03
0/04
0105
0106

III
IV

I

v
VI
I

CI04 e 0/01 I

C/05 e Df02
C/06 e 0103

III

11
B

III

VI

v
VI
I

I

u

A

I

IV

0104
0/05
D/06

v

A

11
III

III

III

DE
DE
DE 1992.
Enquadramento dos servidores na tabela d~ vencimentos do Anexo 11

.

j10

c

--

IV

I
11

ANEXO Vil DA LEI N'

v

e B/01

11

VI

A

III

IV

AJOO e B/03"

IV

VI

o

11

B/05 e C/02

v

I
11

\NOS eB/02

8/04 e C/01

B

PADRÃO

I

III
IV

--

A/04

I

PROPOSTA
CLASSE

--

v

AIOS e B/02
A/069 8/03 j

B/06 e C/03

B

CLASINIV
N01

N01
N02
N03
N04 a 8101

I

ATUAL

PROPOSTA
PAOAÁO
CLASSE

CW\S/NIV

IV

N03

SITUAÇÃO

SITUAÇÃO

11
III

o

N02

NIVEL AUXILIAR

NIVEL INTERMEDIÁRIO

SERVIDORES DA COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR
NlvEL Sln"ERROR

I

AlUAI.

C<ASWNMOL
OlllG

o

I

A'""'-

PADf'IÀO

CI..ASSEINIVEI.

,,,

'

01100•17

"

"'

I

"""""TA

A'""'-

I CLASSE I PAoAAO

C<ASS8NM'L

""""""A

""'"

'

o

1112

•'

1/21 •

01{)5.~.

1/131 OJOS

N

v

1/1.. 12/2111 !il/10

v

lfl!ii.Zh2127.31 tfl/10

'

2/t!i. 2127

'
•
•

1120 ..2&. 2/211.32.38. !il/20

N

11471 2/3S,3D 1 3/51

v

2140 • :J/42. D/40

02J'30.3ot.33.'2. 03/3S,,2 C4

c

213.$,3D,-4:1t 03t;lg.4:1,,7 104/51 1 0418~

~~.44

1

03J40.44,q.,!2,~,

04/U

8

t14~.~.M

03/0S•~.eo

03170.04105,70

c

21a.37,ollt3/~l

"'

:tr.:JO.:M.'2. 31'2

v

2147• 3/'3..M

~

-

'

03/liO.I>oi.Sli .. Ool/5-t.I!II.M

03100 •

1121. 212S

N

,;v,s, w~s..&~~.s:~.sr. cwt53
0:1/S.!i,Sllt o.tt55,152,1117

"

Hll~l

I

2/45.~

"

"'

2150,58. 3150,$4.G2. ~. 11150

-

I

v

21DOt3J""

v

I

2J/jfjtfllll5

31es• D/65

~

I

""'

"
"

A

·'

•

•

c

-

·~ 0)(1.1.

N

I

'

'
'"

N

I

v

..

"'
I

2)51). 3150.$ol

2150. 3/S!i.!l:l • !1/S!i

I

v

21•D • 3/40,s:J 1 DIU

N

"'
A

•

"

N

I

21'30.3(.38

•

8

'

Z':n.33 tlill25

'

• 3J.tS.•li.S3.15t 10153

o

11~111111)115

~

21<10.44.~1:Jiol..4.ol6

PIIORÃO

'

otmeozru
021211.33 ...1. 03141

cv.sse
....

, •• 21

N

~~

AUXli..IMl

SITUAC.i.O

011'2!1•CVIO 1 ().(/7(,

0112$. 02120.

I='

- SITUAÇÂO

>AOPOSTA

I"""""'

NivEL.

NivEL IHTERMED!AAIOI

SJT'UA~O

8

I
1

21DO.(I.I. 1

"
"'

N

v
~

'

A

I

•
m

DIÁRIO DO CONGRE_S~O N~QOJ-!A_L (Seção II) _

Setembro de 1992

ANEXO Vil DA ~!01 N'

,,

DE

DE

Sexta-feira 11 7413

DE 1 99:!-

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Ariexo 11

-

SERVIDORES DA SUPERINTEND~NCIA DE SEGUROS PRIVADOS

II
,I

NiVEL SUPERIOR
SITUAÇÃO

ATUAL
CtASINIV

--

PROPOSTA
CLASSE

I
I

e 16

---

B/14

v

c

---

0111e12

I
11
III
IV

e 14

v

D/15 e 16

VI

--

B

ANEXO Vil DA LEI N'

I

11
III
IV

I

v

--

I

D/07

i

I
11

E/05,06

c

e 071

EÍ08

--

I

I
I

III
IV

I

ATUAL

I

ci..AsiNiV

e OS
G/06;07 e 081
GI04

A

I

PROPOSTA

CLASSE

PAORAÓ

--

1

o

·-

11
III
IV

-----

v
I

---

I
11
III
IV

c

--

v

C/06

v

VI

C/08

VI

I

I
11

bt06
0107 e 08

lt

--

m·

G/02

.

SITUAÇÃO

I

8

F/08

NlVEL AUXlLlAÃ

!
I

F/05

DE

I

0/02

I
11
III

A

I
I
I

--

VI

C/16

o

0/08

v

Cf13 e 14

D/13

I

I
11
III
IV

B/16

PROPOSTÃ
PÁQRÃO_

----

11
III
IV

I

D

A/13

ATUAL

--

I

A/12

-

CLASJNIV I CLASSE I

PADRÃO

--

A/15

I

I
i

NiVELINTEAMEOIÁfÜO
SitUAÇÃO

'

IV

'

VI

''

I
11
III

I
8

..

v

III
IV

v

E/04

E/06,07

a os

VI
I
11
III

A

DE 1992,

DE

Enquadramento dos servidores _na tabela de vencimentos do Anexo U
12
SERVIDORES DA COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
N(VEL SUPERIOR

SITUA CÃO

SITUAÇÃO

A.TU AL
CLASINIV
G/01

--

G/02
G/03e 04
G/05

o

PADRÃO
I
11
III
IV

v

e 02

1101 e 02

I
11
III
IV

U03

v

1104e OS

VI

H/01

H/03e 04
H/05

J/01

c

e 02

I
11

J/03 .

J/04 e OS

PRoPbSTA

ATUAl

PROPOSTA

CLASSE

CLASSE

CLASJN!V
. Af01

--

Al03

v

AIOS

I
11
III

8/01

lv

B/04

c

e E/01

E!Oie 03

I

v

E/04

I

e Fi01
F/02 e 03
F/04 e os

ElOS

··v1
I

v

KI04e os

VI

H/oa e os

III

Af02

III
IV

e 02
D/03a 04

IV

A

AIÓ1

11

0101

K/01

I
11

l

o

K/02. 03

III

CLÃS/NIV

CF02 e 03
C/04 e 05

0105

I

e

8

I

• A

NfVEL ÃU'X!ÜÃR..
srruÂçAo
-PROPOSTA
ATUAL

PADR-ÃO!

C/01

G/01
G/02.03 e 04
G/05 e H/01 ,02 04

8

I
I

NfVEL INTERMEPIÁRIO

I
I

11

til

-

IV

-·

..

v
I
11

c

III

IV

v

8/05

I

C/01

--

I

CLASSE I PADRÃO I
I

o

AJ04 --

B/02
B/03

·-

C/02 e 03

11
111
IV

CÍ04
CIOS e 0/01

v

0/02 e 03

VI

Dfo4

VI
I

.

é

·---------

11
III

IV

v

e·as·-

I
11
III

...

VI

A

I
11
III

-

. !:414 _Se>;ta-feira 11

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ANEXO Vil DA LEI N'

OE

OE

Setembro de 1992

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11
13

'I-

SERVIDORES DA FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ
NÍVEL SUPERIOR

I
SITUAÇÁO
I
ATUAL
PROPOSTA
Ct.AS/REF CLASSE! PADRÁO
F/22
I

--FeG/24

F,G eHt23

F,G

e H/25

--F.G a H/26
--e
G,H
G

D

c

1/27

e

H/28

--

G,He1129

G,H eJ/30

--e

B

SITUAÇÃO

ATUAL
CLAS!REFA e 8/08
A e Bf09
A e Bit O

11
III
IV

A,B

I
11
III
IV

A,B e C/13
A,B

ATUAL

CLASSEI PADRÃO
I

CLASIREF
A e B/08

D

e C/12

e C/14 e 15 e D/15

c

B,Ce 0116

PROPOSTA
CLASSE PAOAÁO
I

A e B/09

11
III
IV

A e 8/10

A e B/11

v

A,B

e C/12

v

I

A.B e C/13

I
11

•

A,B

e C/14 e 15 e D/15

c

III

B,Co 0/16

IV

v

c.o.e e F/18

v

B,Ca0l17
C.O.E e F/18

VI

C/19 e o e E/19 a 20

VI

C/t9eDeEJ19e20

I
11
III
IV

Oe~21

I
11

o e E/;!1_

O,E

e F/22

EeF/23e24
O,EeF/25

B

.

I
11
III

A

III
IV

v
VI

"'

v

O,E e_F/2_5
F/26

VI

F/27 e28

I
11
III
IV

I

o .e e F/22
E e F/23_~ _24

IV

F/26
F/27 e 28

11
III
IV

D

B,Ce0/17

VI

A

SITUAÇÃO

PAOp_9~T!t-

A e B/11

v

v

G,H 1/31
G,H,I eJ/32

NIVEL AUXILIAR

NIVEL INTERMEDIÁRIO

B

v
VI

I .

•

I
11
III

A

UI

ANEXO VIl DA LEI N •

DE

DE

OE 1992.

..

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 11

·o.,;;,;_ •

14
SERVIDORES DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO E ECONOMIA APLICADA
NfVEL lNTEAMEOIÀ~IO

NfvEL SUPERIOR

SITIJAÇÃO
AiUAL
PROPOSTA
CLASIPAOR CLASSE
PADRÃO
Ali
I

-A/11

11

o

--

A/IV

-Bn

c

-em
B/111

--

E/1

-E/11

B

E/III
A

---

I

.

Cl.AS/PADA

--

v

I
11
III
IV

A/IV

I

A/III

I
11

--

-sn

D

c

11
IV

CLASSE

Ali

A/III

A/11

PROPOSTA

ATUAL

v

D

Ali I

I

PADRÃO
I

11
III
IV

v

c

A/IV

--

I
11
III
IV

v

em
--

VI

8/111

VI

11

snv

I

sn1

III
IV

cn

IV
y

B/111

--

v

VI

snv

VI

I

BIIV

SITUAÇÃO

ATUAL I
PROPOSTA
CLAS!PADRI CLASSE
PADRÃO
Ali
I

---

III

IV

A/III

NfVEL AUXILIAR

SITUAÇÃO

v

--

v

-cnl

VI

cn11

I
11
III

IV

I

B

•

--

v

B/1

VI

---

-

B

I

A

•

•

A

I
11
III
IV

I
11
III

DIÁR.IO DO CONG~i'SSONACIONAL (Seção U)

Setembro de 1994

ANEXO VIU DA LEI N •

DE

DE

Sexta-feira 11 7415

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencime11tos do Anexo III

-.

\-

~-

1

~

Servidores do Plano de Clas.~;rioação de Cargos das Leis n•s 5.645170 e 6.550/78.
NivEL SUPERIOR.
SITUAÇA.O
ATUAL
PROPOSTA
REF
CLASSE I PADRÃO
01
I

02

I

-·

NIVEL INTERMEDIÁRIO
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
REF
CLASSE
PADRÃO
12
I

13
14

11

o

NIVEL AUX!Li_AR

I
ATUAL
REF

03

o4-

11

o

-

SITÜAÇÁ.O
-" --PROPÜSTÁ
PADRÃO
CLASSE
I
1\

o

e 16

111
IV

07e08

111
IV

07

v

17

v

09e 10

v

08

I

16 e 19

11

09e 10
11

1\

20

e 12
13

11

III
IV

21 e22

12813

I
\1
1\1
IV

03&04

os e 06-

c

111
IV

I

c

··-

111
IV

III

III

IV

31 e32

-IV

27e2B

111
IV

v

33
34035

v

29830
31 e 32

VI

v
VI

17

I

18 e 19
20
21 e22
23

11

VI

-

B

11

A

III
ANEXO VIII DA LEI N'

168 17

v

18 e 19

v

VI

20e21

VI

I

22

I

11

1\

vi

•

I
A

14 e 15

23e24
25 e26

14

24825

c

I

23
24
25026
27
28029
30

15 e 16

B

15

05e06

B

v

.I

I
A

\1

OE

11

111

I\ I

DE

. _DE 1992.

-., .

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anexo 111

2

SERVIDORES TECNICO-ADMINISTRATRATIVO DAS INSTITUIÇOES FEDERAIS
DE ENSINO, CONFORME ART. 3' E SEGUINTES DA LEI N• 7.596/87.
NIVEL SÚPERIOR
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
REF
CLASSE
PADRÃO
01
I
02
11
03
D
1\1
04e05
IV

NIVEL INTERMEDIÁRIO

ATUAL
REF

01

SrTUAÇÁO
PROPOSTA
PADRÃO
CLASSE
I

02

03e 04

o

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
REF
CLASSE
PADRÃO
01
I

11

02

III

Ó3e 04

o

11
III

IV

os

IV

v

os

os

06e07

v

06e07

v

07

I
11

I

oeeos

11

10

IR
IV

11 G 12

I
11
III
IV

11 e 12

IV

08
09810
11
12 e 13

13
14

v

14 e 15

v

14 e 15

v

VI

16

VI

16017

VI

15 e 16

I
11

17018

I

18

19

u

III

20821

lU

19e20
21 e22

IV

22

IV

23

I
11
III
IV

21

v

23e24

v

24e25

v

22e23

VI

25826

VI

26927

VI

08&09

10

17
18

c

B

19e2D

A

III

1
11
1\l

c

B

c

13

B

I

I
A

n
UI

..•

A

1\

1\l

7416 Sexta-feira 11
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~~----~~----~~

ANEXO VIII DA LEI N'

DE ~

DE

OE 199~.

-

.."'-.:o.,:>·-Y
...

EnqUadramento dos servidores na tabela de vencunentos do Anexo III

-

3
SERVIDORES DO IBAMA, EMBRATUR E INCRA
NfVEL SUPERIOR

NIVELINTEAMEOrAAlO
SITUAÇÃO

SITUAÇÃO
ATUAL
CLASIAEF

ATUAl

PROPOSTA
CLASSE

PADRÃO

Al01

-D

A102e 03

AJ02
A103
A104
AiOS

III

IV

AiOS

v

AiOS
A/07 e 08

I
11

c

o

v

AIOS
AiOS

IV

Al09, 10

8112

v

~/11

8/13 e 14

VI

8f12

B/t5e 16

I
11

8/15.16917

B

B/13

III

IV

v

C/24,25 e 26
C/27 ,28.29 e 30

Vl

c

I

III

e 18
B/19 e 20
C/21,22 e 23

e 14

e 19
e C/21 e 22
C/23,24_,25 e ?_6: I
C/21,28.29 e 30

I
11
III
IV

B

B/18

B/20

12
14

v

16

VI

18

I
11
III
IV

B/19 e 20
C/21

e 22

Vl

I
11
III

-- DE

B

I

C/23 e 24
Cf25.26 e 27
C/28.29 E 30

v
A

DE

e
B/13 e
B/15 e
B/17 e

1

11
III
IV

c

A/10
B/11

VI

III

ANEXO VIII DA LEI N'

A107
AIOS e 09

v
I

I
11

A

I
11
III
IV.

~07

A/10 e 8/11

Bf17

PADRÃO
I
11
III
IV

CLASSE I

Al01

A/04

A109

PROPOSTA

CLAS/REF

I
11

NfVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO
ATUAL
PROPOSTA
CL.ASIAEF
CLASSE I PADRÃO
AJO I
1
A102
11
III
A103
o
A104
IV
v
NOS e06

v
VI
I
11
III

A

DE 1992.

Enquadramento dos serv!dores na tabela de vencimemos do Anexo III
4
SERVIDORES DA CAIXA DE FINANCIAMEttTO IMOBILIÁRIO DA AERONAUTICA
N(VEL SUPERIOR

ATUAL
NiVEL

SITUAÇÃO

PROPOSTA

D

os
06907

e

12

19e20
21 e 22
23e24
2Se26
27e2B
29o30

01

11
UI

02
03e04

"'v

06e07

11

c

III
IV

13e 14
15e 16
17e 18

NIVEL

PROPOSTA
CLASSE

PADRÃO
I

I

01

11

III

02
03804

"'v

os

IV

06e07

v

08

I
11
III
IV

I
11
IB

09910
11 e 12
13e 14
15 a 16
17e 18

o

c

11
III

19e20

I

19 e 20

I

21 e22

11

21 a22

11

III

23e24
25e26
27e28

v
VI

,

c

12.13814
15 e 16
17e 18

I

11
III

IV

.

I

08
09e 10

PAOAAO

I

VI

A

o

os

11

ATUAL

PROPOSTA

CLASSE .

"'v
"'

v

B

NíVEL

I

I

08
09e 10
11

ATUAL

PADRÁ.O

CLASSE

01
02
03a 04

NIVEL AUXILIAR
SITUAÇÃO

NIVEL INTERMEDIÁRIO

SITUACÃO

23e24
25e26
27e28
29e30

B

•

I
11

III

A

"'v
"'

I
11

10

v
Vl

B

III
IV

v
VI

29e30

A

I
11
III

-
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DE

DE

DE 1992.

Enquadramento dos servidores na tabela de vencimentos do Anex~ III

5
SERVIDORES DAS ENTIDADES; IBPC, IBAC, FBN, FCRB, FCP, LBA; FUNAI, FUNAG, FUNDAJ.
FAE,IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, FNS, ROOUETTE. PINTO, FNDE, SUDAM, SUFRAMA, SUDENE,
CEPLAC, CAPES.E TABELA DE ESPECIALISTAS.
NIVEL SUPERIOR
NIVEL íNTERMEOIÃRIO
NIVEL AUXILIAR
·srrúAçAo

SITUAÇÃO

ATUAL

PAOPÕSTA
CLASIPADA CLASSE I PADRÃO
Ali
I

-MI
Mil

o

-B/1

-em

'

c

E/1

--

B

nl

MI

--

o

I

I
D
lU

A/111

v

I
li

A/IV

I
11
UI
IV

--en

c

em
--

VI
I

B/111

u

snv

III

Cl1

I

v
VI

C!ÍII

B

I

III

DE

J
J

III

IV

v
I
11
UI
IV

c

--

v
Vi

11
III

Bill

u

IV

8/111

IV

v

-env

VI

---

VI
A

11

o

B/1

I

n

ANEXO IX DA LEI N'

v
VI

--

-Clll

--MI
-A/III
-AJIV
--

IV

v

I

A

I

PROPOSTA
ATUAL
CLASIPADR! CLASSE
PAOAÁO
Ali
I

PADRÃO

I

IV

E/11
E/III

I

I
I .

v
I

CLASIPAOA I CLASSE

Ali

IV

-env

SITUAÇÃO

PROPOSTA

--

III

B/111

I

u
IV

-MV

ATUAL

'11.

I

UI

I

DE

I

a

III

v
I

u

A

III
..

.

DE 1992.

GRATIFICAÇOES
ASSISTENTE JURIDICO. PROCURADOR AUTARQUICO.
PROCURADOR, ADVOGADO E ADVOGADO DE OFiCIO DO
TRIBUNAL MARÍTIMO
40 HORAS
30 HORAS
CLASSE I PADRÃO
I
1.606.649,13
Iii
2.142.198,841
2.047.625,28
1.S35.718,96
11
A
1 .957.226.88
1.467.920.16
I
1.403.114,56
VI
1.870.819.42
1.341.169,71
1.788.226.28
1.283.428,54
IV
1.711 .238,05
B
1.639.844,95
1.229.883.71
111
1.572.768,96
1.179.576,72
11
1.133.176,32 I
1.510.901,76
I
VI
1 .452.679, 14
1.089.509,36
1.398.957,86
v
1.049.218.40
1.349.253,97
1.01 1.940.48
IV
1.317.216,72
987.912,54
111
I
965.247,71
1.286.996,94
11
1 .258.468.27
943.851.20
I
915.139,00
v
1.220.185,33
910.008,01
IV
1.213.344,01
1.174.122,90
880.592,18
111
D
1.164.082,62
873.06,1 ,97
11
851.118,80
I
1.134.825,07

v

c

OUIMICO, FARMACEUTICO E
ENGENHEIRO AGRONOMO
40 HORAS
1.100.816,04
1.066.485,86
1.033.226,32

30 HORAS
825.612,03
799.864,40
774.919,74

1.001.004,00
969.778,26
939.525.48
910.217,60
886.623,28
854.314,99

750.753,00
727.333,70
704.644,11
682.663,20
664.967,46
640.736.24
620.748,65
601.386,15
582.625,96
564.451,51
546.844,02
529.785.75
513.259,34
497.249,34
481.737,81
466.710,10
452.152,23

827.664.861
801.848,20
776.834,62 1
752.602.01
729.125,36
706.381 ,00 .
684.345.79
662.999,12
642.317,08
622.280,14
602.869,64

I

··~

..
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DE

ANEXO X DA LEI N'

DE

Setembro de 1992

DE 1992.
VALOR

GRUPO
A

3.557.000,00
3.356.000,00
3.166.000,00
2.987.000,00
2.818.000,00
2.559.000,00

B

c

o
E
F

Alil':XO

,:I-

TABELA DE

VENCIMENTOS APLICÃVEIS·,AOS SERVIDORES

TÍ:CNJCO-ADMlNI~-

TRATIVOS DAS INSTITUIÇÕES FEDERAIS, DE ENS.HIO, DE QUL- TRATA

A

LEI. 7596/87
~ivEL DE APOIO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
ll
12
i3
14
15
16
17
18
19
20
21
2;2
23
24
25
26
27

N!VEL MfDIO

N!VEL SUPERIOR

VENCW".NTOS

-

1'
2
.3

·4
5
6
7

. 9
9
10
11' !•_
12 '
13
14i
1~· . ,.
16._
. 17- .1
1/l...

19....
20 l
21
22';
23'
2'4'.
25
26

1
2
3
4
5
6
7
8
9

lO
11
12

13
14
15
16

t7

.

.,
!

~

18
19
20
21
22
23

·.·

. '

576.000,00
604 ...8.0.0, OQ
'
635.040,00
666.792,00
700.131,60
735. !38,lll
771.695,09
810.489,64
851.014,34
893.565,05
.. 938.243,31
985.155,47
1.034. 413.24
1.086.133,91
1.140.440,60
1.197.462,63
1.257 .335, 76
1.320.202,55
1.386.212,68
1.455.523,31
1.528.299,48
1.604.714,45
1.684.950,18
1.769.197,69
1.857.657,57
1.950.540,45
2.048.067,47
2.150.470,84
2.257.994,38
2.370.894,10
2.489.438,81
2.613.910,75
2.744.606,29
2.881.836,60-·
3.025.928,43
3.177.224,85
3.336.086,09
3.502.890,40
3.678.034,92
3.861.936,66
4.055.033,50
4.257.785,17
4.470,674,43
4.694.208,15
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
votação das Emendas de parecer favorável, de nçll 1, 3, 4,
6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21,26 e 27.

Os Srs. Senadores que estiverem de acordo com as emendas de parecer favorável, agora referenciadas, permaneçam
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em votação
as Emendas de parecer contrário, de n~' 5, 9, 18 e 25.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Rejeitadas as Emendas de n95 S, 9, 18 e 25.
Em razão da decisão agora assentada, ficam prejudicadas
as Emendas de n 95 2, 13, 22, 23 e 24.
A matéria v3i à ComissãO Diretora para redação fm.al.
1

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, redação final que será lida pelo Sr. 1"' Secretário. É lida a segúinte
PARECER N• 290, DE 1992
Da Comissão Diretora

RedaÇão f"mal das Emendas do Senado ao Projelo
de Lei da Câmara o• 76, de 1992 (n• 3.170, de 1992,
oa CaSa- de orige-m).
A ComiSsãO Diietora apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 76, de 1992
(n' 3.170, de 1992, ria Casa de origem), que concede antecipação de reajuste de vencimentos e de soldos dos servidores
civis e militares do Poder Executivo e dá outras providências.
Sala de Reuniões da Comissão, 10 de setembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Dirceu Carneiro, Relator
- AJexandre Costa - Márcio Lacerda.

ANEXO AO PARECER N' 290, DE 1992
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 76, de 1992 (n' 3.170, de 1992,
na Casa-de origem), que concede antecipação de reajus1e
de vencimentos e de saldos dos servidores 'civis e militares do Poder Executivo.
Em~nda n~ 1
(corresponde à Emenda n• 1, de Plenário)
Inclua-se no iricis-o IV do art. 29 , o seguinte:
"Art. 29 ••••••~•••••••noo.o••••~••••••••»>••••••••••••••••
IV - ... ~ bem como para os servidores do Quadro
Permanente da Secretaria da Cultura da Presidência
da República e de suas entidades vinculadas, Instituto
Brasileiro do Património Cultural - IBPC, Instituto
Brasileiro de Arte e Cultura- IBAC,,.f'undação Biblioteca Nacional- FBN, Fundação Casa Rui Barbosa
- FCRB e Fundação Cultural Palmares - FCP."
Emendan' 2
(corresponde à Emenda n• 3, de plenário)
Suprima-se o incisá II do art. 4'~, renumerando-se os_ demais incisos.
Emenda n 9 3
(corresponde à Emenda n• 4, de Plenário)
Acrescente-se § 39 ao art. 89:-
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"Art. 89
§ 39 Os Servidores -civis ·das carreiras indicadas
no art. 2• da Lei n' 6.185, de 11 de dezembro de 1974,
serão enquadrados segundo os>procêdimentos de correspondência indicados no Anexo VII."
Emenda n~ 4
(corresponde à Emenda n' 6, de Plenário)

Suprima-se o inciso I do art. 27.
Emenda n~ 5
(corresponde à Emenda n., 7, de Plenário)
Dê-se ao art. 28 a seguinte redação:
"Art. 28. Os ã.posentados terão se-us proventOs
revistos para inclusão dos direitos e vantagens ora concedidos aos servidores em atividade, inclusive quanto
a posicionamento nas· Cl3.sses e ·Padrões correspondentes às respectivas Càireiras e categorias ~ni-que se apo~
seQtaram ou foram transformados.
Parágrafo único. Serão igualmente revistos os valores das peitsóes para aplicação dos benefícios decorrentes desta lei."
Emendan~6

(corresponde à Emenda n• 8, de Plenário)
Inclua-se onde couber:

"É revogado o parágrafo único do art. 13
da Lei Delegada n' 113, de 27 de agosto de 1992."
Emenda n9 7
(correSponde à Emenda n• 10, de Plenário)
Inclua-se onde couber.:
"Art .... _-:--=--São incluídos no Anexo I a
que alude o art. 2• do Decreto-Lei n• 2.346, de 23
de julho de 1987. os servidores autárquicos incumbidos
da realização das atividades de que trata a letra b do
parágrafo único do art. 26 do Decreto-Lei n., 200, de
25 de fevereiro de 1967."
Emenda n9 8
(corrêsponde à Emenda n• 26, de Plenário)
Inclua-se onde couber:
"Art .... -O servidor titular de cargo do
Grupó de -DireÇãô ~e AsSessoramerito Superiores --DAS ou de cargo de Direção de Instituição de Ensino
- CD que optar pela remuneração do cargo efetivo
não pode:rá _receber remuneração mensal superior a
maior rem~J}eração paga a servidores, a que se referem
_ o_~_ Ap.~xo~_ I e II des_ta lei, não_ ocupante de cargo ou
função de .confiança.
Parágl;'afo úniCo. ExEluem-se do cômputo, para
os fins de_ste artigo, as vantagens a que se referem
as alíneas'" a a n e p,do inciso II dO art. 3~ da Lei n.,
8.448, de lg92."
Emendan9 9
(corresponde à Emenda n• 27, de Plenário)
Inclua-se onde couber:
"-Art .... - Os servidores da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste- SUDEN~.
da Superintendência do Desenvolvimento da Amnzônia- SUDAM e da Superintendência da Zona Fr 1D'~·
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de Manaus - SUFRAMA são incluídos na tabela de
vencimentos constantes do Anexo II (Tabela A), a
que alude o inciso II do art. 2~"
Emenda

n~

10

(corresponde âs Emendas n•' 11, 12, 14, 15, 16, 17
e 23, de Plenário
Dê-se ao Anexo II a seguinte redação:
"Tabela de vencimentos aplicáVeis aos servidores da Fundação Nacional de Saúde, das carreiras
de Diplomacia, Auditoria do Tesouro Nacional, Polícia
Federal, Polícia Civil do Distrito Federal e dos Policiais
Civis--dos extintos Territórios Federais, Orçamento, Finanças e Controle, Procuradoria da Fazenda Nacional,
Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental, integrantes da Categoria de Fiscal de Contribuições Previdenciárias do INSS, Polícia Rodoviária
Federal, aos servidores da SAE, CNPq, FCBIA,
CNEN, SUSEP, CVM, FIOCRUZ, INCRA, IPEA,
CAPES, IBAMA, CEPLAC E FAE."

Setembro de 1992

Não havendo quem peça a ·palavra, encerro a discussão.
Em votação.
._
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram perinanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Aprovada a redação final, a matéria volta à apreciação
______ ..
da Cãmara dos Deputados.

O S8. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Nada 111ais
havendo a tratar, a Presidência vai encerra OS fr3.balhos, designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DELE! DA CÂMARA N• 53, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
. n• 53, de 1992) (n• 4.904/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
Emenda n• 11
(corresponde âs Emendas n• 19, 20 e 21, de Plenário) e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da 6' Região e dá outras proVidêrici3.s. (Dependendo de pare~
Dê-se ao Anexo III a seguinte redação:
cer.)
·
"Tabela de vencimentos aplicáveis aos car-~2gos do Sistema de Çlassificação de Ca~goS insti~ufdos
. 'pelas Leis n• 5.645, de 1970 e 6550, de 1978, dos
REDAÇAO FINAL
servidores técnicos-administrativos das instituiÇões fePROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
9
derais de ensino, conforme art. 3 e seguintes da Lei
N' 58, DE !992
n' 7.596, de 1987, dos •ervidores da EMBRATUR,
Discussão·, em turno único_, da Redação Final (oferecida
CF!Aer, IBAC, FBN, FCRB, LBA, FUNAI, FU9
NAG, FUNDAJ, IBGE, ENAP, FUNDACENTRO, pela Comissão Diretõra em seu Parecer n 280, de 1992) do_
FNS, ROQUETE PINTO FNDE, SUDAM, SUFRA- Projeto de Decreto Legislativo n• 58, de 1992 (n• 28/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo Básico
MA, SUDENE, e tabelas de especialistas.~'
de Coop_eraçã_o_ Científica:; Técnica e Tecnológica, celebdtdo
·entre o Góvenici da República Federativa do Brasil e o GoEmenda n• 12, de Redação
__verp.o da República do Chile, em Brasília, eiri 26 de julho
9
Dê-se ao art. 9 a seguinte redação:
de 1990.
·
"Art. 9~' Caso o _valor dos vencimentos decor3
rente do enquadramento do servidor, nos termos desta
REDAÇÃO FINAL
lei, não absorva integralmente as vantagens a que se
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
refere o art. 49, a diferença será pága a: título de vantaN• 59, DE 1992
gem individual nominalmente identificada."
DisCUSsão, em turno único, da Redação Final (oferecida
Emenda n~ 13, de Redação
pela Comissão DíretOi'a -em-SeU Parecer n~" 281, de 1992 do
Dê-se ao art. 20 a seguinte redação:
Projeto de Decreto Legislativo n• 59, de 1992 (n' 62/89, na
"Art. 20. É revogado o art. 27 da Lei n' Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
n~" 158, da Organização- Internacional do Trabalho OIT,
8.216~ de 13 de agosto de 1991, bem como restaurada
a Lei n~" 7.834-, de 6 de outubro de 1989, revogada sobre o Término da Relação do Trabalho por inici3.tíva do
pelo art. 38 da Lei n~" 8.216, de 1991, e restabelecidos Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68~
a carreira e os cargos de Espeéfalista em Políticas Públi- Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
cas e Gestão GOvernameritãl~ n-OS- teirifõs _da lei ora_
-4restaurada."
REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Emenda o"' 14, de Redação
N' 61, DE 1992
Dê-se ao art. 29__ a seguinte redação:
DisCuSSãO, em turno -úi:tíc(), da Re-dação Final (oferecida
"Art. 2?. Observado o disposto no art. pela Comissão Diretora em seu Parecer n• 282, de 1992) do
1~", esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Projeto de Decreto Legislativo n• 61, de 1992 (n' 86/91, na
produzindo efeitos firianceiro~ ~ pârtir de }9 de setem- Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
bro de 1992."
Cc-Produção Cinematogiáfica, celebrado entre o Governo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em discus- da República Federativa do Brasil e o Governo da República
são a redação final. (Pausa.)
· Argentina, em Buenos Aires; em 18 de abril de 1988.
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-5PROJETO J)E LEI DA CÂMARA
N• 9, DE 1990
Discussão, em turno único, do ProjetO de Lei d;:l Cãt:nara
n' 9, de 1990 (n' 4.432189, na Casa de origem), q-ue: cria o
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providências, tendo
PARECERES
.
. ..
_. . .
-sob n9 237, de 1992, da ComisSãO-de Educação, fàvorável nos termos do substitutivo que apresenta, e
' -de Plenário, Relator: Senador MauríciO Corrêa, favorável ao Projeto e contrário ao substitutiyo da Coiriissão de
~ucação.
~
-
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ATO DA COMISSÃO DIRETORA N' 24, DE 1992
DísCiplina a coricessãó de inióvel funcional a Senador e dá outras prov~dências.
A-Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competétlci3 regiinental e regulamentar. resolve; - - . .
Art. 1>- Os se-nadores, durante o exercício do mandato,
fazem jus a um apartamentO funcional, cuja entrega estará
condicioilãda ã"disponibilidade de imóvei~ por parte do Senado, bem como à prévia assinatUra de termo de ocupação de
imóVel.
___ § ! 9 __ ~~~do apartamento, o Presidente do Senado fará
· jüS 1\\iiDa r'C'Sig~ncía especial, durante o exercício Qo cargo.
' ' - ~ ~- 29 O tê.Imõ de ocupação de imóvel, a ser assinado

O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encer- pelo ocupante do imóvel e pelo Primeiro Secretário, como
iada a sessão.
·- rêpre~ntante do Senado Federal, obedecerá ao modelo anexo
(Levanta-se a sessão às_21_horas.
ao presente ato.
ATA DA 147• SESSÃO, REALIZADA
EM 7 DE AGOSTO DE 1992
(Publicada no DCN (Sessão!_!), de8-8-92)

Art. 2~' Obrigam~se os ocupantes, pelo uso das residências, a pagarem mensalmente, mediante desconto em folha,
as taxas de ocupação, administração, conservação e de r e no~
vação de mobiliári-o, as quais se-rão fixadas e .reajustadas mediante ato do Primeiro Secretá,rio_.

Art. 3"' Cessa, de pleno direito, a permissão de uso de
imóvel:
I - ao término do mandato do ocupante, salvo se este
Na página n' 6443, 2• coluna, na justificação do Projeto. for reeleito para mandato subseqüente;
I I - em caso de falecimento do ocupante;
de Lei do Senado n? 120/92, que institui o número único. do
III- se o. ocupante vier a renunciar ou petdero mandato;
Registro Civil e dá outras providências,
· IV- se o_ ocupante vier a ser licenciado para exercer
Onde se lê:
·
_
cargo de ministro de Estado ou de seçretário de Estado, do
-certificado de Reseryista.
TiiStritO Federa_l ou de prefeitura de capital.
Leia-se:
6 -Certificado de Resetvi~ta.
- Art. 4~' _ ps- SenadOr~s _que nãO dispuserem de apartaNesta mesma págiria e coluna, na jUstihcição -do·_ x!t§fffio
mento funclonã.l, e enquanto isto não ocOrrer, serão hospeprojeto,
-dados em estabelecimento hoteleiro previamente contratado
Onde se lê:
pelo Senado Federal ou, mediante opção; receberão um Auxí20- Carteira de Clubes.de lde_ntidade Fõ.ncionál,
- Ho~-Moradia, a_ título_ de l_'eembolso das despesas efetuadas
Leia~se:
__ ~ ____,_____:~--" _
-~~-mqradia O!l~ estada no J?_istôto Fed~ral, a~é _o valór que
20-- Carteira de Clube~_ es_portivo_-:_soc~al-recreativo.
vier a.ser :fixa9-o para o mês corresporiàente.
--~ _ ~"J~~ _0- A_IJ]djio-Moradia só ~e,rá pago mesJiante a apresentação da nota fiscal emitida pelo estabelecimento hoteleiro
ou do recibo emitido pelo locador do imóvel residencial9cupado pelo parlamentar.
ATA DA 148• SESSÃO, REALIZADA
§ 2"' Os comprovantes da despesa de que trata o paráEM 10 DE AGOSTO DE 1992
grafo anterior deverão ser encaminhados à Diretoria-Geral,
via Protocolo ;\dministiativo, até d quinto dia útil do mês·
(Publicada no DCN (Seção II), de 11-8-92
subseqüente ab ;de sua realização, após o que ·o reembolso
. -~ão _será feito. --~ .
.
RETIFICAÇÃO
§ 3~' ,Fica diSpensado da apresentaÇão dos comprovantes
de despesa o Seri.ador _que tiver ocupado- imóvel próprio ou
Na página n"' 6474, 2• coluna, após a justificação do Reqti:e-. cedido, no Distrito Federal, ficandO,- entretanto, obrigado a
rimento n"' 594, de 1992.
-·
co~unicar tal fato à Diretoria-Geral, dentro do prazo prevísto
Onde se lê:
no -parágráfo anteriOr, mencionando os dias correspondentes
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1992
à efetiva ocupáÇão daquele imóvel.
(Ao exame da Mesa)
§ 49 Na hiPótese de unia das ocorrências previstas no
Leia-se:
..
,-~-- ____ ----,--;- . __ art. 39 ou se o SeQador não aceitar o apartamento funcional
Sala das Sessões, 10 de agosto de 1992-~ -Senador Çouti~ - g_ue-lhe for Ofe*c;:ido, ele perderá, a partir da mesma data,
nho Jorge.
- crdirei~o à hosgedãgem e ao recebimento do Auxílio~ Moradia.
(Ao exame da Mesa)
Art. 5~' As pesso_as não residentes em Brasília, que forem convocada!i _ou convidadas para deporem em Comissão·
Permanente ou Temporária, e desde que haja necessidade

RETIFICAÇÓES
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de pernoite em Brasl1fa, serão hospedadas nos estabelecirrieni) responsabilizar-se pelos danos ou prejuízos materiais
tos hoteleiros a que se refere o artigo anterior.
causa-dos eni qualquer parte do Prédio O'U- a_.õens de terceiros,
quer provocados pessoalmente ou por seus dependentes, quer
Art. 6' No perfodo de 1' de junho a 31 de agosto de
1992, o ·valor da diária prevista no art. 4 9 , § 1~', do Ato da
provocados por seus empregados; __
Comissão Diretora n' 4, de 1991, com a redação dada pelo ·
j) restituir o imóVel e os imóveiS, aparelhoS e demais
Ato n' 44, de 1991, é de Cr$76.422,08 (setenta e seis mil,
acessórios colocados à sua disposição~ meôiãnte vistOria ~prõ~
quatrocentos e vinte e dois_ cruzeiros e OitP ·centavos.)
cess.ada pelo setor competente do Senado, documentada por
Art. 7" O valor mensal do Auxilio-Moradia, a partir Termo de Devolução.
. .
. __ _
do mês de setembrQ de 1992, inclusive, _éfix-ado em
_ Parãgr~fó único. A não observância de qualquer um dos
Cr$2. 292.662,40 (dois milhões, duzentos e noventa e dois mil,
deveres importará rescisão do presente Termo-,· aplica"ndo-se
seiscentos e sessenta e dois cruzeiros_ e quarenta centavos.)
ao contratante in'adiniplente a pena prevista no parágrafO úni--Art. 89 Este ato entra em vigor na data de sua publi- ·_CO da çláusula priffieir3.
cação.
·- .
. .
Çl_áusula Quarta - Farão parte integrante do presente
Art. 9~' Ficam revogados o Ato da Comissão Diretora
termo ·a relação de móveis, aparelhos, instalações e demais
n 9 4, de 9 de maio de_l991, e demais disposições em contrário.
·acessórios existentes- tio "ini6vel à data de sua ocupação. -·
Sala da Comíssão Diretõra; 19 de ·-ãgosto de -1992. :__
Oáusula Quinta- .As dúvidas de natureza administratiVa
Mauro Benevides - Alexand-:e Costa - Meira FUho.
.que surgirem na execução do presente Termo de Ocupação
. de Imóvel serão resolvidas pelo Primeiro Secretário.
E, por assim se acharem de pleno acordo, assinam o
ANEXO AO ATO DA COMISSAO QIRETORA
presente. Termo, em 4 (quatro).vias de igual teor e forma
N' 24, DE 1992
e. na presença das testemunhas abaixo indicadas.
Bràsília,
de de 1992.
Termo de Ocupação de Imóvel

ATO DO PRESIDENTE N' 352, DE 1992
Pelo presente Termo de Ocupação de ImÓvel, o Senador,
de um lado, doravante denominado,
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas atribuisimplesmente, ocupante, e o Senado Federal de outro, neste
ções regimentais e regulamentares, em conformidade com a
ato representado pelo seu Primeiro Secretáiib; doravante dedelegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
nominado, simplesmente, Senado, assinaram o presente Ter-· da Comissão Diretora n9 2, de 1973, e tendo em vista o que
mo de Ocupação de Imóvel com relação ao apartamento funconsta do Processo n' PD 000.343188-9, resolve nomear LUcíoilal n9
, do bloco
, da SQS __ , nesta Capital, de
ZARDO PEREIRA DA SILVA para o cargo de Especialista
propriedade da União (Senado Federal), mediante as seguinem Informática Legislativa/Análise da Informação, Classe 5•,
tes cláusulas e condições:
·
PL S21, do Quadro de Pessoal do Centro de Informática
Cláusula Primeira - O presente Termo -de Ocupação
e Processamento de Dados do Senado Federal - PRODAde Imóvel Vigerá a partir da data de sua assinatura e tão-soSEN, em virtude da aprovação em concurso público hÕmolomente enquanto o ocupante exercer ·o mandato de Senador. , gado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989, e prorrogado
Parágrafo único. O ocupante deverá devolver a unidade
pelo Ato n"' 40, de 1991, ambos da Comissão Direto:r;:a-·do
.residencial até o dia seguinte ao que deixar de exercer_ o manSenado Federal.
dato de Senador, sob pena de ser considerado em esbulho
Senado Federal, 9 de setembro de 1992. -Senador Mau·
possessório.
ro Benevides, Presidente.
Cláusula Segunda- Obriga-se o ocupante, pelo uso da
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 33, DE 1992
residência, a pagar mensalmente, mediante desconto em folha, as Taxas de Ocupação, Administração e Co-nservação
e de Renovação do Mobiliário.
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compeO~usula Terceira -São deveres do ocupante:
tência regimental e regulamentar, de conformidade cOm a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
a) usar o imóvel exclusivamente para sua residência e
da Comissão Dii"et_ora n"' 2, -de 4 _de abril de 1973, e tendo
de seus familiares;
em vista o que co_nsta do P~;oces.so n"' 000.617/92-0, resolve
b) conservar as pinturas, aparelhos, móveis, instalações
aposentar, voluntariamente, RAFAEL FARACO, Analista
e demais acessórios;Legislativo, Área de· Orçamento Público, Classe "1 ~", Padrão
c) atender às exigências emanadas das autoridades com,V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos
petentes;
do art. 40, inciso III, alínea a, da Constituição da República
d) permitir vistorias no imóVel por pessoas creâenciadaS'
Federativa do Brasil, combinado com os arts. 1$6, inciso m,
pelo Senado;
alínea a, e .67 da Lei n 9 8.112, de 1990, bem assim com o
e) não pxecutar obras ou benfeitorias nO imóvel, salvo.
se requeridas e expressamente autorizadas pelo Primeiro Se-. · art. 11 dâ Resolução (SF) n' 87, de 1989, com proventos
cretário·
--------,----_integrais, observadO o di:;oposto nO 3rt. 37, inciso XI, da Constif) ~mprir e fazer cumprir, rigbrosainen_te, pelas pessoas ' tuição FederaL
Senado Federal, 4 de fevereiro de 1992.- Senador Maumantidas sob o seu teto, as determinações do presente tenno;'
ro
Benevides,
Presidente.
g) cumprir as nonnas de segurança vigentes;
h) manter o imóvel que ocupar em perfeitas condições
de asseio e conservação, bem como zelar pela conservação
~ t) ~publicad? por have~ saído com incorreção no DCN- II, 7-2-'n.
e apresentação das áreas comuns;
--------~
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1- ATA DA 175• SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO
DE 1992

!.l-ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagem do Presidente da República
- W299192 (n• 578192, na origem), de agradecimento
de

comunic~ções.

1.2.2- Ofícios do 1~' Secretário da Câmara dos Depu·
tados
- N~211/92, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 132189 (n• 3.944189, naquela Casa),
que regulamenta o art. 9~ da CoOStitUJÇão_ Fedúal.
- N"212/92, comunicando o ~rquivã.mento do Projeto
de Lei do Senado n• 3191 (n• 1.827191, naquela Casa), que
autoriza o abastecimento das despesas de instrução para
efeito de cálculo do Imposto de Renda.
- N 9 213/92, comunicando _o a'(quivarilento do Projeto
de Lei do Senado n• 106182 (n• 8.579186, naquela Casa),
que acrescenta parágrafo ao artigo 9" da Lei n~ 6. 708, de
30 de outubro de 1979.
·
0

1.2.3 - Comunicações da Presidência
- Rec'ebimento de relatórios do Banco Central do
Brasil, sobre endividamento dos Gover~os Estaquais e das
Capitais referentes ao mês de agosto do corr~nte ano.
-Recebimento de manifestações, das Câmaras Municipais de Cámpina da Lagoa (PR), Santarém (PA), Campi·
nas, Sonto André, Taboão da Ser(a (SP), Paracatu_ (MG)
e da União ge Cl11i;>es Lojistas de Diretores Lojistas de
apoio ao Congresso N acicfiial, em face da atual crise política
que se instalou no País. -

1~2.4.- Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR- Proposta de S ..
Ex~ para a fixação de ocupantes de imóvel d!! prOpriedade
da Previdência SoCial, localizado no- bairro de ftedenção,
em São Luís, incluído em licitação daQUele órgão govern-amental.
SENADOR NEY MARANHÃO - Baixa credibi·
lidad~ ~a classe política. Protest~ de S_. Ex~ contra a importação de automóvel BMW pelo PRN paulista com isenÇão
de taxas alfandegárias.
_
SENADOR RONALDO ARAGAO- Precariedade
. dotráfego na rodovia BR-364.

L:Í-ORDEM DO DIA
. Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1992 (n' 4.904190,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Su_perior
do.Tr3balho, que altera a composição e· á orgartlzaçâo interna do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região e dá
outras providências. Apreciação sobrestada, em virtude de
quorum para prosseguimento ·da sessão.
__ __
Redação Final do Projeto de D~creto Legislativo n~
58, de 1992 (n' 28191, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo Básico de Çooperiação Científica,
TéCilica- e TecnOlógica, celebrado entre o Gove~o da República Federativa do Brasil e o Qovemo da República
do Chile, em Brasília, ein 215 dé jUlho de 1990. ApreCiáção
subi-estada, em virtude da falta de Quorum paia o -prosseguimento da sessão.
'
Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo ri.-9
59, de 1992- (n' 62189, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto da Convenção n 9 158, àa Organízação Internacional do Trabalho- OIT. sobre~ Término da Relação
do Tr.~balh9 por Jn.icia_t~ya do Einpre_g~dor, adotada e_Il]-

Setembro de 1992
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Diretor AdjUD.to

Genebra, em 1982, durante a 68~ S_es_sãQ da Conferência
Internacional do Trabalho. Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para prosseguimento da sessão.

Redação Final do Projeto de Decreto Legislativo n'

gresso Nàcional para divulgação dos trabalho_s do Po.der
Legislativo na televisão, e determina outras providências.
Apreciação sobrestada, em virtude da falta de quorum para
o prosseguimento da sessão.

61, de 1992 (n' 86/91, na Câmara dos Deputados), que
1.3.1 - Designação da Ordem do ,Dia da próxima sesaprova o texto do Acordo de CO-_Produção CineMatográsão
fica, celebrado entre o Governo da República Federativa
lA-ENCERRAMENTO
do Brasil e o Goveino da República Argentina, em Buenos_ _

Aires, em 18 de abril de 1988. Apreciação sobrestada, em
·virtude da falta de quorum para o prosseguimento da ses-:-

são:

- - .-

Projeto de Lei da Câmara n' 9, de 1990 (n' 4.432/89,
na Casa de origem), que cria o Programa DíáriO do Q:m-

2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA·
NENTES

Ata da 175a Sessão, em 11 de setembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência das Srs. Mauro Benevides, Valmir Campela e Almir Gabriel
ÀS 9 HORAS, ACHAM-sE PRESENTES OS SRS.
SENÁDORES:
Alexandre Costa - Chagas Rodrigues - Dirceu carnei-

ro- Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho -Magno Bacelar .,.. Ney Maranhão - Odacir Soares - Ronaldo Araglio
- Valmir campelo.
O SR, PRESIDENTE (Valmir Campelo) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 Srs. Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão._
Sob a proteção de Deus, inicülii:icis nossos trabalhos.
O Sr. 1• Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA _
De Agradecimento de Comunicações:

N' 299, de 1992 (n' 578/92, na origem), de 9 do corrente,
referente à aprovação da matéria constante da Mensagem
SM o' 167, de 1992.

OFÍCIOS -DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS

No:> 211/92, de 9 de setembro do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado rt' 132, de 198?
(n' 3.944/89, naquela Casa), de iniciativa da Comissão de
Constituição,_ Justiça e Cidadania, que regulamenta oo art. 9<:>
da Constituição Federal;
No:> 212/92, de 9 de setembro do corrente, comunicando
o arquivamento do Projeto de Lei do Senado o' 3, de 1991
(1.827/91, naquela Casa), de autoria do Senador Marco Maciel, que autoriza o abatimento das despesas de instrução
para efeito de cálculo do imposto de renda, e
No:> 213/92, de 9 de setembro do corrente, comunicando
o arQUivamentó do Projeto de Lei do Senado no:> 106, de 198'!
(n' 8.579/86, naquela Casa), de autoria do _senador Itamar
Franco, que acrescenta parágrafo ao art;igo 9"'da Lei n~ 6.708,
de 30 de outubro de 1979.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - O expediente
lido vai à publicação.
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A Presidência recebeu do Banco Central do Brasil relatórios sobre endividamento dos Governos ESiad~3is e das capitais referentes ao .mês de agosto do corrente ~no.
_ A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Econômicos para conhecimento.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- A Presidência
recebeu manifestações de apoio ao Congresso Nacional, em
face da atual crise política que se instalou no País, das Câmaras
Municipais de Campina difLagoã-(PR), Santarém (PA), Ounpinas, Santo André, Taboão da Serra (SP), Paracatu (MG),
e da União 4e Clubes LojiS~as-,de Direto~~ Lojist~~0 SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Passa-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O -SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente,-_S-rs. _Senadores, um
fato ocorrido no meu E~tado_ chamou-me a 3--ú:rtçao· p3:ra=·à,
política adotada pelo MiniStro-da Previdê.ô.Cii SoCial, decidido.
a desmobilizar o patrimônio desse MinistériO, que se vem_
acumulando ao longo de décadas, ainda desde os institUtOs
hoje extintos e resultantes da incprpOraç~o -~~- patri_!ri_õnici~
por consolidação ~ débitos e por arrestos de grandes áreas
e prédios por todo este País.
_
No meu entendimento, Sr. Presidente, Srs. SenadoreS;
é elogiável a decisão do Ministro, ·tendo em vista·,que o déficit
da Previdência é multo- grande e....,qué estamos muito lop.ge
de alcançar os avanços e as conqdi;tas propiciadas pela Constituição de 1988. O segUrado da Previdência SQciaJ, no nosso
País~ é um condenado à penúria- e-à miséria, em virtud~- da
falta de recursos com que se debate o empresariado, da falta
de recolhimento das contribuições previdenciárias.
Há, entretanto, que se prcoc_upar, porque ao longo desses
anos, também, essas áreas que antigamente eram afastadas
dos centros urba,nos, hoje, com a explosão demográfica, tornaram-se áreas urbanas valorizadas e povoadas. Como n_ão havia
donos, como os institutos não tiJ1.ham .recursos ou não_ ligavam
para a utilização dess_e patriniônio, foram se tomaiido áreã.S
povoadas, em decorrência da invasão e do êxodo rural.
Estando em São Luís, na semana passada, assisti ao fato
de que um dos grandes baii'ros dessa capital, denominado
Redenção, estava fazendo parte de uma lista de _imóveis, a
serem leiloados pelo INSS. Cri3.do _o cao:s~ _grande~ ma:nifestações populares, tive oporturiidade de acompanhar o prefeitO
da cidade numa audiência com o Diretor Regimi:al do INSS,
propondo uma solução para aquele problema, m3.S nos de·paramos com as limitações-legais. O _Instituto e o MinistériO não
podem doar àquelas populaçÕes ·qüe ocup'ã.ràm por -mrus de
20 anos o bairro, porque é vedada a doação a particulares.
A prefeitura não pode desapropriar bens públicos, porque
é proibido constitucionalmente.
Fui, então, portador _de uroa proposta ao Sr. Ministro,
no sentido de que se encontrasse uma. forma de ser feita ':!_ma
doação à prefeitura, que teria co·mo contrapartida a obrigação
de urbanizar e titular a cada cidadão residente;: naquela área
um título definitivo de propfiedade.
Chamo a atenção da. Casa, porque me disse o próprio
Ministro que no País inteiro esse fato ·se repete (;!ID grande
.escala. Seria o caso, Sr. Presidente e Srs. Sen.adQ_:r;:es~--,c:!e se
pensar, já que o Ministério é da Ação Social e o -pi-obfema
habitacional também é um problema social, já que os grandes
programas adotados_ pelos governos ao loiJ.go dos tempos para
habitação das classes menos favo_recidas jarriãis- deu. ce~.~-
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a COIJleçar pelo Banco Nacional de Habitação- os programas
hoje- existen~tes- através da Caixa Econômica Federal e do Mini~tériO d~ AÇão Social não passam de uma maneira de alijar
aS classes men~s favorecidas. São cõriseguidOs ·recurSoS para
~'!S muito distantes e os Pretendentes à habitação não dispõem sequer do dinheiro para o pagarilento do transpOrte.
Nesse ca~o específico de bairros antigos e dentro da própria
cidade, no momento de uma desapropriação, essas populações
desempregadas e as que vivem do subemprego não teriam
sequer como se deslocar - , diante do fato, ocorreu-me a
idéia de apresentar Um projeto de lei, oriundo de um debate
com os homens que formam a equipe de Governo, para encontrarmos uma fórmula diante da qual o Ministério da Ação
Social, doaõdo essas áreas com o firil específico de atender
às Classes menos faVoi"ecidaS, esteja, de qualqueiforma, se'r,;ndo à socii!dade.
·
Sobre este aSsunto, eu me socorreria dO nobre Líder Jarbas Passarinho que conhece o problema e nos dará idéias
que poderão ser aproveitadas no sentido de fazermos um projettfpara solucionar o problema.
O Sr. Jarbas Passarinho- Se V. EX' me permite, nobre
Senador-Magno Bacelar, V. Ex~ falava, eu me recordava d_e,
quando Ministro da Previdência e Assistência Sodal, ter feitoalgo muito parecido com o então Prefeito de São Paulo,hoje
nosso Colega, Senador Mário Covas. Tratava-se de uma área
que_ se valorizou na cidade de São Paulo e foi invadida e
não havia mais condições para se retirarem os invasores, a
não ser através de um processo·que poderia ser até cruento
COinQ um embate de Polícia Militar com os moradores, e
seria até injusto, a partir daquele momerito, ientar.esSa rp.odifícâÇão~ E eu estava procurando, aqui na memória, caracterizar
exatamente o-que se passou, quando V. Ex\ se referiu, ainda
há pouco, que não poderia haver desapropriação de bem público, a Prefeitura não poderia fazer isso. Daí o Prefeito Mário
Covas ter feito esse contato telefôn_ico ·comigo. E, se não
estou_ equivocado, seria interessante tãlvez V. Ex~ pesquisar
1sso. V~ndemos por um preço simbólico à Prefeitura, cClQI
a contrapartida de a Prefeitura fazer exatamente o que V.
Ex~ se referiu ainda a pouco: ela tomaria o encargo de urbanizar, de fazer toda infra~estruturà básica para a· v:ida d~qU:elas
pessoas, das milhares de pessoas que se encontravam naquele
trecho da Capital de São Paulo._:Oe maneira que isso é perfeitamente possível. E como lembrança puxa lembrança, eu também me recordei que ao deixar o Ministério com o fim do
Governo do Presidente João F:igueiredci, onde estive só _um
ano e- quatro meses, naquela ocasião, deixamos completamente pronto o cadastro dos imóveis que a Previd~nc_i_a_tem,
porque o maior latjfundjário ur\J(!nQ e rur~ _do Brasil é a
Previdência. Tínhamos até cemitéfi6s'; tfuhamoS igrejas ·e tf...
nhamos campo de futebol, dados em dação. Depois elimina-..'
ram e5sa op"orturiidade. Deixamos tudo pronto para ser feita
a d~simobilização;- a venda, para garantir exatamerite uma
entrada de recursos com· ó fim -de neutralizar o déficit da
Previdência. E, infelizmente, no Brasil há duas coisas que
considero cronicamente Cõmprovadas. A prinieira é que todo
administrador que assume, diz sempre ter assumido uma herança maldita, e ataca o seu antece~sor. Diz que a úniça ex:ceç!_o que houv~ foi com Tomé de Sousa e assim mesmo parece
que -ele não gostava de um cacique da l3ahia, porque a Bahia
costuma ter caciques. E a segunda prova crónica disso é _o
abandono de projetes anteriores, porque não. são do novo·
~dmin.istrador, ainda que proj~tos-pontes. E isso é uma pena,
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porque a Previdência que passou a ter ess_e_ pr'dblema mais
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O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- sr. PresiQente_,
Srs. Senadores, o assunto que venho tratar, neste momento,
muito me preocupa, que é a credibilidade da nossa classe
política.
·
~
Semana passada, as pesquisas mostraram que_ a credibi·financeira. Parece-me que a solução que V. Ex• procura em lidade da nossa classe política, perante a opinião pública,
São Luís é a única possível, não há outra. Não haverá outra está praticamente empatada com a credibilidade do atual Prepela razão que V. Ex~ deu, o impedimento constitucional. sidente da República, Presidente Fernando Collor. Isso, consiNo caso, ela não poderia ser desapropriada por se tratar de derando a crise que estamos vivendo hoje no Pa_ís, em que
bem público, a não serexatamente que houvesse uma desapro- -ã imprensa falada e escrita faz OpoSição há rriais "de três· meses
priação até pela União, em determinados_ casos, com o fim
a Sua Excelência. Apenas agora o Presidente da República
de assistência social, mas fora disso, não. O rumo que V.
terá o direito de começar a contestar e de defender-se as
Ex~ está buscando é correto, só tenho que colocar uma dose
críticaS e ataques, inclusive pessoais, que não_respeitam a
de humildade na forma pela qual V. Ex~ me chama à colação, sua privacidade, nem a da sua família.
ar um conselho. Eu posso apenas referir aquilo que a minha
Esta semana, tive oportunidade de assistír_ a algo vergoexperiência, passando por aqUela pasta duas vezes, propor- nhoso na televisão brasileira. A apresentadora Hebe Camargo
cionou dar.
não teve respeito nem a uma criança brasileira,_ ao invadir
O SR. MAGNO BACELAR -~Agradeço a V. Ex• Tenho a privacidade da Primeira-Dama e referir-se, de fOrma debocerteza de que quando recorri a V. Ex~ teria- müito -a· aprender chada. a um possíVel filho que ela viesse a ter, inclusive já
e também está encontrada a solução, pelo menos para esse atribuindo-lhe um nome, caso fosse uma criança do sexo femi.
caso, embora nos aflija, nobre senador Jarbas Passarinho, nino ou do _sexo masculino.
-Isso, Sr. Presidente, é algo qu,e nunca Vi em 40 aiios
o problema em termos nacionaiS. -Citei uni exemplo. Na realidade, quando me atrevi a propor ao Ministro unia soluç_ão de vida pública- a morbidez, a humilhação _----:• nem quand?
era porque confiava plenamente no caráter do Prefeito de tentaram atingir a figura do grande líder brasileiro Getúlio
São Luís e tive oportunidade de dizer a S. Ex~, na ocasião, Vargas.
Mas venho a esta tribuna hoje para chamar a atenção
que o fazia porque tinha a certeza de que não era para fins
eleitoreiros e tão-somente porque o que caracterizou a- admi- da classe política. Li, nos jornais de ontem, as seguintes mannistração de Jackson Lago em São Luís foi a preocUpação chetes: "PRN paulista importou carro de luxo sem pagar imcom os menos favorecidos. Quando V . .Ex~ falou dó hábito posto"; "Um BMW do PRN paulista vira caso de polícia",
do brasileiro de sempre criticar- e culpar o antecessor por "PRN paulista usa isenção para negociai' carros impOrtados".
tudo, lembro-me e daí o respeito, a -consideração, já tive
"O despãchante aduaneiro Sérgio Corrêa Cardoso
a oportunidade de dizer nesta Casa que um dos grandes modiz que é comum partiôos políticos importarem automentos da minha vida pública foi quando fui Secretário de
móveis de lux;o, beneficiando-se da isenção de imposV. Ex•, quando então Ministro da Educação. No meu primeiro
tos. Dono- do escritório de despachos aduaneiros Flodespacho, eu muito tímido, quando cheguei à sala, V. Ex•
rense, ele intermediou as importações de dois automóme perguntou se eu já havia começado a trabalhar y a ~aJar
veis de luxo, marca BMW, de fabricação alemã, mas
mal do meu antecessor. E isso ro_e desarmou, dei;qmdo-~e
comprados nos Estados Unidos, pelo Presidente do
à vontade para tratar dos assuntos. De forma que essas lemdiretório do PRN em Arujá, Jo&é Simplício. Cardoso
branças mostram o respeito e o carinho que sempre tive pela
diz nem saber por que Simplício e o diretóriO estã.dual
eficiência e pela inteligência de V. Ex~
, do partido negam a importação do carro ... ~·
O Sr. Jarbas Passarinho- Muito obrigado. Creio, tam- -Agora, o que cham-a mais atenção é a sirripíicidade coni
bém, que se podem somar as duas coisas: V. Ex• fala sobre -que essa gente fala! Esse despachante diz eSSafi coisas, porque
o Prefeito de São Lu(s -eu não o cOnhe_ço e·V. Ex• fat deve haver muita gente_,_ muitos po_líticos que_ agem dessaJorreferência ã·respcitO·- e nós CõõheceinOS O Critério~sempre
ma. Mas não são políticos~ s.ão_unS desmorali:zados que tentam,
correto do Sr. Ministro Reülhold Stephanes. Então, as duas cada vez mais, levar a classe política ao descrédito.
coisas se somam. Acredito que V. Ex~ será bem sucedido
·Mas, Sr. Presidente, note bem,_ não é só o PRN: "Mais
nessa direção.
de 500 representantes de partidõS de~vári_aS_Cidactes fi~ram
o mesmo."
O SR. MAGNO BACELAR~- MuitQ 9btigado mais uma
vez a V. Ex'
-Ora, Sr. Presidente, ·tive a ocasião de, em debates tr~va~
Sr. Presidente, era este o assunto _que achei conveniente
trazer ao conhecimento __da Casa, na busca da solução para dos aqui, no Senado, mostrar pesquisas so.~re os parttdos
o problema social das classes men.os favor~cidas, daqueles políticos, cuja credibilidade, no início do an?, de acordo com
as mesmas, só empatava com a dos banque1ros: 3%_. Agora,
que vivem debaixo das pontes ou ocupando áreas públicas.
nessa
última pesquisa, os partidos políticos tênl 59%~ e o~tros,
Congratulo-me, também, com o Sr. Ministro pela decisão
de desimobilização de patrimôniO para sUprir o caixa da Previ- 58%. ·ontem mesmo, disse-o nosso Pelé, _e_m entrevts~~ a
uma revista alemã, que a maioria da nossa classe pohttca
dência, abalado pela recessão e pela falta de empregos em
está desmoralizada.
que o País se encontra.
. S-r. Presidente, também faço parte dessa classe. Sou um
Eram essas as palavras que tinha a dizer. Muito obrigado
honiem ·com 40 ahos de vida pública e, durante esse período,
a V. Ex~, Sr. Presidente. (Muito bem!)
tíve o meu·- mandato cassado e a minha vid~ investigada pelas
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo ·a
Forças Armadas durante oito anos. Tenho esse "diploma",
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
essa "medalha", no meu gabinete, porque n~da encontraram
recente, que é decorrente exatamente da economia, porque
a Previdência é uma soma temática d~ salários, então qUando
há desemprego a Previdência deixa de arrecadar. Ela poderia
perfeitamente ter na Seqüência dos projetas deixados lá unia
solução temporária, razoável para o equilíbrio da sua parte
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que desabonasse a minha vida pública ou particular._ Tenho .são, falei, naquela época, a respeito do mio-pagamento de
certeza de que a maioria dos políticos braSileirõs está também imposto; que 75% da classe empresarial não pagava imposto,
dentro desse rol. Existe um provérbio que diz: "Uma maçã
e que eu, por fofça de expressão, também não pagava, o
p_odre no meio de muitas maçãs boas contamina as demais".
Senado_ reconheceu que isso era força de expressão. Quero
E isso que está acontecendo, e a imprensa falada e escrita dizer aqui a todos que estou esperando que terminem essa
também ajuda nisso. No meu entender~ a culpa é 50% nossa investigação nas minhas contas, pois tenho a impressão de
que ainda vou receber um dinheirinho de volta. Porque, Sr.
e 50% da imprensa, porque ela tem que nos ajudar. Um
Presidente, não sou doido para dizer que sonegava. Vão ter
Congresso forte pressupõe uma democracia forte.
Lembro-me, Sr. Presidente e Sts. Senadore_s, de que, uma surpresa alguns· desses que me bateram quando fiz essa
no ano de 1957, quando eu era Deputado Federal no Rio afirmação!
de Janeiro, a Câmara dos Deputados aprovou a· chamada
Então, veja V. Ex~ a minha preocupação- e tenho certe"lei cadillac", segundo. a qual cada Deputado e cada Senador za de que é de toda a classe política - com respeito, por
tinha o direito de importar um carro. Nesse .tempo, eu era exemplo, a esse caso que está ab3.lando a Nação, em que
um sujeito moço, pouco vivido na área política. Não só votei querem tirar o Presidente Fernando Collor do poder. O tal
-pela aprovação da lei como, inclusive, comprei um dos carros
do PC Farias, essa formiga de roça, já deveria estar na chácara
há muito tempo, como disse o Governador da Bahia. Mas
mais bonitos do Brasil naquela época. Hoje, penitencio-me
o que vai acontecer, Sr. Presidente, eu já disse aqui várias
dessas coisas.
Atualmente, Sr. Pr.esidenÚ~, vemos o destaque que a im- vezes. ·A lei que temos tem' vários.furos, e a culpa é nossa •
prensa dá a essas questões, e ela tem razão nisso. -Temos .. porque não a ajustamos. Nos Estados Unidos, uma senhora,
dona de uma famosa cadeia de hotéis, está fazendo um "curso
que dar o exemplo, moralizar a coisa pública. Nós da cl<:\SSe
política, temos que ter muito cuidado. Veja V. Ex• que, nas de leão" com a duração de 4 anos, limpando banheiro nos
·
últimas eleições, sessenta e quatro por cento da Câmara dos hOtéis de sua propriedade.
Então, digo e repito: quem estiver vivo vai ver o Sr.
Deputados foi renovada. É isso que me preocupa: "Façam
PC pagar as sonegações fiscais. o-sr. PC não vai receber
o que eu digo, mas não façam o que eu faço".
Então, Sr. Presidente, acho muito importante darmos a pena que a maioria do povo brasileiro está esperando, em
função ,da demagogia da maioria dos membros da Comissão
um basta nisso. Veja V. Ex•_ que esse despachante fala com
Parlamentar de Inquérito, que não investigou a -fundo a quesa maior tranqüilidade, como se isso fosse algo corriqueiro,
tão para trazer provas conclusivas, provas frias que dessem
normal: um cidadão, que é membro de um diretório de um
partido político, aproveitar-se desse tipo de coisa para se bene- condições à Justiça, de condená-lo à pena máxima. O Sr. PC
está aguardando a cj.ecretação da sua prisão, que pode até
ficiã.r.
acontecer, mas ele vai sair ligeiro. E sabém quem são Os
Nisso, Sr. Presidente, também temos culpa. O Congresso
responsáveis, Srs. senadores? Somos nós, da classe política,
tem culpa, no que diz respeito à regulamentação _desSas leis.
porque temos uma lei dura, firme, para evitar esse tipO de
Há quatro anos, promulgamos a nossa Constituição, e 75%
coisa.
dela ainda não foi regu.lamentada. Isso prejudica a nossa credibilidade, prejudica a govemabilidade. Enfim, vivemos numa
É pot isso que esse ajuste fisCal que aí está já deveria
torre de. babel, como m.JJ.ito bem disse o Presidente José Sarestar tramitando no Congresso Nacional. Aprovado na Cârtta:ney, no finã.l do seu atribulado mandato, quando contávamos
ra dos Deputados, ele já deveria ter sido enviado a esta Casa,
com uma inflação de quase 100%, todo mun-do man4_~va e _-para que nós Senadores, -homens de cabeça fria, já o eS'flVéssemos discutindo e votando com a Oposição, que quer, de
ninguém obedecia.
todo jeito, tomar o poder por um golpe.
Na linha deste meu pronunciamento, Sr. Presidente, enAlertei desta tribuna, na semana passada, numa carta
caminhei ofício ao Sr. Luiz Fernando GuSmão Wellisch, nos
aberta, praticamente, num pron-unciamentQ que fiz ao Presiseguintes termos:
,
dente da Câmara dos Deputados, o meu amigo, o ilustre
"Cuinprimerttando-o ·cordialmente, sOifcit_~ à V.
Deputado lbsen Pinheiro, para o seguinte:· V. Er que está
S• que tome providências no sentido de abertura de
iíiquérito para apurar denúncia sobre a compra de um na Presidência da Cârn:ara dos Deputados tem que ser um
automóvel BMW, com isenção de impostos, pelo PRN magistrado, não pode pender para um partido, nem para outro. V. Ex• tem que julgar. Lembre-se de que V. Ex• poderá
paulista, conforme notícias veiculadas pela imprensa
ser um novo Rui Barbosa ou um novo Robespierre. E V.
no dia de hoje."
·
Ex~, se nã9 me engano, no outro dia, até, numa. brincadeira,
Sr. PreSidente, foi com surpresa e pasmo que li ontem,
disse que tinha cuidado para não deixar sua cabeça rolar."
na imprensa, a notícia de que o PRN de São Paul~ comprara
.-Mas já rolou, Sr. Presidente. Ontem, com a decisão do
um automóvel alemão BMW com isençãO ·cte impoSfõs. Como
Supremo Tribunal, no afã de querer julgar o Presidente, quanUder do PRN nesta Casa, não podia silenciar-me a11:te o que
foi anunciado e apróveito a oportunidade para lançar o·meU do ele não tinha condições, com aqueles cinco dias, de se
protesto contra o _aCOtttecimento, atestando assim, minha in- defender, a guilhotina do Supremo Tribunal já começou a
Corta:r a cabeça do nosso Robespierre, o Deputado lbsen Piconfonnidade com o procedimento do meu .Partido em São
nheiro. Temos que ter isenção e frieza. Nesta hora, todos
Paulo. O carro custou, segundo a imprensa, 45 mil dólares,
quando o comum dos mortais cómprá-lo-ia por 114.500 dóla- temos que ver, acima de tudo, o País e, se temos qoe julgar,
temos que julgar com isenção.
·
res, sem a isenção das taxas de importaçâõ.
São essas coisas, Sr. Presidente, que me preocupam, é
Vejam a difereri.Çã.: de quarenta e cinco· pata cento e
essa propaganda que está sendoJeita do Oiapoque a_o Chuí:
tantos mil dólares. Creio que o Congresso deveria já tratar
desse problema dos ajustes fiscais. Esta questão deveria ter Esse Paulo César é o diabo, é essa _formiga de roça, é tudo.
uma partidpação nossa direta. Quando, por força de expres- Quando chegar na hora da justiça e esse Paulo Césãr não
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tiver a condenação que o povo brasileiro espera, a classe
política e as oposições, prihcipalmente as oposições comandadas pelo partido do golpe, que é o PT, que fez tudo até
hoje, usou a CPI para se levantar do caixão de defunto em

que está para enterrar seus candidatos por este Piís afora.
Fora o candidato do Rio Grande do Sul, o resto está levando
uma surra, Sr. Presidente, que só tapete em tempo de festa,
a começar pelo Senador Eduardo Suplicy. Não vai ter jeito.
O povo separa o joio do trigo e não vai atrás dessas conversas
fiadas.
Assim sendo, Sr. Presidente", não discuto se o PRN paulista precisa ou não de automóveis para funcionar mals eficientemente. Mas por que têm de ser importados? Por que têm
de ser de luxo? Será que o luxo dá mais eficiência? Com
o valor pago pelo automóvel, mesmo com a isenção de impostos, comprar-se-iam dois ou mais automóveis no mercado nacional.
Tal parvoíce não pode ficai' sem Incriminação. Bem fez
o Ministério Público Federal em começar a investigar a importação desse veículo. O pior é que há uma história hilária
nesse meio. O carro foi importado, é um BMW preto, modelo
735, foi registrado no Detran e ninguém conhece o usuário,
nem onde ele se encontra. O Presidente do Partido em São
Paulo afirmou nunca tê-lo visto e desconhece sua importação.
Registrou queixa no 78' Distrito Policial de São Paulo.
Segundo o Detran, o proprietário do carro é o PRN de
São Paulo. E a declaração de importação- diz que o dono
é o Diretório Municipal do PRN de Arujá, na Grande São
Paulo - o que é de se lastimar, Sr. Presidente - e que
o carro existe, foi importado, diz pertencer ao PRN de São
Paulo, e este diz desconhecer tanto o carro· quanto a importação. É assim que começãm aS suspeitaso e se inicia õ ·enxovalhamento das honras. Por iSso lanço aqui o meu protesto
e peço que tudo seja feito para· que se descubram os responsáv~is e estes sejam incriminados.
Ontem mesmo, oficiei ao digno Diretor do Departamento
de Receita Federal, Dr. Luis Fernando Wellisch, solicitando
providências no sentido da abertura de inquérito para apuiar
denúncias sobre a compra de um automóvel BMW, com isenção de impostos, pelo PRN paulista. E, ao mesmo te·mpo,
faço um apelo ao Sr. Wellisch e a esse cidadão, despachante
aduaneiro, Sérgio Correia Cardoso, para que também mandem a lista dos 500 representantes dos partidos de várias cidades que ftzeram a mesma coisa, para a Nação ter conhecimento
dessa gente que quer usar os partidos políticos em proveito
próprio. Temos de separar o joio do trigo? temos obrigação
de zelar pelo património público.
.· ·
Inclusive, Sr. Presidente, desta tnbuna, também faço um
apelo ao nosso Rei do Futebol, Pelé, para que, quando falar
lá fora, não misture as coisas, não misture o joio com o trigo?
e diga, pelo menos, os fatos concretos, revele os nomes desses
"bandidões", desses usafadões"- permita-me V. E~ a expressão - que usam a classe política para se beneficiar.-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O .SR.
NEY MARANHÃO EM SEU PRONUNCIAMENTO.
O Globo - 11-9-92
PRN PAULISTA USA ISENÇÃO PARA NEGOCIAR
CARROS IMPORTADOS
Luiza 'villaméa
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SÃO PAULO- O automóvel alemão BMW modelo
735- placa BMW 0006 importado com isenção de impostos
pelo PRN paulista, é apenas uma ponta de um esquema irregular que permite e circulação- no País de carros de fabricação
estrangeira por cerca de um terço do preço de mercado. Outro
BMW, modelo 325, desembarcou em 10 de agosto último
no porto de Santos, vindo da cidade americana de Jacksonville, também importado pelo PRN, com isenção fiscal. Um
terceiro carro, Cuja guia de importação tem as mesmas características, está a caminho, vindo dos Estados Unidos.
Oficialmente, o importador é o PRN de Aru já, na Grande
São Paulo. O presidente do diretório, José Simplício, negou
ter feito as transações ou permitido que alguém as fizesse
em seu nome.
No mercado de carros importados de São Paulo é t_ido _
- como certo que representantes de partidos políticos aproveitam a legislação favorável para trazer ao País carros de luxo,
repassando-os a outras pessoas.
-Já fuí procurado por vários partidos para entrar no
esquema, mas nunca aceitei- disse um dos grandes i!llportadores oficiais-de carros da cidade.
Pelo menos outros dois automóveis de luxo desembar~am em Santos_no princípio deste ano em nome de outros
partidos políticos e desfrutaram os benefícios fiscais pi:'evistos
em lei: um dos carros é de fabricação japonesa, outro da
Coréia.
Com relação aos automóveis BMW importados pelo
PRN, os arquivos da Receita Federal registram cópias de
duas procurações de Siri:JplíciO dando plenos poderes à empresa Florenser Despachos Aduaneiros Assessoria de Comércio
EXterior e Transporte_Ltda, com sede em Santos. A pri;meira
ti:Dha três Meses validade. Em 14 de maio, outra procuração
-- --foi feita Com prazó maior: um ano.
0 dono da Florenser, Sérgio Correa: Cardoso, aparece
como o representante do PRN na declaração de importação
do BMW modelo 735, obtida com exclusividade pelo O Globo.
O Secretário-Gera! do PRN paulista, Ciro Moura, garantiuque õ Partido encaminhará hoje à Polícia Federal, à Receita
Federal e à Procuradoria Geral da República ofício pedindo
o esclarecimento do caso e a puniçãa dos envolvidos.
DESPACHANTE: "IMPORTAÇÃO É COMUM''
SANTOS - O despachante aduaneiro Sérgio Corrêa
CardOso disse que é comum partidos políticos importarem
_automóveis de luxo beneficiando-se da isenção de impostos.
-Dono do escritório de despachos aduaneiros Florenser, ele
intermediOu a importação de dois automóveis de luxo da marca BMW, de fabricação alemã mas comprados nos Estados
Unidos, pelo presidente do diretório do PRN em Arujá, José
_Sim.pllcio. Cardoso disse não saber porque Simplício e o diretório estadual do Partido negam a i~portação do carro _placa
- BMW-0006, regis~rado no D6trari de São Paulo.
- - Ele veio diretamente a mirri. Era fevereiro. Conversamos
na Minha sala. Isso o Simplício não pode negar. Pediu um
serviço que é a mesma coisa que liberar carro de embaixada.
Como dirige um partido, está certo ... explicou.
~ --- Segundo disse, muitos representantes de partidos têm
procurado os escritóriOs de Santos para intermediar a importação:
.
_ .
__ _
-- -Mais de 500 repreSentantes de partidOs em várias cidades fizeram a mesma coisa".
Cardoso disse ter recebido. duas procurações de Simplício
para trabalhar na documentação dos veículos. O primeiJ:o
7
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BMW do PRN? chegou em fevereiro ao porto de Santos.
O segundo? em agosto. O despchante recusou-=-se a dar detalhes
do serviço? alegando que as procurações estão na Receita
Federal, à qual atribuiu a responsabilidade por qualquer irregularidade que o Ministério Público possa descobrir.
Apesar de garantir que essa foi a primeira vez que prestou
serviços para um partido político? Cardoso disse que já ouviu
muitas histórias de liberação de documentos entre os colegas
Ele contou que, quando concluiu seu primeiro trabalho para

o PRN, o carro~ foi recebido por membros do sindicato-da
categoria com comentários como: "Chegou mais u~".
PRN PAULISTA IMPORTOU CARROS
DE LUXO SEM PAGAR IMPOSTOS
Lniza Villaméa

Sãbado 12 7429 ·

Leopoldo Collor, em con~rapartida, colocou em dúvida
a inocéncia de Simplício. Disse que requisitou à Comissão
de Ética do P:RN um estudo do caso para decidir sobre uma
eventual intervenção no diretório de Arujá e a expulsão de
Simplício.
O processo de importação do BMW deu entrada na Receita Federal em São Paulo em 1991, quando o superintendente do órgão era Vitor Werebe, nomeado_ por indicação
de Leopoldo Collor. O carro foi embarcado em Nova Iorque
em 7 de fevereiro deste ano - sete dias antes de Werebe
ser exonerado do cargo- no navio brasilei~o "Maria Auxiliadora". Em 5 de março foi liberado do porto de Santos pela
auditora fiscal do Tesouro Nacional, Leila C.T. de Mendonça,
que aprovou a isenção de impostos mas não rubricou ocarin'lbo
com seu nome e registro profissional, como é de praxe.
O Globo - 10-9-92
BMW DO PRN PAULISTA VIRA
CASO DE POLÍCIA

SÃO PAULO -A importação de um automóvel alemão
BMW pelo PRN paulista, com isenção de impostos, virou
caso de polícia. Comprado na Westchester B_MW lnc., em
Nova Iorque, o carro custou US$45.400 (Cr:$248 milhões ao
Um automóvel BMW preto importado dos Estados Unicâmbio comercial) muito menos que os US$114.500 (Cr$625,5 dos pelo PRN de Sâo Paulo, com isenção de impostos, virou
milhões) que custaria para um cidadão comum. O Ministério caso de polícia. O Minístério Público pediu à Receita Federal
Público Federal requisitou à Receita Federal os documentos toda a documentação de compra do carro, porque a lei não
do carro, uma vez que a Lei n~" 8.402/92, citada na Declaração isenta de impostos as importações feitas por partidos políticos.
de Importação, aparentemente não justificã 3 iSenção de im- O carro foi comprado por US$45.400 (Cr$248 milhões) e se
postos para veículos importados por partidos políticOs.
fosse adquirido por um cidadão comum custaria US$114.500
O BMW preto modelo 735 - o mais elegante da linha (Cr$625,5 milhões). O BMW está desaparecido.
- foi registrado no Detran, mas ninguém sabe quem o uSa
Brasília, 10 de setembro de 1992
ou onde ele está. O presidente do Partido em São Paulo,
Leopoldo Collor, irmão mais velho do Presidente Collor, disse Ilm' Sr.
que nunca viu o carro e que não sabia da importação. Ele Dr. Luiz Fernando Gusmão Wellisch
mandou registrar queixa no 78? Distrito Policial. O Secretá- MD. Diretor do Departamento_da Receita Federal
rio-Geral do PRN, Ciro Moura, disse à polícia que ''indivíduos Esplanada dos Ministérios - Bloco P -79 andar
desconhecidos utilizaram-se de artiffcios legais para a Obtenção · 70000 Brasília- DF.
Senhor Diretor ~
do veículo".
Cumprimentando-o cordialmente, solicito a V. S• que
Segundo o Detrao, o carro recebeu a placa BMW-0006,
de São Paulo, e seu proprietário é o PRN da Rua Argentina tome providências no sentido de abertura de inquérito para
415- sede do diretório estadual e do escritório. de Leopoldo apurar denúncia sobre a compra de um automóvel BMW,
Collor. O de_spachante que o emplacou, Arcângelo Esforcín, com isenção de impostos pelo PRN paulista, conforme notíciãs
recusou-se a informar ao O Globo quem o contratou, temendo veiculadas pela imprensa no dia de hoje.
Sendo o que se apresenta para o momento, aproveito
represálias. Segundo a Declaração de Importação, o dono
do carro é o diretório municipal do PRN em Arujá, na Grande para renovar-lhe meus protestos de estima e consideração.
-Senador Ney Maranhão, 1'-' Vice-Líder do Governo e Líder
São Paulo, que sequer tem sede própria.
O professor José Simplício, Presidente do partido na cida- doPRN.
de, disse que jamais importou o carro· nem cedeu o nome
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) - Concedo a
do diretório para· terceiros. Mas no alto de todas as folhas
da declaração de importação está estampado o carimbo_ do palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
diretório de Arujá e seu CGC. Como endereço, consta a
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
Rua São Benedito, 226, uma casa simples numa rua sem calça- o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
mento da periferia da cidade. É ali que Simplício mora com Srs. Senadores, com a minha ida, na semana passada, ao
,
a mulher e quatro filhos.
meu Estado e na peregrinação feita em todos os Municípios
Alagoano radicado em Arujá há 16 anos, Simplício é - e -na BR-364 pudemos constatar que, a cada dia que passa,
dono de uma Rural1967, adaptada para pick-up, em péssimo há uma deterioração dessa rodovia federal a passos largos.
estado de conservação e com a qual circulou pela cidade para É do conhecimento desta Casa, porque tenho, quase que sistetentar fazer decolar sua campanha à Prefeitura de Arujá. maticamente, chamado a atenção do Departamento Nacional
Nos últimos dias, decidiu tirar o carro das ruas e estuda a de Estradas de Rodagem a respeito da BR · 364, que é a espinha
possibilidade de renúncia, pois não tem verbas nem para impri- dorsal da Amazônia Ocidental. A cada dia, a cada semana
mir "santinhos".
_
que vou ao meu Estado, deparo-me com uma situação lamen-Essa história de BMW só pode ser gozação. Se eu tável e até com determinados trechos intransitáveiS da BR-364.
tivesse recursos? enfrentaria em pé de igualdade meus adverAqueles que conhecem a região amazónica sabem que
sários políticos, mostrando que o Presidente Collor é inoceJtte o período das chuvas inicia-se -a partir do final do mêS- de
-disse.
setembro e início de outubro, e como índice pluviométriCo -
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da região amazóniCa é alto, estamos apreensivos, porque faz
um ano que estamos vivenciàíido esse problema sem solução
alguma, pois o órgão reSpOnsável pela chamada recuperação
das estradas brasileiras não tomou providências- necessárias.
Há níais de 30 dias, fiz um apelo no sentido de que o
Ministério dos Transportes, ~specificamenfe o Departamento
Nacional de Estradas e Rodagem, começasse a recuperação
das estradas brasileiras, evidentemente, com maior ênfase na
BRM364. Soube, pela imprensa nacional, que foi feito um convênio entre o Departamento Nacional de Estradas de RodaM
gem e o 59 BEC, este o responsável pela recuperaÇão dessa
estrada, de que o início dessas obras _se daria de imediato.
Passaram mais de 30 dias, e não forãm iniciadas as -obras.
A estrada está piorarido. Temos um trecho, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que vai do Municípicr-de Jaru até perto de
Porto Velho, a capital, no novo município de Itapuã, onde
a estrada desapareceu em determinados trechos. Isso tem ceifado vidas importantes e provocado danos materiais significativos, não só nesse Estado, como nos do Sul, do Nordeste,
e do Centro-Oeste. -Aquí -teinos fCito apelos insistentes no
sentido de que se inicie imediatamente a recuperação dessa
estrada, uma vez que a intensidade das chuvas naquela região
é grande; neste caso, os danos à estrada S_erão enormes e,
em termos· de custos, significará uma verba três vezes maior
para a Nação. Então, além desse prejuízo da destr11;ição da
estrada; há o prejuízo de vidas; há o prejuízo material. Esta-_
mos deixando de fazer, no Estado de Rondônia, um escoa- mento da produção do estado para o Centro-Sul, encarecendo
a produção de grãos do Estado e o transporte. Por quê? Porque
o frete aunienta em função das dificuldades que se apresentam
em termos de transporte nessa rodovia. Então, faz um ano
que tenho cham,ado a atenção para a alocação de recurs_os
que o Ministério dos Transportes tliz existirem - pai:a a recuperação da BR-364.
O Sr. Ney Maranhão- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Se)lador RonaldQArJ11'.M?
O SR. RONALDO ARAGÃO-Ouço V. Ex•, com prazer.
O Sr. Ney Maranhão- Nobre Senador Ronaldo Aragão,
no exercício da Liderança do Governo quero solidarizar-me
com V. Ex', homem do Nordeste qu_e hoje expõe tão bem
os problemas da Amazónia. Não conheço o Estado de Rondônia, Senador Ronaldo Aragão, mas faço idéia çle como seja
aquela área da Amazónia por ter visitado o Estado de Roraima
durante a campanha política para o governo do Estado. Pelo
potencial económico da região amazônica, acredito que o futuro do País está na fronteira que, amanhã, poderemos abrir
para o Oceano Pacífii:::õ. Não é aqui Que está o fUturo âõ
nosso desenvolvimento, mas lá, em viftude das riquezas daquela região e, mais afuda, do transporte que pode envolver
os consumidores mais ricos do planeta: a América do Norte
e a Europ;:~.. -Quero fazer um paralelo com essa posição que
V. Ex~ está tão bem defendendo e com a qual todos nós
estamos solidários, ou seja, a que diz respeito à estrada que
liga Santa Inês a Caracarai, ou Santa Inês-a Boa ViSta. Senador
Ronaldo Aragão, são mais de duzentos quilómetros, através
dos quais o Estado de Roraima se ligará a um dos portos
mais importantes da Venezuela, ou seja, ao Caribe, para ali
desenvolvermos a soja, a laranja, a pecuária. É--um mundo
que só acredita é qtiem vai lá. O Estado de V. Ex~ está dentro
dessa linha, que se preocupa com as estradas que já estão
feitas, acho que o Governo já devia ter agido há muito tempo
abrindo não só essas, mas mais estradas que vão ao encontro
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das fronteiras com este País, cUjo desenvolvimento já estamos
presenciando. Nobre Senador, infelizmente nesse plenário,
como nordestino, com 40 anos de vida pública, às vezes lembro-me do grande Líder José Américo de Almeida- Ministro
da Viação e Obras Públicas do grande Presidente da República
Getúlio Vargas- que dizia: o Nordeste não precisa de esmola.,
precisa apenas viabilízar o rio São Francisco, os seus barreires
e _seus açudes, para molhar as terras calcinadas pela seca,
para que se torne a Califórnia da América do Sul, para abastecer o Brasil e exportar para o mundo. Quando falo Nordeste,
falo também da Amazônia, falo do seu Estado, falo daquela
região esquecida. E nós, Senadores, do Poder Legislativo,
também somos culpados. Quando terminou a II Guerra Mundial tínhamos as nossas estradas-de-ferro, porém elas foram
deixadas de lado. Ora, num País com a dimensão continental
como o nosso não podíamos deixar em segundo plano as nossas
estradas-de-ferro. Sou um homem que tem uma ligação muito
forte com a China Comunista, a China Popular. ViajO quase
todos os anos, e lá estive no ano passado~ Estamos inVeStindo
em Pernambuco quase 400 milhões de dólares da China Popular e da China Formosa. Lá, nobre Senador, há uma população
de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes e as estradas são
poucas, mas as estradas de ferro são muitas. E isso dá condições baratas para o tráfego de mercadorias ir por dentro do
País. Então, nesses lugares_ onde tivessem estradas de ferro,
tinham que ter estradas boas como no Estado de V. Ex•,
para que esse desenvolvimentO se com-pletasse. Portanto, estou de pleno acordo com o pronunciamento que· V. Ex~ está
fazendo. Como Líder do Governo, me incorporo nessã luta
e, se necessário, nobre Senador, estarei às suas ordens para
exigir do Ministro dos Transportes as verbas que já estâo
alocadas, para começar o mais rápido possível o conserto
das estradas, do Estado que V. Ex~ tão bem representa.
O SR. RONALDO ARAGAO ___:Nobre Senador Ney Maranhão, agradeço o aparte de V. Ex~, homem do governo
e·um homem de oposição, mas a sensibilidade de V. Ex•
me toca muito.
Sabemos que o desenvolvimento de qualquer Nação parte
pelas vias de escoamento, estradas etc. Alguém já disse qUe
governar é construir estradas. V. Ex~ lembra muito bem o
José Américo, quando se referia ao Nordeste, mas issO faz
mais de 40 anos, e hoje tudo continua na mesma coisa. Continua o rio São Francisco, corri o seu potencial de ric}ueza e
o Nordeste continua sem desenvolvimento e na miséria. Ainda
maiS · - como muito bem disse V. Ex~ - o Nofdeste IÍão
precisa de esmola, mas que se viabilizem as suas riquezas.
E é o que ocorre na região Norte. O Norte do País não
precisa de esmola. No Norte do País, há uma grande potencia~
!idade em todos os sentidos: mineral, pecuária, agrícola, extrativíslã. -vegetal etc. O que rieceSsitari:J.Os é de uma- política voltada para o desenvolvimento, para que a região Norte do País
se integre ao desenvolvimento nacional.
O que estamos vendo? Primeiro, têmos uma única estr"3da
na Amazônia Ocidental, que é a BR-364. E essa rÕdovia
continua, sistematicamente, Sem assistência, sem -conse-rVaÇão.
Ela é a responsável pela saída para cr Pacífico, viabilizando
mas rápido a região do Norte do País, que compreende Rondów
nia, Amazonas: Pará, Acre, na competição do mercado internacional, exportando a nossa produção até o Mato Grosso
e Mato Grosso do Sul, viabilizando a sua produção através
dos portos do Pacífico. Essa estrada é de fundamental importân<::ia no escoamento ~a P.rodu.9ã__? dc;:ssa r~gíão. E, mais ~~a
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vez, quero dizer, da falta de sensibilidade (!Ue existe para
a conservação.
Parece-me que, no Brasil, há quase uma deliberação e-m
se deixar as e_stradas se deteriorarem para começar a sua recuperação, aumentando esse custo, porque o Ministério dOs
Transportes e o DNER deveriam se responsabilizar pela sua
recuperação, ou seja, por pequenas destruições no leito das
estradas. A BR-364 foi iniciada em 1982 e, em 84, teve o
seu término. A estrada foi C90S~ruída: cOm asfalto triplo frío,
e como a região amazónica tem uni índice pluviométfiCO alto
e uma alta temperatura, segundo os técnicOs, éSse tipo de
estrada e esse tipo de asfalto não são bem rec_omendados,
a sua deterioração é mais rápida. Assim sendo, seria o triplo
quente, aquele asfalto usinado, chamado usinad_Q triplo quente, o mais aconselhável. E mesmo utilizando essas especificações técnicas, como não há conservação tOrna-se mais difícil
asuarecuperação.
·
··----~-·
No Estado de Rondônia, começou~se a recuperação das
estradas pela cidade de Vilhena, até perto de Pimenta Bueno,
mas está estacionada. Onde havia uma pequena destrUição
do asfalto, agora está comeÇando a_ se _estender, e os trechos
danificados que eram de epenas um quilômetro passaram para
dez ou vinte, trazendo prejufzos enormes para O Estado de
Rondônia e para as famfiias qtie-têm parentes ceifados. Recentemente tivemos um acidente, por culpa de buracos na estrada,
onde perdeu a vida o "'\-Presidente çlo IPEEON Instituto
de Pensão do Estado de Rondônia, o Dr. Vieira que, ao
desviar dos buracos da estrada, bateu em um ônibus, tendo
morte instantânea, perdendo a sua família esse erite querido.
ED.tão, é contra essa situação que-estamos chamando a
atenção do órgão responsável, do MinistériO; para que apresse
essa obra de recuperação da BR-364, em toda sua extensão;
desde Mato Grosso, Cuiabá, até Porto Velho,_po~q_ue de Porto
Velho a Rio Branco a estrada foi concluída, agoia-:-NeiTdãlo
na outra estrada que liga Porto Velho a Mana-us, po'rque eSta
estrada, a BR-319, simplesmente não existe mais. Uma estrada
que foi construída há pouco tempo e que, por falta de conservação, foi destruída, e hoje, somente a reconStruindo. É uma
estrada da maior. importância para a integração da região
Norte do País, pois é através dela que se faz a ligação entre
Porto Velho e Manaus. As estradas federais na região amazónica não são muitas; mas as qtie existem estão em situação
deplorável.
Por isso, mais uma vez, estamos, aqui, no Senado Federal,
apelando para o nobre Líder do Governo, Senador Ney M'aranhão, para que S. Ex~ leve ao Miriistério- dos Tiailsportes
o apelo, no sentido de que apresse a recuperação dessa estrada, porque é da maior importância para o Estado de Rondônia, para regiãO alrúlzônica e também para o Brasil. Não entendemos essa demora, essa protelação- devo até chamar assim
- essa procrastinação no início da reconstrução ou da. cons_ervação dessa rodovia, pois entendemos ser de uma importância
vital para o desenvolvimento do meu Estado, para o escoamento da produção, para a ligação do Brasil, através da região
Norte, ao Pacífico, abrindo, até, outro caminho de exportação
para este País.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores~ fica aqui o
meu apelo, para que se inicie a reconstrução da BR-364.
Era o que tinha a dizer. (Muito beml)
DÚrante o discurso do Sr. Ronaldo Aragtlo, o Sr. Valmir Campelo deixa a cadeira da presidencia, que é ocupeda pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
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Durante o discurso do S1·. Ro1Jaldo Aragno, o Sr. Mau"ro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da rresldêncla,
que é ocupada pelo Sr_ Almir Gabriel.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Albano Franco - Almir Gabriel - Antonio Mariz Darcy Ribeiro- Epitácio Cafeteira- Guilherme PalmeiraHenrique Almeida - Hugo Napolello - Humberto Lucena Hydekel Freitas- Jollo Rocha - Josaphat Marinho - Levy
Dias - Maurfcio Corres - Mauro Benevides.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel~- Passa-se à_

ORDEM DO DIA
Sendo evidente a falta de quorum, a Presidência deixa
de submeter ao Plenário as matériaS constantes da Ordem
do Dia.
São os seguintes os itens cuja apreciação fiCa adiada:
-1-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 53, DE 1992
_ (Em regime de urgência~ nos termos do art. -336, c, do
Regimento Interno.)
- Discussão, em turno único,_ do Projeto de Leida Câmara
n' 53, de 1992 (n' 4.904/90, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a_ organização interna do Tribunal Regional do Trabalho_
da 6' Região e dá outras providências. (Dependendo de parecer.)

-2REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 58, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 280, de 1992) do
_Projeto de Decreto Legislativo n' 58, de 1992 (n' 28/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto âo Acordo Básico
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnolõgfca, c-elebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República do Chile, em Brasília, em 26 de julho
de 1990.

-3REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 59, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 281, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1992 (n' 62/89, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção
-nc:r 158, da Organização Internacional do Trabalho - OIT,
sobre o Término çia Relação do _Trabalho por Iniciativa do
Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante -a 68~
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
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-4REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 61, DE 1992
Discussão, em fufno Unico, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~'-:282~ de 1992) do
Prt ·eto de Decreto Legislativo n' 61, de 1992 (n' 86191, na
Cân ara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
CowProdução Cinemã.tográfica, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o GovernO da RepúbliCa
Argentina, ein Buenos Aires, ~m 18 de abril de 1988.
-.i-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 9, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Cãrilara

n' 9, de 1990 (n' 4.432189, na Casa· de origem), que cria o
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisão, e determina outras
providências, tendo
PARECERES
-sob n'237, de 1992, da Comissão de Educação, favorável, nos termos do substitutivo que apresenta, e
- de PI~nário, Relator: Senador Maurício Corrêa-, favorável ao Projeto e contrário ao substitutivo da Comissão de
Educação.

O SR. PRESIDENTE (Aimir Gabriel)- Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerra:r'Os trabalhos, designando para a sessão ordináría de segunda-feira, a seguinte

ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE LEI DA CÁMARA N' S3, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art . .336, c, do
Regimento Interno.)
__
Discussão, em -tümo únicO, do Projeto de Lei da CâmaTa
n' 53, de 1992 (n' 4.904190, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização irite.má do Tribunal Regional do Trabalho
da 6~ RegiãO e dá outras providênciaS. (Dependendo de parecer.)

-2REDAvÃC FINAL
PROJETO DE DECRJ;:TQ [J:lGlSLA'J;TVO
N' 58, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n 9 280, de 1992) do

Projeto de Decreto L~gislativo n' 58, de 1992 (n' 28191, na
Câmara dos Depuiados), que aprova o texto do Acordo Básico
de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado
entre o Governo da ,República Federativa do Brasil e o Go___ verno da Repúblíca do Chile, em Brasília, em 26 de julho
de 1990. .

-3REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 59, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redaçã6 Final (oferecida
pela Comissão Diretora e'!ll seu Parecer n9 281, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de 1992 (n' 62189, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convênção
D 9 158, da Organização Internacional do Trabalho OIT,
sobre o Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do
Empregador, adotada em Genebra, em 1982, durante a 68~
Sessão da Conferência Internacional do Trabalho.
~4-

REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 61, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora ·em seu Parecer n9;282, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 61, de 1992 (n' 86191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo de
Cc-Produção Cinematográfica, Celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
Argentina, em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988.

-5PROJETO DE LEI DA CÁMARA N• 9, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n' 9, de 1990 (-,
132189, na Casa de origem), que cria 0
Progratna Diá tO do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do 1 oder Legislativo na televisão, e determina outras
providênciaf,, tendo
PARFCERES
-so 1J n" 237, de 1992, da Comissão de Educação, favorável, nos tennos do substitutivo que ãpresenta, e
- de· Pleoárjo, Relator: Senador Maurício Corrêa, favoTáVei ao Projeto e contrário ao substitutivo da _Com_issão de
-Educação.

o i>R. PRESIDENTE (Aimír Gabriel) -Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 1O horas e 20 minutos.)
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BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
·SUMÁRIO
1- ATA DA 176' SESSÃO, EM 14 DE SETEMBRO
OE 1992

1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagem do Senhor Presidente da República
- N' 302192 (n• 581/92, ná origem), de agràdecimento
de comunicação.

Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nomes indicados para JU'nçãó cUjO proViinento

depi!it.de de

sua prévia aquiescência:
- N' 300192 (n• 572192, na órigem), referente a escolha
do nome do Sr. José Machado Filho, para compor o Tribu,
nal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro

Classist3 Temporário~ representante dos Trabalhadores,
no triênio de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término
da investidura de Mayo Uruguaio Fernandes.
- N' 301192 (n• 5731'12, na origem), referente a escolha
do nome do Sr. Jorge Normam Neto, para compor o Tribu-

~ ~-:-'Recebimento

da Mensagem n• 304/92 (n• 586192,

na origem), pela qual o _Senhor Presidente da República,
solicita autorizaçãO para cfue ã Uriião possa celebrar contrato de assunção de dívida de responsabilidade da antiga

Empresas Necleares Brasileiras S/A -

NUCLEBRÁS,

junto a entidades credoras estrangeiras lideradas pela
Allianz Aktiengellschaft Holding, no valor de nove milhões,_cento e trinta e seis mil e oitocentos marcos alemães.
=~ecebimei\to ·da Mensagem n• 305/92 (n• 588192,
Jl3 .~yi.gem), pel~ _qu~l o _S~nhor Preside,nt~- da RePúb1ica
sohc1ta autonzação para contratar operãção de crédit~x
t~rn~, co_~ garantia da União, no_ valor equiva_lente a tx1tfta
e dois bilhõés e quinhentos milhões de ienes japone·se:i,
junto ao Export_-Import Bank of Japan-Exirp.bank.

1.2.3- Discursos do Expediente

SENADOR MAURÍCIO CORRÊA- Indignação

diante da agressão sofrida pelo Sr. Itamar Franco, vítima
de escuta telefónica em sua residência. Apoio ao rito do
procei!lo de iJVpeachment escolhido pef9 Presidente da .Cânal.Supenor do 'frabalho, no cargo de SUplente ·de 1vHnistro
mara dos Deputados, Sr. Ibsen Pinheiro. O comportamenClassista Temporário, representante dos trabalhadores, no
. to do Supremo Tribunal Federal na atual crise política.
triénio de 1992 a 1995, na vaga decorrente ao ~êrmino
SE~ADOR VALMIR CAMPELO- Centenário de
da investidura de Juvenal Pedro Cim.
-N• 303192 (n• 582192, na orlge_m), referente a ~esro:. nascimento de Francisco Assis Cbateaubriand Bandeira
lha do nome do Sr. Agildo Séllos Moura, Ministro de Se~ de Mello, fundador do jornal Correio Braziliense e da TV
gunda Classe, da Carreira de Diplomata, para exercer o BrasQíà.
cargo de Embaixador do Bt3§il junto à República de TriniO SR. PRESIDENTE- Fala associativa na homenadad e Tobago.
- gem prestada ao centenário de nascimento do Sr. Assis

1.2.2- Comunicações da Pre"sldência
-Recebimento do Ofício n• S/36/92, da Prefeitura
Municipal de Ibiporã, Estado do Paraná,.solicita:ndo autorização para contratar operação de crédito, para os fins que
especifica.

Chateauoriand.
·
SENADOR NEY.MARANHÃO- Defesa do Presidente Collor em seu recurso ao Supremo Tribunal Federal,
a respeito do processo de votação a ser usado na Câmara
dos Deputados por ocasião da autorização do_ processo
de impeacbment.
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EXPEDIENTE
CllNTRO GRÁPICD DO SENADO FEDERAL
MANOF.l. VILELA DE MAGAUIÃES
Diretor.Oeral do Scmado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor Euwtivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Di:etor Admiuiltrativo
LUIZ CARLOS BASTOS
Dirctor Indutrlal
PI.ORIAN AUGUSTO COtmNHO MADRUGA
Oirctor Adjuto

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impi'CIIIO 1ob re~ponaabilidade da Mela do Seaado Feden:l
ASSINATURAS
Semestral ·~···~····-·········--·-· - - -

,---------------·-1.2.4- Comunicação
Dos Senâ.dores Amir Lando e Ronaldo Arag;ão, de __
ausência do País.
1.3-0RDEMDODfA
_
..
Projeto de Lei da Câmara n' 53, de 1992 (n' 4.904/90,
na Casa de origem), de iniciã:tiva~ do Tribunal SuPeriOr
do Trabalho, que altera a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região e dá
outras .provià!ncias. Dikusdo sdbrtstadl., após parecei
Pe plenário, ficando à votação adiada por falta de quoram.
Redação Final do Projeto
DeÇretõ. I:egfS!ativo n•
58, de 1992 (n' 28/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Acordo J;J~sico de _Çoop_~ração Científica,
Técnica ·e Teeílológica, celebrado entre o Governo da Re·pública Federativa do Brasil e o Governo da República
do Chile, em Brasília, em 26 de julho de 1990. Aprovlida;
A promulgação.
..
..
.
Redação Final do Projeto de Decreto L~gislatiyo _n\'1
59, de 1992 (n' 62/89, na Câmara dos Deputados), que
·aprova o texto da Convenção n\'11~8... da Organ~~açã_<?_ Iilternacional do Trabalho ,... OIT, sobre o 'f~nnin.o_ da Relação
do Trabalho por iniciativa do Empreg3dor, adotadá em
Genebra, em 1982, durante a 68~ Sessão da Confe~;:ência
Internacional do Trabalho_. Apt:ovada. À promulgação.
Redação Final do projeto de Decrto Legislativo n•
61 de 1992 (n' 86/91, na Câmara dos Deputados), que
aprova o texto do Aco_rdo de Co-Produção Cinematográ·fica, celebrado entre o Governo da República Federativa
,do Brasil e o Governo da República Argent!na, em Buenos
'Aires, em 18 de abril de 1988. Aprovada. A promulgação.
Projete de Lei da Câmara n' 9, de 1990 (n' 4.432/82,
na Casa dt;"" origem), que cria o programa Diário do Cong.esso Nacibnal para divul~çã? dos trabalhos do Poder

·ae

----···---~ 70.000,00

Tiragem 1.3Xl eXemplares

-~ ~--

Legislativo na televisão, e determina outras providências.
em virtude da falta de quorum para

~~ssão ~_ob_restada

·a votação do Requerimento n' 687/92.
·1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apelo ao
Ministro Affonso Camargo, dos Transportes, no sentido
de,providências para a reconstrução da rodovia BrasíliaSalvador, no trecho baiano próximo à divisa com o Estado
de Goiás. A urgência de uma reforma fiscal séria e definitiva no Brasil.

SENADOR MARCO MACIEL- Comemoração
dos 40 anos do CONDEPE ,...., Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco.

1.3.2 - Comunicação da Presidência
_

_Térmiqo do prazo para apresentação de emendas ao

projeto de Lei do· Senado n' 318/91 ~d_o

Complementar,

que ao mesmo não foram Ofereci4ás emendas.

- ... "1.3.3 - Designação da Ordem do Dia da próxima sessão~

·1.4-ENCERRAMENTO
2..:. ATOS DO PRESIDENTE
- N' 522/92 (Apostila)
_
- N~ 282, 313, 324, 325, 328, 330 e 332/92 (Retifi- c:ações)
3- ATA DE COMISSÃO
4- MESA DIRETORA
5 _;LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
6- COMPOSIÇÃO !>E COl\fiSSÕES I'ERMANEN·
TES
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Ata da 176a Sessão, em 14 de setembro de 1992
2a Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 3Q MINUI'OS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa - c:Esar Dias - Chagas Rodrigues Francisco Rollemberg- Guilherme Palmeira- Josapbat Marinho - J utahy Magalbaes - Magno Bacelar - Marco Maciel
-Maurício Corrêa- Mauro Benevides- Nabor Júnior - Ney
Maranbao- Odacir Soares-Raimundo llra- Valmir Campelo.
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 16 Srs. Senadores. HaM
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGEM
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N• 302, de 1992 (n' 581/92, na origem), de 11 do corrente,
de agradecimento de comun_icação, referente a aprovação da
matéria constante da Mensagem CN n~ 32, de 1992M .
Submetendo à deliberação do Senado a esc::oUta de oomes
indicados para cargos cujos provimentos dependem de sua prévia aquiescência:
MENSAGEM N• 300, DE 1992
(N• 572/92, na origem)
Excelentíssimos SenhoreS: Membros do Senado Federal,
Nos tennos do § 19 , in fine, do artigo 111 e do parágrafo
único do 117 da Constituição, tenho a honra de submeter
à aprovação de Vossas Excelências, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro Classista Temporário, representanfe dos Trabalhadores, no triênio
de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da investidura
de Mayo Uruguai Fernandes, o nome de JOSÉ MACHADO
FILHO.

Endereço: QNM 22, Conjunto "N," Casa 26- Taguatinga Norte-DF, CEP 72.000
.
Fone: 581 1225 resid. 223 8922, 226 515S
Cédula de Identidade: 300 662 - SSP/DF CPF:
066666041n2 MF
Carteira Nacional de Habilitação: .000567666 Categoria
"B" Brasília DF
Título de Eleitor: 73199620nO - Sessão - 305 ~ 8' .
Zona-DF
.
Carteira de Trabalho n• 28937 Série 219- DRT/DF
Primário Completo - 1964 - Escola Classe n•_ 25 de
Taguatinga Norte
Ginasial Completo - 1968- Ginásio ]'loturno do Setor
_Leste -Plano Piloto
Curso Superior Completo -1974-' AUDF- Administração de Empresa
Profissionais:
Técnico de Segurança e Medicina do Trabalho - 1979
- Fundacentro
Curso de Contabilidade Empresarial - 1980- SENA C
Curso de Orientação de Legislação Trabalhista 1981 CTA
Curso de Orientação Sindical - 1982 - Secretário do
Trabalho DF
CurSo de Administração Sindical - 1982 - Fundacentro/DRT-DF
-Esperiências ProfiSSionais
Técnico de Segurança do Trabalho da Empresa Juiz de
Fora desde 1979 em Exercício
Dirigente sindical em pleno mandato em curso desde 1979
até 1991 com sucessivas reeleições
Presidente .da Federação dos empregados do turismo do
Distrito Federal
Diretor Regional Centro-Oeste da Conf. NaciOnal dos
Trab. em Turismo e hospitalidade desdeJ988
Reeleição corno diretor da Conf. para mandato de
27/11/91 a 27/11/95
~rasília, setembro_ de 1992. -José Macbad~ Fi~o.
Telerone Profissional: (061) 223.5600

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

MENSAGEM N• 301, DE 1992
(N• 513/92, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal,
Os méritos do-iftdicado, que me induziram a escolhê-lo
No~ termos do § 19, in fine, do artigo 111 e do parágrafo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
único do artigo 117 da Constituição, ten_ho a honra de submecurriculum Vitae.
ter à aprOvação de Vossas ExCi::lências 1 para compor o TribuBrasília-DF, 4 de setembro de 1992.- Fernando Collor.
nal Superior do Trabalho, no cargo de Suplente de Ministro
CURRICULUM VITAE
Classista Temporário, representante dos trabalhadores. no
triêniO de 1992 a 1995, na vaga decorrente do término da
Dados Pessoais
Nome: JOSE MACHADO FILHO - Data de Nasci- _investidura de Juvenal Pedro Cim, o nome de JORGE NORMANNETO.
- ...
.
mento 23/06/51 - Resplendor MG
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Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê~ lo
para o desempenho desse elevado cargo, constam do anexo
curriculum Vitae.
Brasília-DF, 4 de setembro de 1992. -Fernando Collor.
CURRICULUM VITAE
Nome: JORGE NORMAN NETO
Data de Nascimento: 30 de julho de 1926
Nacionalidade: Brasileira
Naturalidade: Caeté- Minas Gerais
Filiação: António Jorge Norman e Ana Rita Nonnan
Estado Civil: Casado
Número de filhos: Seis
Carteira de Identidade: M-304.654/MG, expedida em
11.05.72
CIC:032.246.276-10
Passaporte: CC 809.528
Endereço residencial: SQS 208, Bloco H, apartamento
307
Telefone residencial: (061) 243-5354
Endereço Profissional: SAS, Q. 6, Bl. k, Grupo 502,
Edifício Belvedere -70070, Brasília, DF
Formação Escolar:
Curso Primárib - Grupo Escolar Pedro II, Belo Horizonte, MG
Curso Ginasial e Científico - Colégio Anchieta (Topógrafo) Belo Horizonte, MG
Curso de Capacitaçáo Sindical, Ipatinga, MG
Curso de Contrato Col~tivo de Ttab~lho, Porto Alegre,
RS
Curso de Contrato Coletivo de Trabalho, Caracas, Venezuela
Curs_o~de Admínistraç_ão Sindical
Curso de Engenharia Industrial, Kingston, Jamaica
Curso de Classificação de Funções (salários) 1 Cuernavaca, México
Curso de Análise de Balanços, Front Royal Institute,
Estados Unidos
Curso de Escala Salariais Bogotá, Colômbia
Curso de Análise de Balanços Front Royal lnstitute, Estados Unidos
Curso de Escalas Salariais Frcint Royal Institute, Estados
Unidos
Instrutor de Assuntos Sindicais:
Lecionou em Ipatinga, Acesita, João Monlevade, Belo
Horizonte, Conselheiro Lafayete, Sete Lagoas, Itaúna, Divinópolis.
Assistente de Coordenação do Curso de Administradores
Sindicais, realizado em Belo Horizonte e promovido pelo Ministério do Trabalho.
Vida Sindical,' até o ano de 1973:
-Presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas de lpatinga, MG. Em 1963 participou da
criação desse Sindicato , sendo eleito presidente por três mandatos, de 1964 a 1967.
-Em 1973, eleito Secretário-Geral da Federação dos
Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais, sendo reeleito
para o mesmo cargo em 1976 e 1979._
....:... Em 1980, eleito Vice-Presidente da Federação dos Trabalhadores Metalúrgicos de Minas Gerais, sendo reeleito em
1983.
-Em 1983, eleito Vice-Presidente da Federação Internacional dos Trabalhadores Metalúrgicos, com- sede em Genebra, na Suíça -América Latina CariDe.

e
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-Em 1986, ieeleítO Vice-Presidente da FITIM.
1989, reeleito Vice-Presidente da FITIM, com
mandato terminando em 1993.
-~Em

-Em 1989, eleito Secretário Nacional da Confederação
Nacional dos Trabalhadores Metalúrgicos - CNTM.
- Em 1991, eleito Presidente da Confederação Nacional
dos Trabalbadores Metalúrgicos.
Outro cargos desempenhados:
- Membros do Conselho Consultivo da Cooperativa de
Consmnó dos Servidores da Usiminas (CONSUL).
-Membro do Comitê Lãtino Americilno da Federação
Oos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas.
-Membro do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da
- UsiininãS.
·
· ··
--Membro do Conselho de Curadores da- Função Municipal Lucas Machado- Ipatinga, MG.
-Membro do Conselho ConsUltivo da Prefeitura de Ipatinga.
-Membro do Conselho Municipal de Educação de lpatinga.
-Membro do Diretórío Municipal da Aliança Renovadora Nacional, Ipatinga.
Congressos:
- V Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos do Brasil
-RJ
.
-VI Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos doBrasii-SC
-VII -Congresso dos Trabalhadores Metalúrgicos do
Brasii-BA
-Congresso do Instituto Latino Ametitaíló- de Ferro
eAço-RJ
PubUcações:
- O Sindicatci e a Política (supervisão síndical) - Departamento Profissiorial dos Metalúrgicos.
·- ·-Contratação Coletiva de Trabalho e os Sindicatos Metalúrgicos -Manual para Treinamento Sindical (supervisão)
-Departamento Profissional dos Metalúrgicos, 1979.
-Curso Básico de Capacitação Sindical (Supervisão) Departamento Profissional dos Metalúrgicos, 1979.
-Contratação ColetiVa de Trabalho - Manual para
Treinamento ilegíveis
-Riscos de Dgenças Profissionais no Setor Metalúrgico
(supervisão)~ DPM, março de 1988.
-Segurança no Local de Trabalho- FITIM/DPM (responsável) 1985.
-Indústria Naval- FITIM/DPM.
-Solventes ~ FITIM/DPM.
-Solda -FITIN!/DPM.
-Indústria Automobilística - FITIM/D PM.
-A Indústria de Ferro e Aço - FITIM/DPM.
Brasília, setembro de 1992. -Jorge Nonnan Neto, Presidente CNTM
(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
MENSAGEM N• 303, DE 1992.
(N• 582192, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52, inciso IV, da Constituição
Federal, e de a~ordo com o disposto -no art. 18, inciso I,
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

e nos arts. 56 e 58, _do E.egulamento aprovado pelo Decreto
n' 93.325, de 1' de .outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n9 99.578,
de 10 de outubro de 1990, submeto à aprovação de_ VQssas
Excelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor AGILDO
SELLOS MOURA, Ministro de Segunda Classe, da Carreira
de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil
junto à República de Trinidad e Tobago.
Os méritos do Senhor Agildo Séllos_Moura, que me induziram a escolhê-lo para o desempenho dessa elevada função,
constam da anexa informação do Ministério das Relações Exteriores.
Brasília-DF, 11 de setembro de 1992. ~Fer,.ando Collor

INFORMAÇÃO
CURRICULOMVITAE ---·
Ministro AGILDO SÉLLOS MOURA.
Rio de Janeiro/RJ, 1 de outubro de 1934.
Filho de António de Andrade Moura Sobrinho e Janice
Séllos Moura.
..
-_- ~
Bacharel em Ciências Jurídicas e SociaiS, Fac~ldade Nãcional de Direito da Universidade do Brasil (fND-UB/RJ),
Rio de Janeiro- RJ, 1957.
Curso de Preparação à Carteira de Diplomata, do Insti·
tuto Rio Branco (CPCD-IRBr/RJ), Rio de Janeiro - RJ,
1961.
Curso de Altos E.studos, do InstitutO Rio Branco (VI
CAE-IRBr/DF), Brasília-DF, 1982.
Curso de Altos Estudos de Política e Estratégia;-aa Escola
Superior de Guerra, Estado-Maior das Forças Armadas
(CAEPE-ESG/RJ), Rio de Janeiro-RJ, 1987.
Curso _de Preparação de Oficiais de Reserva do Exército,
do Centro de Preparação de Oficiais de Reserva do Rio de
Janeiro (CPORIRJ), Rio de Janeiro-RJ, 1956.
Curso de Especialização de Direito Diplomático e Consu
lar, da Faculdade Nacional de Direito da Universidade do
Brasil (FND-UB/RJ), Rio de Janeiro-RJ, 1957.
Cursos de Extensão Universitária da Universidade do
Brasil, Rio de Janeiro-RI, 1957/57.
Curso de Atualização da Escola Superior de Guerra (CE/
CAESG/ESG/) sobre "O Pensamento PolíticO Brasileiro",
Rio de Janeiro-RJ, 1987.
Curso de Atualização da Esccla Superior de Guerra (CE/
CAESG/ESG) sobre "A Economia Brasileira e sua Inserção
na Economia Mundial", Rio de Janeiro-RI, 1987.
Curso de Atualização da Escola Superior-de Guerra-(CE/
CAESG/ESG) sobre "A Educação na Transformação da Sociedade Brasileira'\ Rio de Janeiro-RJ. 1987.
Curso de Atualização da Escola Superior de Guerra (CE/
CAESG!ESG) sobre "A FamOia Brasileira", Rio d_e Jan,eiro-RI, 1988.
Curso de Atualiz;ação da Escola Superior de Guerra (CEI
CAESG/ESG) sobre "Desenvolvimento Urbano, Rio de Janeiro-RI, 1988.
Ctitso de Atualização da Escola Superior de Guerra (CE/
CAESG!ESG) sobre "Dívidas Interna e Externa dO Brasil",
Rio de Janeiro (CE/CAESG/ESG) sobre "Conjuntura Internacional", Rio de Janeiro-RJ, 1988.
Curso de Atualização da Esccla Superior de Guerra (CE/
CAESG/ESG)_ sobre '_'Ciência e Tecnologia no Brasil", Rio
de Janeiro-RI, 1988.
.
.
.....
Antigo Aluno do Curso de Doutorado, Seção de Direito
Público, Direito Intemacioital Público, da Faculdade Nacional
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de Direito da Universidade do Brasil (FND-UB/RJ), Rio de
Janeiro-RJ, 1961/62.
Antigo aluno de pireito Internacional dp "College de
Fr~nce", Paris, 1979.
Assistente d3 beferisoiia Públjca na Comarca do Rio
de Janeiro-RJ, 1955/58.
Advogado na Comarca do Rio de Janeiro-RJ, 1957/59.
Segundo Tenente de Reserva R/2 do Exército Brasileiro,
1958.
Representante-substituto-do MRE no Conselho Nacional
de Estatística do Instituto Brasileiro de Geografia" e Estatística
(IBGE/RJ), Rio de Janeiro-RJ, 1962.
Professor no Curso de Prática Diplomática e Consular,
do Instituto Rio-Branco, Brasília-DF, 1974.
Conferencista do MRE na Escola Nacional de Informa-ções, do Serviço Nacional de Informações, sobre o tema "A
Amética Central e o ilegível
·
A disposição do Estado-Maior das Forças Armadas, Presidência da República, 1987/89.
Assistente de Relações ExterioreS do Comando da Escola
Superior de Guerra, Estado-Maior das Forças Armadas, Presidência da República, Rio de Janeiro-RJ, 1987/89.
- DíretOr do Curso de Atualização da Escola Superior de
Guerra, Estado-Maior das Forças Armadas, Presidência da
República (CAESG/ESGIEMFAIPRIRJ), Rio de Janeiro-RJ,
1988/89.
- Diretor dos Ciclos de Extensão da Escola Superior de
-Guerra, Estado-Maior, das ForÇas Armadas, Presidência da
República (CE/ESG/EMFA/PR/RJ), Rio de Janeiro-RJ,
1987/88.
Diretor do Curso III e Supervisor do apoio da Esc-ola
Superior de Guerra à Associação dos Diplomados da Escola
Superior de Guerra nos Ciclos de Estudos e_ outras atividades,
- Escola Superior de Guerra, Estado-Maior das Forças Arffiadas, Presidência da República (ESG/EMFA/PRIRJ), Rio de
Janeiro-RJ, 1989.
Gol!sultor para AsStiiitos InternaCio11a:is~ da Ass_ociação
de_ Diplomados da Esccla Superior de Guerra (ADESG/RJ)
do Rio de Janeíro-RJ, 1989.
Terceiro Secretário, 7 de dezembro de 1961.
Segundo-Secretário, antigüidade, 14 de outubro de 1966.
Pririleiro Secretário, merednientO, IS de agosto de 1972.
Conselheiro. merecimento, 1 de agosto de 1976.
'Ministro da Segunda Classe, merecimento, 20 de dezembro de 1983.
--.Auxiliar dO Chefe ci~ bepartain(;mtO-Cuitural e de Informações, 1961/63.
Auxiliar do Chefe da Secretaria-Geral Adjunta para As__ suntos da_Eur_opa Oriental e ÁSia, 1963.
- _
Secretário-Executivo-Adjunto _do Grupo de Coordena~Q-~O _Cc;m1:ércio _c<?m _Os_~aíseS SocialistaS d3 :guropa Oriental
(COLESTE), 1963/64.
- ..
Auxiliar do Chefe da Assessoria de Documentação de
Política Exterior do Gabinete, 1971.
Chefe da Seção de Informações- da DiviSão de Segurança
e Informações, 1972n5.
Chefe da Seção de Segurança Nacional e Mobilização
da Divisão de Segurança e Informações, 1975n7.
,_ Chefe da Divisão de Arquivo do Departamento de Comunicações e Documentação, 1990/92.
Chefe substituto do Departainento de Comunicações e
Documentações, 1990 e 1992.
c
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Borin, Terceiro Secretário, 1963/65.
Bonn, Segundo Secretário, 1966/67.
Santiago, SegUndo Secretário, 1967nl.

Paris, UNESCO, Conselheiro, 1978/81.
Paris, UNESCO, Encarregado de Negócios, 1979.
Miami, Cônsul, 1981183.
Miami, Encarregado do Cons.ulado-Geral, 1983/84.
Montreal, Cônsul-Geral, 1985/87.
XII Conferência da UNESCO, Paris, 1962 (assessor).
Missões comerciais à Polónia e à República Democrática
Alemã, 1963-(observador do COLESTE).
Seção Brasileira na Comissão Mista Brasil-Polónia, Rio

de Janeiro, 1963 (assessor)c
Conferência Regional Latino-Americana--sobre Serviço
Voluntário, Santiago, 1968-(observad_or).
Reunião da Junta Executiva do FISI, Santiago, 1969 (assessor).
Comissão Permanente de Controle de Nomeações do

MRE, 1974 (assessor ilegível)
XX Conferência Geral da UNESCO, Paris, 1978 (delegado).
II Reunião do Grupo de Trabalho sobre o papel e função
futuros da Comissão Oceanográfica lntergovernamental,
UNESCO, Paris, 1979 (observador).
XI Sessão da Assembléia da Comissão Oceanográfica
!ntergovemamental, UNESCC, Paris, 1979 (delegado).
XII Sessão do Conselho Executivo da Comissão Oceano-

gráfica Intergovemamental, UNESCO, Paris, 1979 (delegado).
Conferência Intergovernamental sobre a informação
Científica e Técnica ao Serviço do Desenvolvimento, UNI-

SIST-11, UNESCO, Paris, 1979 (delegado).
III Sessão do_ Conselho Intergovemamental do Programa
Hidrológico Internacional, Sessão do Comitê de Formação
do Ensirio e da assistência e da Influência do Homem sobre
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Membro e Presidente de Honra da Câmara de Comércio
Capítulo de Miami, Flórida, 1984.
Membro-Fundador, Vice-Presidente e Presidente da Associação Consular Latino-Americana de Miami, Flóiida,

)3rasile_iro-America~a.

1982/84.

.

Membro da Câmara de Comércio Brasileiro-Canadense,

Toronto e Montreal, 1985/87.
Membro do "The Montreal Board of Trade", 1985/87.
Membro do "Institut Canadien des Affaires Intemacio-

nales (!CAI), Section Montreal", 1985/87.

·

Membro do "Centre de Relations Internacionales de

Montreal (ÇORIM)", 1986/87,
Ordem do Mérito Naval, Comendador, Brasil.
-ordem do Mérito· Militar, C:ivaleiro, BraSil. Ordem do Mérito Aeronáutico, Comendador, Brasil.
Ordem do Mérito "Fcirçãs Armadas, Comendador1 Brasil.
Medalha do Pacificador, Exército, Brasil.
Medalha do Mérito Santos Dumont, AeronáutiCa, Brasil.

Medalha Lauro Müller, Brasil
Medalha-Prêmio Correa Lima. Exército, Brasil.
Ordem de ServiçQs Dinstirigüídos, Cruz de Serviços Distingijidos Sobre Fita, República Federal da Alemanha.

Ordem do Mérito, Oficial, Chile.
O Ministro AGILDO SÉLLOS MOURA se encontra
nesta data no exercício de suas funções de Chefe da Divisão
de Arquivo do Departamento de Comunicações e Documentação do Ministério das Relações Exteriores.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 11 de se-

tembro de 1992. -

Gilda Maria Ramos Guimarães, Chefe

do Departamento do ServiçO Exterior.

(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
O SR. PRESIDEI'jTE (Mauro Benevides) - O Expediente lido vai à publicação.
A Presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de Ibipo-

o Ciclo da Água do Programa Hidrológico Internacional
(PHI), UNESCO, Paris, 1979 (delegado).
VI Sessão do Conselho Internacional de Coordenação rã, Estado do Paraná, o Ofício ·n' S/36, de 1992 (n' 9 127/92,
origem), solicitando, nos tennos da Resolução n 36, de
do Programa sobre o Homem e a Biosfera (MAB), UNESCO, - na
1992, do Senado Federal, autorização para contratar operação
Paris, 1979 (delegado).
de crédito, para o·s fins que especifica.
XII Sessão do Conselho Executivo da Cõniissão" OceanoA matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecográfica Intergovemamental (COI), UNESCO, 1980 (deleganómicos.
do).
·
"1982 Flórida Consular Corps Conference", Tallahassee,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A PresiFlórida, 1982 (representante).
dência recebeu a Mensagem n' 304, de 1992 (n' 586/92, na
"1983 Govemo's Conference on World Trade, Miami,

Flórida, 1983 (representante).

·-

"1984 Govemo's Coilference bif World Trade", Miami,

Flórida, 1984 (representante).
"1984 Flórida Consular Corps Conference", Miami, Flórida, 1984 (representante).
HJournées d'Information pour le Corps Consulaire",

Quebec, 1985 (representante).
''Jomées d'lnformation pour le Corps Consulaire", Que-

bec, Quebec, 1986 (representante): · ·
·
Membro da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Rio
de Janeiro, 1957.
Membro-Fundador do Centro Brasileiro de Estudos Es-

tratégicos (CEBRES), Rio de Janeiro-RI.
Membro-Associado do Instituto de Estudos Estratégicos

origem), de 11 do corrente, pela qual o Senhor Presidente
d3. República solicita, nos termos do art_. _52. inciso V, da
Constituição Federal, autorização para· que a Uniã.o poss&
celebrar contrato de assunção de dívida de responsabilid3;de
da antiga Empresa Nuclear Brasileira SIA- NUCLEBRAS,
juntp a entidades credoras estrangeiras, lideradas pela Allianz
Aktiengesellschaft Holding, na valor de nove milhões, cento
,
e trinta e· seis mil e oitocentos marcos alemães.
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
_.
Também à Comissão de Assuntos Económicos, autorização para contratar operação de créditos externos com o

Eximbank.
O SR. PRESIDENTE (Maum Benerldes) ...:.. A Presi-

de Paris.
dência recebeu a Mensagem n• 305, de 1992 (n' 588/92, na
Membro-Associado do Instituto Internacional de Estudos
origem), de 11 de setembro corrente; pela qual o Senhor
Estratégicos de Londres.
-Presidente da República solicita, nos termos do art. 52~ inciso
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V, da Constituição Federal, autorização para contratar operação de crédito externo_,__ç_Qm gar~ntia da União, no valor equivalente a trinta e dois bilhões e quinhentos milhões de ienes·
japoneses, junto ao Export-Import Bank of Japan-Eximbank,
destinada ao financiamento parcial do programa Multisetorial
de Crédito.
A matéria será despachãda à Canlissãu de Assuritos Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
_
- ---- ·-· Concedo a palavra ao nobfe Senador :Maurício-Cor_rêa.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Pronuncia o
seguinte discurso.Sem ~evisã9 d,?~d_orJ __-:-_.S~. _~r~~~e-~t_e_,
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- Gostaria de asseverar que, historicamente, pelo que conheço -do Supremo Tribunal Federal, a sua preocupação tem
Sido ã. maior. no sentido de assegurar a todos os cidadãos
e jurisdicionados brasileiros o mais amplo direito de defesa.
Quando a Suprema Corte buscou a aplicação analógica
do Regimento Interno, para fixar o prazo de dez dias para
a ~defesa do Presidente da República, portanto, dando um
elastério de cinco dias à decisáó tomada pelo Presidente da
Câmara, agiu mais- corri o uma corte pretoriana, vale dizer,
o Supremo Tribunal Federal deu urna interpretação de cunho
· eminentemente político.
É- verd3.de qüe a sua preocupãção-, no que tange ã rurl:pla
defesa, é conhecida por todos nós._ Mas _sinto-me extremamente contente por essa decisão, a meu ver, salutar, porque
·a--Côrte poderia perfeitamente ter se valido da Lei n 1.079,
que, __ segundo a maioria dos juristas, está em pleno vigor,
·concedendo, portanto. não dez dias, mas vinte dias ou vinte
·"se-SSõe's para que"o Presidente da República efetivasse a sua
·defêsã. Poderia ·ainda valer-se do Código de Processo Peoal
e;nesta hipótese. o prazo seria de quinze dias. Não! Procurou
o Supremo Tribunal Federal buscar, no Regimento Interno
·da· Câmã.rã dós Deputado_s, õ mecanismo constante do art.
217, segundo o qual, no caso dos crimes comuns, o Presidente
-da República: terá o direito de de_fesa no prazo de dez dias.
E foi ex;atamente isso que fez a Suprema Corte do nosso
País.
Não há nenh-u-ma censura a fazer. Sab_emos que, pela
_tr~~ição daquela_ Casa, toda Vez que há Conflito entre os Podere$ pu q!J.e as instituições são ameaçad.as, _o Supremo TribuD.al
__ F;_e~~-ra!. ~ro se portado com a· elegância de uma Corte que,
balizando a sua competência e sabendo exatamente o compar. ~t:D.ent6 dos outros dois Poderes, no caso, o Legislativo e
o Executivo, te!ll procurado agir, de certa forma, politican;e_nte_. _Nada rn<;lis justo do que essa _de.cisão, porque agora·
_p.ãg_ s~ pode alegar nada no que tange à exatidão desse_ processo
admitido pelo Presidente Ibsen Piilheiro.
_ A Câmara dos Deputados, no instante em que obteve
o reconhecimento dessa liminar do Supremo Tribunal Federal,
está tendo a coonestação da Suprema Corte por ter eleito
urna via absolutamente c_orreta, quer dizer, a_ de ter dado
oportunidade ao Presidente da República para que efetue
a sua deú~sa, e.ter determinado aquele procedimento de designar uma comissão composta pelas representações partidárias.
_ E que, depOis de vencido o prazo da defesa, os autos dessa
-r-eprésentação venham ao plenário para discussão, para que,
então, aquela Casa possa-livremente exercitar o seu direito
de voto, autorizando 01.!-- ilão õ processo contra Sua Excelência
o Senhor Presidente da _República.
. Por conseguinte, essa Q.ecisão é históric.~ e, nesJª semana,
_9 Supremo deverá se reunir para examinar o mérito do -mandado de segur"ãnça ~ -

Srs. Senadores, na semana passada, tomamos conhecimento
da agressão de que foi vítima a·vicc-Presidente d~ R~pública,
o ex-Senador Itamar Franco. Na verdade, S. Exa. tev_e a sua
privacidade violada atravéS de esCUta fdefônica," mOTita9-a_,
não só em sua residência oficial---:Jl_liáS, ~di~a pélO_ Sr. Ministro da Marinha- como dos seus aposentos. quaridO se=-hospedava no Hotel Glória, no Rio de janeirO ..- Evídentemente
que esse é um caso estarrecedo~ •. sobretud'?_. q_uanâõ-- VivemOs
sob a égide de uma ConStit1.1jçãO~que gar~ô_te os riYàis-amplos
direitos a todos os· cid<J,d~oto brasHetros. P~r irqi1i3, -Iar fato
acontece_ exatamente com o_ Vice~Presidente da RepUblíca,
no instante em que a Nação atrave_$S~_ess~ rase crítiCa-pelo
envolvimento do Presidente da República em episódios lame_ntáveis. Esse incidente acentua ainda mais a pi'eseriça do V icePresidente da _República cot:no o substituto constitücional e
natural do Presidente em exercício desta Nação._
A violência foi tão grande q uc os veículos d_e comunicação
transcrevem o diálogo que S. EXa. teria tido Com .uma jornalista da Folha de S. Paulo. Incrível que um episódio como
esse se repita· no momento errt que o ordenamento ConstitUcional está em pleno vigor, fazendo remontar assim- àqueles
momentos difíceis pelos quais passamos qUando do período
militar.
Só me resta, Sr. Presidente, Srs. Senadores, aguardar
que este Governo, que, ainda combalido, resta na Presidência
da República, determine as providências imediatas para que
a opinião pública seja esclarecida, para que o Vice-Presidente
e todos nós, brasileiros, possamos ter a garantia do nosso
bem-estar, da nossa tranqüilidade e, sobretudo, do direito
sagrado que temos da nossa privacidade..
. ~-- _
É lamentável, repito, que um fato como esse at:onteça
exatamente agora e que,. até este instante, não se tenha.conseguido apurar a responsabilidade daqueleS que, eventualmente, estejam envolvidos nesse episódio cão canhestro.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, aproveito esta--õpottu:
nidade para fazer uma rápida análiSe do" julE;ame_nto :Pr~ferTdo
em caráter preliminar, preambular pelo Supremo Tribunal
Federal, a respeito do mandado de segurança impetrado pelo
Não creio que, por ter aquela Corte aplicado analogicaPresidente da República contra .ato emanado d~ ~qtoridade
mente o Regi~ento Interno da Câmara dos Deputados, a
do Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Ibsen _ . partir daí vá se admitir a ínterpretação de que todas as regras
Pinheiro.
constantes do Regimento Interno da Câmara dos Deputados
Ouvi aqUi -lamento que não se encontrem neste Plená~ , serão aplicadas para a hipótese do julgamento do Presidente
rio, algumas vozes dissonantes, e'_até cruelmente críticaS- - d!'l República. Não. Tratando-se, portanto, de uma questão
contra a decisão lavrada pela Suprema Corte de nossQ Pais. · intern-a da Câmara dos Deputados, de regimentos e decisões,
O Senador José Paulo Biso I, por quem tenho o maior respeito,
a Corte Suprema do nosso País abstrai-se de entrar nesses
fez considerações muito severas, alegando que o Supremo
questionamentos e se limita apenã.s e substancialmente a exaTribunal Federal cometeu uma heresia ao imiscuir-se·êm-atiyi- . _niinat _as questões profundas, no que tange ao mais amplo
dades tidas como interna corporis da Câmara dos Deputados.
direitO de defesa de qualquer cidadão brasileiro.
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O Supremo Tribuna( Federal agiu dé: modo salutar, com
maturidade, proferindo uma_decisão_Qe$$a altivez._ ~4o _creio
e é apenas um juízo de valor - que a Corte, na decisão
do mérito que vai proferif na quarfa ou na qúirtta-feira, venha
a pennitír que se ultrapasse esses 10 dias e que se elaborem
provas na fase apenas preliminat, que -é autoriza:tiva d_Q processo contra o Presidente da República.
Creio que o Supremó Tribunal Federal foi ao-limite do
espaço do tempo onde poderia ir, de tal sorte que a decisão,
no meu juízo, será confirmatófia dos atos até agora layr_ados
pela Câmara dos Deputados. Isso nos deixa muito _tranqüilo
porque. na verdade, o ritual escolhido pelo Presidente lbsen
Pinheiro fica consagrado pelo pronunciamento da Suprema
Corte do nosso País. O Supremo Tribunal Federal, no IJleu
modo de entender, não v<ii entrar em qu_estiúnculas internas
da Câmara dos Deputados. A decisão a ser proferida será
amadurecida e evidentemente, daí para frente, será ·o 'jogO
da verdade: o de quem efetivamente tem os votos ne-cessários
para aprovar ou rejeitar o pedido de impeachment do Presidente da República.
Quero também discOrdar, neste ínstante, do pensamento
do nobre Senador Jos_é ?auJo )3ísol, quando S. Exa~, reiteradas
vezes.~ se pronunciou no sentidO de que o pedido de impeacb1
ment~ assinado pelos dois. eminen tes. Presidentes da Ordem
dos Advogados do Brasil e da Associação Br:<~.sUeira Qe Imprensa, teria de ser protocolizado perante a Mesa do Senado
Federal.
Não é verdade, pOrque hoje, pelo art. 52, o Seriaao realmente processa e· julga, mas o art. 51 é taxativo ao" determinar
que a instauração do processo inida-se na Câmarã- <).os p_eputados com dois terços autorizatiVos. Isso significa q~e aquela
Casa tem a co-mpetêricla origíriáfia pata aut6riz.ar O processo
contra o Presidente da República. Não haveria necessidade
de iniCiar:se-o prOcesso aulorizatiVó aqui no Senado para depois ser remetido para a Câmara dos Deputados. A _competência é decorrente de dispositfvO-eXpresso na Cons_titi!Jção
Federal. Fez muito bem o Presidente Ibsen Pinheiro ao mandar processar, autuar aquela petição e dar a tramitaÇão competente.
'
Por conseguinte, não há l).ada inquinado de e'r.rado nessa
providência. sen_ado só passa a atuar a partir do momento
em que, proferida a decisão, a petição, que jã se transforrilou
em autos, vem para o Senado Federal, onde será. de:Qniào
o rito adequado, porque a ConstitUição Federal, ao dar competência ao Senado_ Federal_ para processar e julgar, admite,
mais embaixo, que esses dois momentos são presididos pelo
Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Será necessária uma grande imaginaçãO, ·mas· nã_o tenho
dúvidas de que, nesse caso, a partir do mOmento ·e-m que
a petição chegar ao Senado Federal, é da competência do
Ministro-Presidente' do Supremo Tribunal Federal a iniCí3tiVa
para a aberttira do processo de julgamento e- de tramitação
desses autos aqui no Senado Federal.
EXtinta a ptomíncia: na Câmara dos Deputados, ficando
o ato lá re_strjto a _\l_m~ mera_ al,i.tOrizáção; ás- fases de defesa
e do contraditório vão se estabelecer no plenário do S.en_ado
Federal. Pergunto se, após a chegada desse expediente ao
Senado Federal, será o Sena_dorMauro Benevides, Presidente
do Senado Federal, ou se será o Presidente Sidney Sanç:hes,
do Supremo Tribunal Federal, a autoridade responsável para
proferir o recebimento da de:núncia. Cr~iO,. Sr. _Presiqente,
que, em face da taxativa e_ expressa determinação do texto
constitucional, a competência é do Ministro-Presidente do
w

o
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Supremo Tribunal Federal, porque, ao dizei -··processar". a
Constituição quer explicitar qUe os a tos proCessuais iinaneiltes
desse inciso pertencerão ao Presidente do Supremo Tribunal
Federal.
Assim que essa petição chegar aqui, se houver o ato
autorizativo da Câmara dos Deputados, creio que a assinatura
desse offcio. que será encaminhado. ao Presidente da República, e o recebimento da denúncia terão que ser fir'mados
pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Admitindo-se não existir mais a Lei n~ 1_.079, como pensam_ alguns juristas, em face -da sua incompatibilização com
o texto constitucional de 1988, qual seria o mecanismo legal
que iria nos fornecer os subsídios segundo os quais esse julga_mento se daria no Senado_ Federal? Não .tenho clúvidas
de que teríamos que restaurar o império da Lei n~ 1.079~
porque é o ritual adequado para que a tramitação tenha
· cifrSQ-nó Senado Federal, abrindo-se prazos, determinando- se_. portanto, o mais amplo direito de _defesa do Presidente
da Repúblíca, inclusive com elaboração de todas as provas.
dentre as quais até as periciaís, para, depois de cumpridas
todas as dilig~ncias, 9 Senado estar em condiç_ões de proferir
o julgamento do_Presidente da República _com base riaqueles
prinCípios votados há muitos anos - em 1950 - mas, a meu
ver, ainda em pleno vigor no dia de hoje.
Entendo que somente aqueles dispositivos relativos à pronúncia, que era uma parte reservada à Câmara dos Deputados,
não mais vigoram. Todo o restante do texto da lei seria plenamente apioVéitado. Estou seguro de que deveremos ter, como
rior_te para ·este julgamento, a Lei _n~ 1.079, que nos dá os
parâmetros adequados. Já não é mais fase de pronúncia, mas
sini fase de processo e de julgamento.
·
Sr. Presidente, volto novamente a mencionar aqui a deCisão do Supremo Tribunal Federal. Creio sincerám-enfe que
se esgotou a participação do Supremo Tiibunal Federal no
episódio do mandado de segurança impetrado perante aquela
Corte. Quanto à votação ser aberta ou secreta;· é uma questão
eminentemente interna corporis, uma escolha que pertence
à Câmara dos Deputados, não havendo disposição que a determine.
Ep1 segundo lugar, por ser um crime de natureza política,
ele é inatingível por via do controle jurisdicionaL Quer dizer,
o Supremo Tribunal Federal não poderá imiscUir-se num jú.lgam:e-rttb que tem por essência conotações eminentemente políticas. Por isso, o crime se chama de responsabilidade, ou seja,
crime político. E isso é impeachment.
O impeachmeot tem uma história que se inicia na fugiaterra, quando surgiu o confronto entre aqueles que exerciam
cargos importantes perante a Coroa e que não poderiam ser
jUlgados pelo Poder Judiciário potque eram crimes políticos.
A Câmara dos Comuns, então, passou a exercitar o papel
de instância acusadora, instância denunciadora, instância de
pronúnciã, e a partir dai, quando s_e formaliz_ava a denúnci~,
a Câmara dos Lerdes é que julgava aquela autoridade.
Esse princípio, Si'. Presidente, Srs. Senadores, passou
para o Direito americanO e essa questãõ do instituto do impeacl;tment foi incorporada à legislação norte-americana.
Rui Barbosa foi o jurista que trouxe paía o Brasil. na
elaboração da Carta de 1891, o instituto doimpeachment. Claro que. em nenhuma COnstituiçãO brasileira, salvo equívoco
da minha parte, mas seguramente a Carta de 1988 não _registra
a palavra impeachment, registra crimes de responsabilidade,
porque a conseqüência da apuração ou da prova da veracidade
do crime de responsabilidade é o impeachment; e o impeach-
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ment nada mais é do que a perda do cargo público pelo agente
público quando está naquele patamar determinado pela Constituição, em que está sujeito a julgamento perante a corte
política no que tange aos crimes de responsabilidade.
A Constituição Federal diz gu~i~-~ãO as autoridades que
estão sujeitas ao __ crime çie resQ_çhsabilidade. Nem todos os
cidadãos brasileiros são julgados pela Câmara -do Deputados
ou pelo Senado por terem praticado ou praticarem crime de
responsabilidade; somente o Presidente da República, ó VicePresidente da Rç:_pública, o Procurador-Geral da República,
os Ministros de Estado e os Mi_ni_§tr_9s do Supr~_Il?-_o Tribunal
Federal é que estão sujeitos ao julgamento pOlítico que- o
Poder Legislativo exerce e faz.
·
Por conseguinte, Sr. Presidente, ao encerrar essas palavras, gostaria, mais uma vez, de pôr-me inteiramente de acordo com a decisão_ da S1,1prema Corte, manifestar o meu regozijo, tanto roais que, ao longo da Constituinte, tive_9 privilégio
de defender a manu_tenção çio .Supremo Tribunal-Federal,
quando havia uma corrente muito grande que propugnava
pela extinção da Suprerrfã Corte, para colocar em _sei.i lugar
o que, nos regimes parlamentares, se chama Corte Constitucional, ao invés de Supremo Tribunal Federal. Graças ao
nosso trabalho, a tese hegemónica e que dominou foi a da
manutenção do princípio da investidura dos cargos de M_inistro
do Supremo Tribunal fe,dera,l, na condição de sua vitaliciedade e daqueles outros dois predicamentos_ que as constituições, tradicionalmente, asseguram aos membros do Poder Judiciário.
Estou convicto -e -esperançoso de que, na decisão a ser
proferida na parte relativa ao mérito desse mandado de segurança, o Supremo Tribunal Federal se absterá çle en~rar nas
questões interna corporis do Poder Legislativo, assiri:t corii,"o
não apresentará nenhum julgado, nenhuma decisão que impeça, que obstaculize a Câmara dos Deputados ri3. apieciaçãó
·desse pedido autorizativo.
Fica aqui o meu registro de contentamento com essa d~ci
são Qo Supremo Tribunal Federal e a esperança de que 1:-ealmente a sua participação, no que tange ao ·controle jurisdicional, se encerre no momento em que foi dada aquela liminar
- a meu ver ajustada - de ampliar-se, do pOnto de vista
político, o direito- de defesa do Presidente da ~epública de
-- -- _
cinco para dez sessões.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. -(Muito beml}
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de DireitO do Recife, em 1915, sendo, posterionliente, professor de DireitO Romano, nesta mesma escola de advocacia.
Ainda em Recife, trabalhou, enquanto estudante,-no Jornal do Recife e no Diário de Pernambuco , onde viria a
se tOrnar reda~or-chefe, poucos anos depois.
Em 1917, no Rio de Jãneiio, atuando na defesa de uma
causa contra o_ então Presidente Epitácio Pessoa, o advogado
Assis Chateaubriand vê-se obrigado a procurar emprego nos
jornais cariocas, para garantir a própria sobrevivência na Cidade Mafavühosa. Sendo contratado como repórter redator de
assuntos lntetnãcionais no Correio da Manhã, deixaria o
ettaprego logo em seguida, para assumir, por convite, o posto
de redator-chefe do Jornal do Brasil.
-·-cmisólid~ildo-se p)m_o homem de imprensa, Chateaubriand viria a tornar-se, nessa época, colaborador do joinál
La Nación , de Buenos Aires.
Em 1920. após a extensa viagem pelo continente europeu,
onde realizou inúmeras reportagens, Assis Chateaubriançl
retorna ao Brá.Sil e faz editar um livro, com a coletânea de
seus trabalhos, intitulado "Alemanha".
· · Homem decidido, Assis.Chate3.ubriand sonhava, naquela
·ocasiãq~--ser dono do_ seu próprio jornal, concretizando o seu
intento com ·a ã:qlllsição .de O Jornal, com dinheiro emprestado
por Alexandei Mackenzie, seu amigo e então superintendente
da C!a. Light de·Eletricidade.
DeSs-a forriia, Sr."Pi-esidente, Srs. Senadores, com dinheii-9 emprestado, AsSis Chateaubriand deu início à montagem
daquele que seria um dos ~aiores impérios de comunicação
da América Latina: Os Diários Associados.
Dotado de uma _capacidade empreendedora impressioliãnte, Chateaubriand, a partir de O Jornal, no Rió de Janeiro,
e do Diário da Noite , em São Paulo, construiu uma cadeia
de jorriais que e-xpandiria por 18 estados e 23 cidades Qrasileiras.
. Eterno entusiasta das conquistas tecnológicas. Chateaubriand decide fundar, em 1934, um novo sistema de comunicação em cadeia, o rádio, iniciando, eríC1935, as atividades
da Rádio Tupi; n6 Rio de Janeiro.
É também Chateaubriand que, em 1950, vem tornar-se
o pioneiro da televisão no Brasil, instalando, em São Paulo,
a TV Tupi Difusora.
Estabelecido como empresário do setor de comunicações,
Assis Chateaubriá.nd decide tentar a carreira política e, em
·1952, elegé-se Senador da República pelo Estado da Paraíba.
Chateaubriand torna-se, também, membro da Academia
Brasileira de Letras, nas eleições de outubro de 1954, consaDurante o discurso do_Sr. Mauricio Corrêa, o Sr.
grando-se para ocupar a cadeira do poeta inconfidente, Tomás
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira "da presi- _
Antônio Gonzaga.
dência, que é ocupada pelo Sr. Magiio Bace_lar. - A convite do Presidente Juscelino Kubitschek, Assis Chateaubriand renuncia à sua cadeira de Senad9r para assumir
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a o cobiçado e importante cargo de Embaixador do Brasil em
Londres, erii-1957. tornando-se um dos mais respeitados diplopalavra ao nobre Senador José Fogaça.(Pausa:} m&.tas que já serviram na Corte da Inglaterra.
S.Exa. não está presente.
Em 1960, Chateaubriand é colhido pela fatalidade. VítiConcedo a palavra ao nobre Senador Valmir C~!fipelo.
m·ã de trombose cerebral, o grande jornalista vê-se prisioneiro
O SR. VALMIRCAMPELO (PTB- DF. Pronuncia de uma cadeira de rodas.
o seguinte discurso.) -sr: Presidente e Srs. Senadores, come·
. Dono de uma força de vontade sem igual, Chateaubriand,
mora-se, neste ano de 1992, o-centenário de naSCimento de no entanto, não se entrega à doença e continua trabalhando.
Um dos mais impOrtantes e singulares homens públicos brasiDe 1960 a 1968, Chateaubriand escrevia até três artigos
leiros. o advogado, jornalista, senador e diplomata Francisco diários, ainda que isso lhe fosse penoso, pois a paralisia provoAssis Chateaubriand Bandeira de Metlo. Paraibano de Umbu- cada pela trombose cerebral s6 lhe permitia datilografar com
zeiro, Chateaubriaríd gradUou-se em Direito pela F~cu~dade um. único dedo.
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Chateaubriand faleceu no dia 4 de abril de 1968 deixando
o Brasil triste e órfão de um dos pais das comuni'cações no
Brasil.
Este, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é o perfil reduzidfssimo do incomparável brasileiro chamado Francisco Assis
Chateaubriand Bandeira de Mello.
Por esse homem extraordinário, -guardo um sentimento
-de admiração e respeitO absolutos.
Considero Chateaubriand o expoente maior do jornalismo brasileiro. Sua figura, Seu trabalho e sua coragem exerceram, certamente, fortfssirrias influências na minha decisão de
cursar a Faculdade de Jornalismo na Universidade de Brasília.
A ação de Chateaubriand, por outro lado, teve destacada
continUidade em Brasflia, a cidade que adotei corno minha
e de _cuja história tenho participado desd_e_ a sua fundação.
O Sr~ Mauricio Corrêa- Permite-me V.Exa. uin --aparte,
nobre Senador_ Valmir Campelo?
O SR- VALMIR ·cAMPELO- Ouço V _Exa. com muito
prazer, nobre Senador Maurício Cori'êa.
O Sr. Maurício Corrêa- Eu gostaria de cumprimentar
V. Ex~ por prestar essa homenagem ao grande brasileiro A._ssis
Chateaubriand. S._Ex~ marcou nas págiitas da história doBrasil, sobretudo no que tange à nossa imprensa, uma fulgurante
atividade, e diria que renovou tudo _o_ que existe em termos
de imprensa no Brasil. Foi Um piorieiro, homem de vários
instrumentos, mas, sem dúvida nenhuma, a sua mais notável
realização prende-se ao seu pioneirismo na área da inipreD.sa
e, em segundo lugar~ ao Museu de Arte Moderna, que é
de sua iníciativa, hoje fincado ad pel-petuam rei -ineln.oriam
na Avenida Paulista em plena Capital do Estado de Sã_o
Paulo. De sorte que é uma figura fulguraQ.,te das nossas Letras,
do Jornalismo e da nossa cultura. Parabenizo V.Ex~ e gostaria
apenas de aduzir que, também há pouco tempo, fíz um piOOunciamento_ a respeito do grande brasileiro Assis Chateaubriand
e inclusive já encaminhei à Mesa, e está marcada uma sessão
de homenagem especial à memória do ínclito b_rasileiro.
O SR- VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, Senador
Maurício Corrêa, as palavras de V. Ex•, sem dúvida nenhUma,
engrandecem meu pronunciamento nesta tarde.
__
Foi Assis Chateaubriand que deu a BraSília seu primeiro
jornal, o Correio Braziliense , e a sua primeira estação de
televisão, a
Brasnia. Graças a Chateaubriaiid~ foi paSSIVei
transmitir, em cãdeia de televisão, a históriciCiriauguração
de Brasflia, em 1960, com imagens geradas pela TV Brasília.
Em Brasília; OS empreeõdimentos de .Chateaubriand tiveram continuidade na ação decidida de outro grande bras~eiro,
o inesquecível Dr. Edilson Cid Varela, com quem tive o privilégio de conviver e aprender até pouco tempo atrás. E, aqui
no Senado, tenho o privilégio de conviver· agora- com um
dos grandes amigos e colaboradores de Chateaubriand, o brilhante Senador capixaba João Calmon.
-- ---- Não bastasse tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Sertadores,
raízes familiares ligam~me ao gighilte -do jornalismo brasileiro;
meu tio, o advogado José Pires de Sab6ia, ex-Deputado Federal, até hoje é um dos mais dedicados servidores da consultaria
jurídica do Correio Brai:iliense, integrando o Condomínio dos
Diários AssoCiados.
E não posso deixar de registrar qüe os Diários- Associados,
sob a competente direção do jornalista PáU.lo Cabral~ c~arense I
como eu, vem mantendo com muita dignidade e concretizando
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com muita desenvoltura os altos ideais de independência e
lisura pre_conizados por Chateaubriand, qUando da criação
desse importantíssimo sistema de comunicações.
O Sr. Ney Maranhão --Permite-me V.
----

Ex~

um aparte?

-

O SR. VALMIR CAMPELO- Com muito prazer, nobre
Senador Ney Maranhão.
O Sr. Ney Mara~hã~ -Senador Valmir Campelo, neste
_'E-_omento, quero sol1danzar-me com _o pronunciamento em
que V.Ex~ presta homenãgem a esse _grande ]?arãibano, e-sse
homemrlo Nordeste que teve a visão do século XXI, quando
fundou essa cadeia de jornalismo de que faz parte o Correio
Braziliense,. um dos órgã~_:; ~e maior "importânciã., não digo
só de Bra~íha, mas do País, pel~ maneira como se comporta,
pela maneua como escreve e, ac1ma de tudo, pela competência
de um Paulo Cabral, oriundo das hostes do grande jornalista
Chateaubriand. Mas, completando as palavras do Senador
Maurício Corrêa, quando falou na criação do Museu de Arte
Mod_erna de São ~aulo, onde e:;;tá gravado o seu-nome, tam~ém lembro a campanha desse homem público, desse jornahsta, desse Senador da Repúbliéa, desse Embaixador na Corte
de St. James, a campanh~ da aviação civil neste PaísJ a campanha que S. S' fez, do Otapoque ao Chuí, para fundar esses
ae~()clubes com aviões_pequenos, que seriã.m o iníció.de nossa
~-~aç~o come~cial. Foi Assis- Chateaubriand o pai da aviação,
nao digo o Salgado Filho mais moderno mas foi o homem
que implementou e-in"creinentóu a: aViaçã:o 'em. tOdo O teiritóriO
naCional e incentivou os futuros· aviadores deste País com
aquela memorável campanha "um avião para cada Estado",
aumentando, cada dia mais, a aviãção civil neste País. Foi
~ma das _coisas ma~s i.mportantes que O Embaixador e joinabsta Assts Chateaubnand fez pelq BrasiL Parabenizo V. E~
~ tenho certeza d~ que todos nós sentimos orgulho de ter
h~o o Senador Assts Chateaubriand como representante desta
Camara Alta do País e como, até hoje, o nosso maior representante na Embaixada do Brasil nas cortes de St. James.
O SR, VALMIR CAMI'ELO - Muito obrigado, nobre
p_elas suas palavras, que só vêm fortalecer a justiça
que todos nós estamos fazendo quando, neste ano de 1992,
todo o Brasil comemora o centenário de nascimento do ilustre
brasileiro Assis Chateaubriand.
~enado_r,

Por tudo isso-, quando este ano se comemora o centenáúo
de nascimento desse brasileiro ilustre, internacionalmente reconhecido, quero prestar, antecipadamente, a Assis Chateaubriand o meu mais sincero tributo de homenagem.
Presto a esse jornalista- inComparável o meu pleito de
gratidão por tudo que de grandioso fez pelo meu País, pela
minha cidade e pelo intenso sentimento de brasilidade que
despertou no humilde acadêmico de jomr;tlismo que fui um
dia. Muito obrigado.(Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa associa-se às homenagens que V~ Ex~ prestã ao Embaixador Ch3teaubriand, que exerceu mandato de Senador pelo Estado
do Maranhão e que muito- orgulha nossa terra.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
· O sR.:

NEY MARANHÃO (PRN- PE. Pronuncia o seguin-

!e discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, na _semana
paSsada, cumpriu-se mais uma-etapa da crise, da Ipais grave
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crise que nossa República enfrentou nesses seus

~-m

anos

de existência.
Há poucos dias, em pronunciamento nesta Casa, eu aludia
ao fato de que, pela primeira vez em nossa História, um
choque entre os Poderes Executivo e Legislati.vo, de tal gravidade e extensão, era inteiramente conduzido em_ obediência
aos preceitos legais, segUndo as prescrições da CónS:tituiçãO.
Afirmei, então, que uma vitória moral do Excelentíssimo Senhor Presidente da República fora a de ter possibilitado que
todo um procedimento traumático como esse se desenvolvesse

em atenção aos ditames legais.
Em verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, nenhum dos
gestos do Senhor Presidente Fernando Collor, nenhuma de
suas palavras teve o propósíto de encobrir realiQades, de obscurecer incidentes, de influenciar seus julgadores, alguns dos
quais- pesa-me dizê-lo, pois são companheiros do Legislativo
- deixaram que a emoção e o passionalismo turvassem a
sua isenção.
A conduta do Excelentíssimo- Sellho~ Présid~nte ;;- ~ -cia=lueles que, no Parlamento, seguindo seu exemplo. desejam
igualmente um julgamento sereno e imparcial de todos os
fatos, deu motivo a que a imprensa internacional registrasse
o que consi__derou um estágio feliz da democracia no Brasil:
quando não se faz, como antes, recurso à manifestação de
força, aos "pronunciamentos" militares, aos golPes-e-m que
se afrontava a moldura constitucional e a limpidez de nossas
instituições.
Mas, Sr. Presidente, srS-.-senadores, um po"Uco desSãnormalidade e desse imparcial posicionamento que toUos os
responsáveis pela condu_ção do processo, tão complexo, devem
ter quase foi quebrado com as decisões do nobre ~residente
da Câmara, de que todos tomaram conhecimento na semana
que passou.
Ao decidir o rito que deveria conforrilãf a Vbtação na
Câmara dos Deputados para que fosse admitida ou não a
acusação feita ao Presidente da República, o Deputado Jbsen
Pínheiro acabou por definir um-ptocedimento que-não encontra respaldo quer na Constituição, quer na lei, quer no Regimento Interno da Câmara.
Como disse um analista iseÍl.tÕ, o nobre Deputado "fez
o amálgama de uma Constituição inexistente (a de 1946, pedindo ao Presidente da República que se "manifeste" sobre a
denúncia) com uma lei parcialmente derrogada (a 1.079/50,
naquilo que não foi recepcionado pela Constituição de 1988),
revogando, por decisão pessoal, o Regimento Interno da Câmara, que estabelece, com clareza meridiana, que a votação
da autorização será por voto secreto"'.
Logo, foi preciso que o Presidente Fernando Collor recorresse a_o Judiciário -:-na sua função de ''dizer" o Direito
-para restabelecer, Para resguardar as linhas severas, pautadas pela garantia dos direitos individuais de respeito às no.rmas
que conformam o nosso estado de direito, e pela~__ quais, e
só por elas, se deve desenvolver prLcesso tão grave como.
a responsabilização do. Chefe do Executivo.
A resposta do Supremo Tribunal Federal, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, tranqüilizou aqueles, como eu, como a esmagadora maioria da população brasileira, qtie -deseja prossiga
todo esse complexo julgamento na moldura firme qUe lhe
consagraram nossa Constituição e nossas lei_s, sem que deixe
margem a interpretações pessoais, ao passionalisniO e ao interesse eleitoral -e~ obviamente, não me refiro aqui ao nobre
PreSidente Ibsen Pinheiro, mas ~queles que, derrotados no

-
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tiltim.o pleito presidencial, ·preten.dem, agora.- suã desforra,
desejando impugnar o voto de tantos milhões de brasileiros.
Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V.EX" um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO - Terei o prazer de ouvir
V. Ex\ mas antes gostaria de concluir.
- o·sr. Juíahy Magalhães- V.Exa pode fíCar franqüilo;
não é nenhum fantasma. é alguém que está chegando.
O SR- NEY MARANHÃO -Os fantasmas, nónonhecemos todos, Senador.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nem todos.
O SR- NEY MARANHÃO - Pelo menos os fantasmas
não têm medo, como V. EX' também não. Terei o prazer
de conceder-lhe o aparte.

O Sr. Jutahy Magalhães- Eu não conheço os fantasmas,
não sei se são valentes ou não, esses que andam por aí afora
no Brasil. O desejo que V. Ex~ manifesta, no sentido de
que se faça uma apuração completa dos fatos para se fazer
o jufgamento, é um desejo que penso ser de todo _o BrasiL
O SR. NEY MARANHÃO- Concordo com V. EX'
O Sr. Jutahy Magalhães- O que vejo nas fuas é-a
manifestação de que não se deve deixar ninguém, p9r mais
importante que seja, de fora dessas apurações. Sinto nos brasileiros que estão indo às ruas o desejo de que o Presidente
da República dê a sua versão, porque até agora o que ele
pretende é discutir procedimentos: se vai haver dez ou cinco
sessões, se vai ser voto aberto ou secreto. Até o momento,
não deu uma explicação sobre os fatos apurados pela CPI
e que continuam sendo apurados pela Polícia Federal. É isso
que não entendo. Esta é uma questão moral. O que existe
é uma falta de respeito à opinião pUblica. Está se evitando
a manifestação da verdade, para poder ser julgada pela opinião
pública. Existe um silêncio a respeito dessas questões, porque
talvez não se tenha como explicá-las. Ê necessário ouvirmos
as duas partes, é necessário, portanto, também ouvirmos o
Presidente da República. Não é mediante empréstimos do
Banco do Brasil ou de liberação de recursos que chegaremos
à verdade. Temos que chegar à verdade de acordo com os
fatos, e os fatos, a CPI apurou-os e apresentou-os.

O SR. NEY MARANHÃO agora, Senador.

Mas o contraditório vem

O Sr. Jutahy Magalhães- Já deveria ter havido.
O SR. NEY MARANHÃO- O grande problema, Senador, é que a CPI foi criada para aptir"ai' fatos relacionados
a PC Farias, e V .Ex~ verá o que irá acontecer com a principal
personagem.
____ A min!la preocupação, que· é também de V. Ex~ e de
todos nós, é que ess-a apu-ração, no meu entender, não foi
a fundo. Esse PC Farias, que tanto mal fez a este País, já
deveria estar na cadeia. V. Ex~, como Senador, Como homem
público de experiência, sabe que as nossas leis são falh.as 1
estão muitO -abertas. O povo brasileiro vai sofrer uma grande
decepção, pois espera que esse PC seja punido exemplarmente; màScom a:s leis que nós temos ...
Senador; a culpa não é minha, nem de V.Ex.~ Estamos
aqui trabalhando de segunda a sexta~feii'a. Irifelizmente, o
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povo brasileiro vai ter uma decepção, porque as leis, c-omo
estão ... O Congresso deveria tê-las modificado há muito tempo, para que não acontecessem fatos_como esses. Ess.e PC,
se pegar alguma pena. será por sonegação fiscal e, como primário, talvez nem vá para a ca-deia. O poVo não Vai entender,
Senador. A classe política precisa fazer uma autocrítica, Senãdor Jutahy Magalhães, para nos engrandecermos perante o
povo.
0 Sr. Jutahy Magalhães -Senador, eu ainda estou no
meio do meu aparte.

O SR. NEY MARANHÃO- Minha preocupação é com
esse pessoal do INSS, que roubou o Pafs durante. 40 anos
e pegou penas leves, de três a guatro anos. Depois, com
o dinheiro que está lá fora, vai s·e -beriêficiai-~ '"IpaJlfando os
dentes.. , pois não tivemOs tempo de melhorar essa lei. V.
Ex~ sabe que 70% da nossa ConstituiÇãO nãó tàr regUiamentada, dificultando a governabilidade. A culpa é nossa, Sr.
Senador!
O Presidente Fernando Collor vaT de·reOdei-se;·mas O
que me preocupa, principalmente, é que estão_ montando
um esquema para pressionar a Opinião pública, no sentido
de não haver o contraditório;· é como se fosse no--COliseu
de Roma: «vamos condenar sem dar te!_llpo«.
Veja, SeriadO! JU:ülh)r -~;:fagalhães, o que diz O Estado
de S. Paulo:
"Decisão arbitrária. Até ontem, o processo- político havia demonstrado a solidez das instituições democrátiCas. A ra'zão é que todos tinham presente a necessidade de respeitar a ordem jurídica, por ela se entendendo a Constituição, as leis e as decisões_ do Poder
Judiciário. Ohtem, -a -nau mudou de_ rota, desgraçadamente por iniciativa peSsoa] do Presidente da Câmara dos Deputados, Sr.Ibsen Pinheiro. "
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Mas me preocupa, Senador- e este filme já vi anteriorm_ente - essa _ pressa para o jUlgamento. Isto está sugerindo
ao P?V~ que querem tomar o poder de qualquer maneira;
_e, COI~Cidentemente, Senador, está partindo de quem foi derrotado nas eleições. Vamos deixar que o Presidente se defenda. Sua Excelência vai se defender, Senador. Sua ExCetéÕcia
passou 120 dias levando cipÚada, sem contestar. Vai haver
a con~estação. Vamos dar direito a Sua Excelência de se defender. E por isso que me bato.
--0 Sr. Jutahy Magalhães- V.Ex~ permite que eu continue
rneu aparte?
0 SR. NEY MARANHÃO_ Pois não, Senador.

O Sr. Jutáliy Magalhães:...._ Veja V. Exf, SenadOr, corno
_lh~__fosse _feita
Uma acusaç_ão, V.Ex~ não iiíá esperar 120 dias· para defender-se. V. Ex~ iria d-efender-Se na primeira hora, mostrando
a verdade. Mas o que temos visto? Sua Excelência o Presidente
da República foi â televisão para dizer que a coi-J.ta que lnovimenta as suas despesas é a da S~ Acioli; e que quem faz
os depósitos é o Sr. Cláudio Vieira......::. istO foi dito na televisão.
No dia seguinte, uin simples motorista vem aqui e desmente
tudo com a maior facilidade. E hoje está provado e comprovado que não era o Sr. Cláudio Vieira quem fazia esses depó-sitos, e que as co-ntas foram movimentadas por cheques de
depositantes fanfásmas. Daí eu dizer que nãO conheçO esses
''fantasmas", que não sei se são valentes ou não. Se V. Ex•
os_conhec_e, pode dizer aqui; mas esses "fantasmas" que assinaram cheques por aí afora, eu não os conheço.
o SR. NEY MARANHÃO'- -Também nc'fO os conheço,
Senador.
-

é estranho isso. El!:_ o cq_I)f:teço e s_ei que, se

O Sr. Jutahy Magalhães- Mas veja V.Ex~ que o Presidente da República disse alguma coisa a respeito desses depósitos. Então veio aquela história fantasiosa do Sr. Cláudio
Vieira sobre 0 empréstimo no Uruguai, que, com relação
ao Presidente da República, graças a Deus, foi desmentido,
porque, se fosse confirmado, seria mil vezes pior. E agora
V. Exa, com a autoridade de Vice-Líder do Governo, vem
dizer que, depois de 120 dias, o Presidente vai querer se
defender. Contudo, o julgamento que V. Ex~ quer apressar
vai ser no Senado e terá um rito demorado, com prazos estabelecidos; o_ procedimento na Cârriara miO -é de julgamento;
~ um pr9cedimento_ cj.iferente_ daquele que o Senado vai ter
que exercer. Então, não é questão de_ pressa: isso é um rito
sur:nário!.-é um rito que a Câmara pode desenvolver -lógico
--que com direito de defesa, inclusive já conCedido pelo Supremo, que ampliou de cinco para dez dias.
0 SR. NEY MARANHÃO_ v.Ex• já viu-cjllea Càmara
estava níeio apressada.
O Sr. Jutahy Magalhães - Não sei se isso é certo ou
errado, mas não tem nenhuma importância i:to desenrolar dos
acontecimentos ...:.:... aumentar de cinco para deZ dias. Vemos
uma preocupação do Governo em querer fazer essa votação
dep.ois das e.leições. Por quê?

0 Jornal de BrasHia também publicou matéria sobre o
assunto·, intitulada "A pressa é inimiga da perfeição".
Não acredito que o Senador José Paulo Biso!, que- todos
respeitamos e por quem tenho a maior admiração - S~Ex~
é um juiz - tenha concedido essa entrevista; creio até que
vá desmenti-la. Não acredito numa entrevista. Talvez o jOrnal
tenha apresentado fatos para daraenten~erou_tros. O Senador
José Paulo Biso!, homem dãs letras jurídicas, por quem temos
o maior respeito, trata o Tribunal Superior, nossa maior Corte
·
de Justiça, da seguinte maneira:
"O mais grave, na opfilião__dele, foi a decis_ão do
STF. Bisol acusou os ministros do Supremo de serem
beneficiários do ExecutiVo, por isso, parciais nas-suas·decisões, porque chegam ao cargo por· iridicação do
Presidente da República. Ele é um tribunal perigoso,
um tribunal político."
Não acredito, de maneira alguma, que o Senador José
Paulo Bisol tenha se referido dessa forma à Corte SUprema
do nosso País.
São fatos dessa natureza que me preocupam, e não 0
Presidente da República ser julgado por vot<_? aberto ou secreto. Para mim tanto faz.
Veja V. Ex~ a safadeza: tentam d,esmoralizar, por tOdos
O SR. NEY MARANHÃO- Também faço essa pergunta
os meios, a classe política~ Um exemplo disto é essa gravação
a V .Ex~: será que não confia no Congresso, será que não
confia nos- Deputados?_ Esta é a pergunta-que V.Exa faz, e
do Vice-Presidente da República. É um homem sério, a quem
todos respeitamos._ Mas procuram denegrir a nossa imagem.
faço também.
E amanhã, se acontecer alguma coisa no sentido de o PresiO Sr. JUtahy Magalhães -Será que é essa a preocupação
dente Fernando Collor se afastar, eu, como V. Ex~, estaremos do Presidente, ao invés de se defender?
juntos na posse do Vice-Presidente.
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O SR. NEY MARANHÃO -E a preocupação da Oposição em antecipar a votação?
O Sr. Jutahy Magalhães - Ele está preocupadO com
os procedimentos; está preocupado em criar essas condições.
O SR. NEY MARANHÃO -Por que a votação aberta?
Por que ~ão cO-nfia nOfiepresentantes?
-- O Sr. Jutahy Magalhães- Será votação aberta, porque
é esta a maneira mais democrática que existe de dem,onstrar
que há confiança nas pessoas.
_
O SR. NEY MARANHÃO- Numa situação dessas, Sena·
dor?
O Sr. Jutahy Magalhães - Cada um vota de acordo
com a sua consciência. A pressão maior é do GoVe-rnO, e
não das ruas.
·O SR. NEY MARANHÃO- Yeja~V. Ex• o caso do
júri: se os votos de um jurado fossem abertos, talvez todas
as pessoas fossem condenadas.
·
-0 Sr. Jutahy Magalhães - Talvez V. Ex• seja até o
signatário de uma' proposta que apresentei, tornando aberta
a votação de vetos em emenda constitucionaL
O SR. NEY MARANHÃO- Claro, mas não numa situação como essa, de pressão das ruas.
O Sr. Jutahy Magalhães- Nós não precisamos nos esconder atrás de nada. Temos consçiência do nosso voto.
O SR. NEY MARANHÃO - É por isso, Senador. Eu
disse inclusive que, por mim, podiam colocar um letreiro luminoso: o Senador vai votar aberto ou fechado. Para mim tanto
faz, como para V. Ex~ tambéffi.
O Sr. Jntahy Magalhães- Não importa o que eu penso,
nem 'o que V.Ex~ pensa. Entendo que a primeira coisa que
o Presidente. Collor deve fazer é mostrar a sua inocência,
e não ficar esperando 120 dias para isso. Porque há uma
crise instalada no País, uma crise da qual tive a oportunidade
de ver a repercussão no _exterior; em vários países, pude observar o que está ocorrendo em relação ao que Se paSsa aqui
no Brasil. E o Presidente da República; se tiveSse 6 que- dizer,
não poderia deixar o País cair nessa crise_ tão profunda. Se
ele tivesse como se defender' já deveria ter se defendido,
e não esperar 120 dias para iSi0 1 - POrque o Brasil é que está
sofrendo as conseqüências desses fatos, é o povo brasileiro
quem está sofrendo mais ainda. Então, se ele vai se defender,
ele está cometendo um crime maíor, o que ele não pode
de jeito nenhum fazer._
O SR. NEY MARANHÃO -Senador Jutahy Magalhães,
veja V. Ex~ a CPI recebeu, com tapete vermelho, um homem
como Antônio Ermírio de Moraes, que deu US$ 215 mil,
Senador; acho que não pode existir dois pesos e duas medidas.

l

O Sr. Jutahy Magalhães - PC é um ctiminoslr "está
af; no meu entendimento, PC é um crinifnoso, e o Sr. Cláudio
Vieira também deve ir para a cadeia.
O SR. NEY MARANHÃO -Não discuto isso.
O Sr. Jutahy Magalhães - Também a Rosinete deve
ir pãra -a cadeia e vários outros elementos, mas não só_ eles.
O maior responsável é o Senhor Presidente da República;
esse tem que responder pelos crimes que está cõtnete:rldo,
e um deles é este: deixar o Brasil chegar a esse ponto.
O SR. NEY MARANHÃO- Não podemos, de maneira
nenhuma, Senador, fazer um julgamento sumário como nos
coliseus de Roma; isso é que não podemOS.
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O Sr. Jntahy Magalhães- Não, ninguém está quererido
qu"e- seja sumário; ele vai ter mais de 180 dias aqui no Senado;
não é processo sumário.
O SR.~NEY MARANHÃO~- Claro, claro. Agora o que
me surpreende, Senador, é a falta de confiança das Lideranças
na classe política.
Esta é a pergunta que faço: por que essa pressa de se
votar antes do dia 30? É por que não confiam nos Deputados?
É por que esses Deputados, depois da eleição, vão votar contra
-O inimigo?
O Sr. Jutahy Magalhães - Quem é que tem pressa?
Há um rito; quem vai votar somos nós; quem vai julgar somos
nós, no Senado; não é a Câmara.
O SR. NEY MARANHÃO - Mas o grande problema,
Senador, é que querem tirar o poder do PreSidente imediatamente!
O Sr. Jutahy Magalhães -Somos nós que vamos julgar,
não é a Càilúlra;·pàr aí V. Ex• vê qUe o julgamento do Presidente não tem nada com 3 de outubro.
O SR. NEY MARANHÃO - E por que essa pressa da
Câmara em votar antes do dia 3?
O Sr. Jutahy Magalhães - Vamos ter um prazo para
isso, vamos ter um prazo longo.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador, não vamos tapar
o sol com a peneira.
O Sr. Jutahy Magalhães- Mas V.Ex• está pior do que
São Tomé. Acho, inclusive, que São Tomé não levou tanto
tempo para acreditar. V. Er já devia, há muito tempo, ter
acreditado na culpa do Presidente e ter assumido o seu lugar
aqui conosco.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador, não sou como
muitos. V.Ex~ sabe a amizade e o respeito que tenho pelo
Vice-Presidente da República. No meu gaPinete, há uma fotogra;fia minha com ele, mas não sou daqueles que, quando
o barco se mexe, vai para o outro lado tomar café, Senador;
caio de pé, não tenha dúvida.
O Sr. Jutahy Magalhães~ V.Ex• quer botar a carapuça
nas cabeças a que V .Ex~ e'stá se referindo; e eu gostaria muito
de_ saber.
O SR. NEY MARANHÃO-· (O Sr. Presidente faz soar
a campainha.)- Estou terminando, Sr. Presidente.
Não devemos nos inquietar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, se, em outras oportunidades, voltar o honrado Presidente
Fernando Collor a socorrer-se do Poder Judiciário, nas tentativas de ofensa aos seus direitos individuais.
É aí que se mostra, em toda a sua puj<inÇa, b- estado
de direito, que protege os mais elevados interesses do cidadão,
qualquer que seja ele, esteja ele no cume de nossa estrutura
administrativa ou nó desempenho dos mais apagados dos papéis da sociedade.
Houve tempos, Sr. Presidente e Srs. Senadores - e falo
de momentos não tão distantes - em que a voz do Poder
Judiciárjo não era escutada. _Houve tempos em que, por decisões de um Executivo autOritário, suas deliberações estavam
excluídas da apreciação dos juízes.·
O que agora vivemos é exatamente o triunfo - como
disse .:.....do estado de direit~. Vale a letra da lei e sua interpretação mais escorreita para garantir esta nossa sociedade "livre,
ju-sta e solidária", como quer a atual ConstituiC? 'J.
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E o honrado Presidente Fernando Collor, que viu, em
algumas ocasiões, suas ações de administrador obstaQas por
recursos judiciais- e acatou tais decisões sem qualquer protesto- sabe que a justiça estará sempre a_s_eu lado na correção
desses desvios de agora, ·quando a emoção daS ruas, guando
o clamor de multidões orientadas desvia alguns espíritos do
Congresso e lhes retira o descortino e a imparcialidade de
julgadores.
Era o que eu tinha a dizer. Sr. Presid€mte. (Muito bem!)

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
NEY MARANHÃO EM SEUD/SCURSO.
BISOL CRffiCA JULGAMENTO DÕ sTF
Senador não aceita interferioncia
nas decisões 'do Poder Legislativo
Segundo Bisol, houve urna sucessão de erros, até agora.
- A OAB e a ABI deveriam ter entregue o pedido· de impeachment do presidente ao Senado, e não- à Câmara, pela
nova Constituição. Mas, movidas pelo costume, em função

da legislação anterior, as duas entidades cometer~m .o equívoco, dis_se. Depois, o Presidente da Câmara, Jbsen Pinheiro
(PMDB- RS), não precisava te restabelecido prazo de defesa
para o Presidente, porque-isso s6 tem lugar "intraprocesso",
ou seja, dentro do processo, que correrá ·no Senado._ "Com
isso, o Senado não tem mais obrigação de dar os 15 dias
de prazo pat-a a defesa", entende Bíso"CQ Senador eritente,
porém, que isso não compromete ainda a framitaÇãCr do impeachment.
O Senador disse que apresentará, na revisão constitucional, um projeto p-ara que o STF seja constituído por ministros escolhidos com a participação- da sociedade. "O STF não
deveria nem ter apreciado o recurso do Governo, como defendeu o Ministm Paulo Brossard", declarou Bisol.
Biso! destacou que o processo só se instaura no Senado,
onde então é dado prazo de defesa de 15 dias.
"Mas todos os brasileiros sabem que o Collor não quer
se _defender, porque sabe que a prova contra ele é imbatível.
O interesse dele é_ protelar a decisão, -fãzer com qUe a população esqueça o importante e debata apenas aspectos formais",
advertiu.
Segundo Biso I, PC Farias e o empresário Wagner Canhedo não passam de testas-de~ ferro de Collor, _que neste período,
acrescentou, "fez a maior fortuna da América Latina".
DECISÃO ARBITRÁRIA
Até ontem, o processo políticO havía demonstrado a solidez das instituições democráticas. A razão é que todos tinham
presente a ne_cessidade de respeitar a ordem jurídica, por
ela se entendendo a Coristítuição, as leis e as decisões do
Poder Judiciário. _Ontem, a nau mudoU de rota, desgraçadamente por iniciativa pessoal do Presidente da Câmara dos
Deputados, Sr. Ibsen Pinheiro.
Cabia ao Presiôente da Câmara· dos Deputados_ decidir
o rito que presidiría-- a votação da Câmara para que fosse
admitida ou não a acusação feita do Presidente da República
(art.- 86- da-€oostituiçíio-).- G-Deputado-Ibsen- PinheirO; -que
vinha invocando sua condição de magistrado, arvorou-se em
legislador e decretou um rito pro~ssual que não encontra
amparo em lei alguma, muito menos- na ConStitUição, neni
sequer no Regimento Interno da Câmara. Com isso, tumultuou o processo e objetivamente criou ãs condições para que
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o Presidente da República reforce sua 'defesa, à vista de um
ato de arbítrio.
Que decidiu S. Ex•? Qúe a cOmissão designada para -â.pre~
ciar a denúncia contra o Chefe de Estado terá o prazo de.
sete sessões para apresentar parecer. O Plenário da Câmara
votará esse parecer por maioria de dois terços, pelo sistema
de voto nominal aberto. O Presidente da República foi convi~
dado a manifestar-se sobre a· denúncia_no prazo de cinco sessões. Note-se que o Chefe de Governo se manifestará sobre
a denúncia, mas não fará sua defesa prévia, pois o Presidente
da Câmara considera que não cor~en~p o processo na Câmara
dos Deputados (é competência cOnstitucional do Senado instaurá-lo), o Sr. Fernando Collor de Mello deverá apenas "manifestar-se" e não '~defender-se".
O rito escolhido pelo Deputado Ibsen Pinheiro é apresentadO como uma "adaptação" da Lei n"' 1.079/50. Ora, leis
não se_ adaptam por decisão pessoal; quando muito, os juíZes
e os tribunais as interpretam. Pior do que isso - o q·ue à
luz do melhor Direito constitui um ato de arbítríó ____:-; o Deputado lbsen Pinheiro fez o amálgama de uma Constituição
inexistente (a de 1946, pedindo ao Presidente da República
que se "manifeste" sobre a denúncia) com uma lei parcialmente derrogada (a 1.079/50, naquilo que não foi r'ecepcio~
nado pela Constituição de 1988), revogando por decisão pessoal o Regimento Interno da Câmara, que estabelece com
clareza meridiana que a votação da autorização será por voto
secreto.
O número de sessões que a Comissão Especial teril para
emitir seu parecer foi fixado em sete. Por que, não se sabe.
Pela Lei n"' 1.079 {possivelmente na parte que não foi recepcionada pela Constituição de 1988).
A PRESSA É INIMIGA DA PERFEIÇÃO
lgnácio de Aragão
Foi preciso que o Supremo Tribunai vieSse poi- ordein
no coreto, dizendo que não era bem assim, era assado, o
prazo é de dez sessões em vez de cinco. Se o SUpremo leu
o manual e assim compreendeu, por que--o Dr. Jbsen não
chegou, antes, à mesma conclusão, se o manual é a sua cartilha
d_e trabalho? A pressa é mesmo inimiga da perfeição, ou,
corno disse apropriadamente o Castetinho, falta know-how
nesse assunto de impeachment?O Dr. Ibsen deveria ter-se
assessorado melhor, não dar ouvidos aos arroubos de seus
genuínos colaboradores. Assim, seUs despachos perderão a
credibilidade, será preciso ir ao Supremo, cada vei para saber
se est4o certos ou errados.
Passando-se o ''túnel do tempo", onde, por enquanto,
não há combate, chega~se ao setor do Senado. Está todo
mundo amuado. Os mais versados dizem que houve uma capi·
tis diminutio, isto é, tomaram~-~~~ ·_o_ Lugar. A_questão é de
Cóiitpetência. A Câmara não poderia fazer o queestá faúndo,
sem ante& ser perguntada pelo Senado se daria, ou não,' autorização para que o Presidente da República fosse ou não processado pela Câmara Alta. Sem a pergunta, não haverá resposta.
Quando aqueles rapazes da OAB, do grupo do apressamento,
correram à Câmara para entregar a denúncia, fazendo um
cama vai---de-televisão~-- deveriam- te·r tomado <::r ·catrttnn-o- dolado e procurar o protocolo do Senado. Aí vai dar ainda
um rolo danado. Ciosos de_sua dignidade e importância, os
senadores terão que anular tudo e começar de novo, pois
ato praticado por autoridade incompetente é nulo, não vale.
O que mostra, mais uma vez, que à pressa- é mesmo inimiga
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Reiional do Trabalho da 6• Região e dá oUtras provida perfeição ou do bom corihecimento da lej. A gent~ preciSa·
dências. (Dependendo de Parecer.)
estudar a fundo, com calma e concentraçfíci, para não dar
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um fora.

-

Lá pelos lados do setoi~ do -supremo~' Os eminentes minisM
tros concentram-se no es.udo d_o_mérito do mandado de segurança. A matéria é êómplexíssíni~. porque··efl.võive os difíceis
aspectos da constitucional~dade. O "Supremo-não jul_ga c_()rrido,
para atender a quaisquer interesses privados ou políticos. !ulga. E seu julgamento. transforma-se na verdade judicial.. É
o fim dOs sonhos e daS pretensões, o reconhecimentO do direito
e a proclamação da j'usliça. Não é. unia guerra, é uma oração.
Quando se olha para trás, vê-se que a Suprema Corte é_a
mesma de hoje, certa, 'precisa e independente. Honrada. E
aí o que vale é a ConstitUição, o· ·que nela eStá escrito.. Se
houver lacuna, é na lei, na Constituição,- não. Nenhuma lei,
nenhum decreto, nenhum regulamento pode sobrePor~se ao
que ela determina, nãO pode estender a~ interpretaÇão _além
dos limites que ela estabeleceu, para criãr urifa Jei nova, por~
que esta seria inconstituciona~
·
Como todo brasileiro, estou ansiosO para saber se o parágrafo único do art. 85 daConstituição _está ·valendo, com-a
interpretação que os doutos têÍn _d-oidO às Su3S.l<.::trás, verbos
e palavras. Se não, _vou começar ~e novO. ·
COMPARECEM MAIS OS SRS. Sf:.NADOR§S: .
Albano Franco- Aluizío "Bezerra_- AntOnio MarizEpitácio Cafeteira -:- Henrique_ Atinei da_- HugO- ~apoleão
"":" Hydekel Freitas- Ir~m Saraiva ~Jarbas Passã_rinho -·
João Ft}.ftlÇl:l ~- Jo~a~ Pinheiro - Jqsé SarP.ey__-.:....:.. Levy Dias.
--Pedro Simon.
~
- ·_
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre·a mesa,
comunicação que será lida pelo Sr. 1~-SeCretã-riO. ~ -- É lida a seguinte:
.
~ ...
Exm<:> Sr. Se_nador Mauro Benevides
DD. Presidente do Senado Federai
c.·~-·
Nos, Senadoi:es Ronald9_Ara:gão E(Antir-t_~ndo; enContrando-nos na Cidade de Guajará-Mirim, RO, diviSa: Com a
República da Bolívia~. Comufl:iCà.mo~ a·
Ex•; na forma da
Lei, que faremos na data de hoje, uma breve visita de cortesia
à minha cidade de Guajará-Mirim- Bolívia.
Fazemos a· presente comunicação pa-ra que fique preservados os direitos inerentes ao mandato de Senador.
Guajará-Mirim -RO_, 14 de setembro de;_1992. -:--Ainir
Lando - Ronaldo Aragão.
-

y._

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O eXpediente
lido vai à publicação.
. .
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 30 SrS:Senãdores.
Passa-se à "
-

ORDEMDODIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Ne 53, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
DisCUsSão, em turno único, do PrCijeto de Lei da
Cãmara n' 53, de 1992 (n'4.904/90, na Casa de oi:igem),
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organiZação inlernã. do-Tribunal

Nos termos do art. 140, alínea a, do Reginiento InteriiO,
designo o nobre Senador Ney Maranhão para emitir parécer
sobre a matéria.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Para emitir rare·
cer.) Sr. Presidente, Srs. -Senadores, vem & exame desta Comissão o Projeto de Lei da Câmara n'53, de 1992 (n' 4.904·B,
de 1990, na Cârnarado.sDeputados), que ''altera a composição
e a organização intefDa do Tribunal Regional do Trabalho
da 6• Região e dá outras providências".
9 projeto é de iniciativa ·do colendo Tribunal Superior
do Trabalho, estando acompanhado de Exposição de Motivos
vazada nos _seguintes termos:
_
"O presente- anteprojeto- teve encaminhamento à
Cãmará dos Deputados, aprovado pelo Plenário do
Tribunal Superior do Trabalho- Resolução Administração n9 87/89- considerada manifesfação do Tribunal Regional do Trabalho da Sexta Região.
Em síntese, o_bj etiVã a criação de mai;s um cargo
de Juiz Togado no teferido Regional, da função de
COrregedor-Regional, até hoje inexistente, e de cargos
__ e encárgos de representação indispensáveis ao funcionamento de um gabinete de juiz da própria Corregedoria.
. _
Atlialmente, a Sexta Corte RegiOnal do Trabalho
é composta por" deú:ssete Juízes, número .que conflita
com a proporCionalidade preconizada pelO artigo 115
da Constituiçãq_Federal- um terço de juizes classistas
.
temporários e dois terçps de _togados vitalícios. Com'
_a elevação do número.Çe_compon~n!es para dezoito.
atendido testará o mandamento -constitucional. Por outro lado, rp.ostra-se impraticável é}ue uffi mesmo Juiz
acumule as funções ~~ Presiden~e e Cor.regedor-Regional. O tempo indispensável à admini_~tração do Tribunal e à feitura de visitas periódicas às juntas de Conci- liação e Julgamen~o, em correição periódica, bem revela a necessidade de contar-:se~ como ocorre em outros
Tribunais Regionais, pelo -menos com a função_ de Corregedor e do cargo de Juiz corre~pondente. Frise-se,
pçr oportuno, que as juntas_ do iriteriOr de" Pernambuco
--área sob a jurisdição do referido Regioi!31 - estão
situadas a grandes distâncias da Capital - a de Petro- tina dista cerca de oitocentos quílômetros - sendo
que a Região conta hoje com quarenta e· uma juntas.
Dessarte, o_ anteprojeto, além de vir a compati~
Qjlizar a C<?!Jlposição do Sexto Regional com a proporcionalidade de que cogita o artrgo 115 da ConstituiçãoFederal, atenderá, caso desagüe em.lei, às- exigências
funcionais da Corte, valendo notar que os cargos e
encargos previstos o são em número mínimo, suficiente
ao funcionamento dos novos órgãos."
Na Câmara. dos Deputados, a proposição recebeu parece. res favoráveis das Comissões ..de Constituição _e Justiça e de
Redação; de FinanÇas cec de Tributação, e de 'Trabalho, de
Administração e Serviço Público. Obteve aprovação do Plená~
rio eiil sessão de I 7 de junho de 1992.
Estão cumpridos os dispositiVos çonstitucionais atinentes
-à-matéria, competência da União atribuída ao Congresso Nacional par;:t legislar sobre a criação de cargos- artigo 48, inciso
X, da Constituição- ft iniciativa exclusiva do. Tribunal Supe-
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rior .do Trabalho - artigo 96, inciso II, letra "b". da Carta
Magna.
O projeto, ao criar maiS um cargo de juiz no TRT da
Região com sede em Recife -Estado_ de Pernambuco, leva
às_composição daquela Corte a proporcionalidade preconizada
no art. 115 da Lei Maior e atende ao imperativo de criação
do cargo de Corregedor-Regional, que já existe nas demais
Cortes Regionais do Trabalho.
- São detalhados no projeto us cargos criados e a forma
de provimento, destacando-se a proibição no § 39 do art. 59
de serem nomeados, a qualquer tít.ulo, para cargo em comissão
do Quadro_ de Pessoal do Tribunal, parentes consangüíneos
ou afins, até o terceiro grau, de juízes em atividadc;:; ou aposentados há menos de cinco anos, exceto se integrarem o quadro
funcional, por concurso público~Prevê o art. 6~ que as despesas decorrentes serão atendidas por conta das dotações próprias da Justiça do Trabalho.
Também sob o aspecto constitucional, jurídico e de técnica legislativa, nada temos a opor ao projeto.
Ante as razões apresentadas, opinamos pela sua aprovação.
Desejõ observar que, na redação final da Câmara dos
Deputados~ no caput do artigo s~, houve erro de datilografia,
constando "cargos" em vez de "encargos" na expressão "encargos de representação de gabinete constantes do anexo III' •.
Assim sendo, recomendo a retificação -para que a expres:.
são retome sua precisão original, mantendo-se a palavra "encargos" na expressão "encargos de representação de gabinete
constantes do anexo III".
É o parecer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer con·
clui favoravelmente à matéria.
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 da matéria fica adiada p-or falta de quorum.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 2:
Discussão, em turno único; da Redação Final (oferecida pela ComiSsão-Diietofa em seU Parecer n~ 280,
de 1992) do Projeto· de Decreto Legislativo n' 58, de
1992 (n'28f91, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo Básico ·de Coc>peraçao:-_Cientffíca,
Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Gove·mo da República do Chile, em Brasilia, em 26 de julho de 1990.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é consídcrada definitiVãirii!nte aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à promulgação.

É a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
58, de 1992 (no 28, de 1991, na Câmara dos Deputados).
n~

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

, DE 1992
DECRETO LEGISLATIVO N'
Aprova o texto do Acordo Básico de Cooperação
Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República do Chile, em Brasília, em 26 df7 julho
de 1990.
Art. 1~_ É aproVâdo o texto do Acordo BáSico_de Cooperação Científica, Técnica e Tecnológica, celebrado entre o
Governo da República Federativa do_ Brasil e o Go\ierno· da
República do Chile, em Brasília, em 26 de julho de 1990.
Parágrafo único. São sujeitos_à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido acordo, bem como quai~quer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal,
acarretem encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

õ

SR~ PRESIDENTE

(Magno Bacelar)- Item 3:
Discussão, em turno únicõ, da Redação Final (oferecida pela Coinissão Diretora em se~ Parecer n~ 281,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 59, de
1992 (n9 62/89, na Câmara doS Deputados), que aprova
o texto da Convenção n? 158, da Organização Internacional do Trabalho - OIT. sobre o Término da Relação
do Trabalho por Iniciativa do Empregador, adotada
em Genebra, em 1982_, durante a 68~ Sessãq da Confe~
rência Internacional do Trabalho.
-E~ discussão a redação firi~L (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai à prórriu1gação.
É a seguinte a redação final aprovada:
Redação fmal do Projeto de Decreto Legislativo
59, de 1992 (n9 62, de 1989, 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 Iriterno, promulgo o seguinte:
n~

DECRETO LEGISLATIVO N'
, DE 1992
Aprova o text~ da Conveo~o n~ 158, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do EmpreM
gador, adotada em Genebra em 1982, durante a 68~
Sessão da Conferência Internacional do trabalho.
Art. 1' É aprovado o texto da Convenção n' 158, da
Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre o Término da Relação do Trabalho por Iniciativa do Empregador,
adotada em Genebra, em 1982.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão da
referida Convenção, bem como aqueles que se destinem a
estabelecer ajustes complementares.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

DIÁRIO DO CQNGRE~SO ,N"ACIONAL (Seção II)

Setembro de 1992

Terça-feira 15 7449

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A votação do
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Item 4:
requCrimentO
fica adiada por falta de quorum.
·
Discussao-;-em turno único, da Redação Final (ofeA-matéria fica sobrestada, aguardando a votação do r~
recida pela Comissão Diretora em seU :P~~~Cer -n~~s2,
querimentb numa próxima sessão.
de 1992) do Projeto de Decreto.Legisl~tiV<?.}l_<j_61, d~
(:)Sr. Jllt8hy MagaihãeS --Sr. Presidente, peço a palavra
1992(n' 86/91, na Câmara dos Deputados),que aprova
o texto do Acordo de Cc-Produção Cüie-iilatográfica,
pela ordem.
celebrado entre o Goverri6 da República Federativa
·o SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a
do Brasil e o ÓoverDO
-República -·Argentina, em
palavra ao nobre Senador.
Buenos Aires, em 18 de abril de 1988~ _
Em discussão a redação final_. (Pausa.)~~-~ _~,O SR. JUTAHY MAGALHÁES (PSDB- BA. Pela orNão havendo quem peça a palavra, encerro a discU~ãO.
dem. Sem revisão do orador.)----:- Sr. Presidente, Srs. SenadoEncerrada a discus~ão sem apresentação de eme_ndas,
a redação final é considcraçla definitiva'r!lente aprovada, nos Tes, desejo encaminhar um apelo, não tanto ao Ministro dos
Transportes, mas· ãO- Colega Senador Affonso Camargo.
termos do disposto no arf. 324 do Regimt:ritO Inter_nO. Neste final de semana, tive oportunidade de ira Barreiras,
O projeto vai' à promulgação.
no Estado da Bahia. São 650Km daqui até lá. Até a fronteira
É a seguinte a redação final aprovada:
entre Bahia e Goiás, passando pelo Distrito Federal, a estrada
está bo.a, com ondulações, sem maiores buraco.s. Iss9 repreRedação final do Projeto de Deáeto Legislativo
senta metade do trajeto_. -Poucos rn.etn;>s d~pois de entrar nõ
n' 61,'de 1992 (n' 86, de 1991, na Câmara dos Depu- território baiano, começa a odisséia: o que há não são buracos,
tados),
·
mas crateras e, às vezes, tínhamos que dar marcha a ré para
Faço saber que o Congresso Nacional_.aprovou, _e cu,
.
escolher
o caminho e ver corno o çarro pas~;aria, para não
Presídente do Senado Federal,_ nos termos do art.' 48, _íte·m
ficarmos pendurados _entre duas crateras. V. Ex~ pode imagi28, do Regimento Interno, prÓmulgo _o_,Seguinte ---- ·
·
nar corno tem sido o prejuízo para aquela população que
DECRETO LEGISLATIVO N•
, DE 1992
P.roduziu grande quantidade de soja e precisa transportá-la.
E tão grande o prejUízo que eles ameaçam, nesta semana,
Aprova o texto do Acordo de Co-Produção Cinemaiiúerditar a estrada para chamar a atenção .do Governo Fe~
tográfica, celebrado entre o Governo da Repúblíca FedederaL
rativa do Brasil e o Governo da República Argentina,
O que desejo aqui, neste inomento, não é fazer um discurem Buenos Aires, em 18 de abril de 1988.
so sobre o ass1,1nto, mas pedir à assessoria parlamentar do
Art. 1' É aprovado o teXto do Acordo de Co-Produsão Ministério dos Transportes ·o encaminhamento desse pedido
Cinematográfica, celebrado entre o GOv_~rfiq- _da República
ao nosso colega Affonso. Camargo, a fim de que examine
Federativa do Brasil e o GOY~ri!Q_ d~ R~pública Argeptina, este problema, posto que urge uma decisão.
em Buenos Aires, em 18 de abril de 1988.
·Hoje o_uvi dizer. na televisão, que as- chuvas podem estar
Parágrafo úP.icQ. São sujeitos ã aprovação" do Congresso
atrapalhando .. Entretanto, nessa estrada, as chuvas náo vão
Nacional quaisquer a toS qüe possam resultar_ em _r,_~yisãq do · atrapalhar um serviço dessa natureza, que se faz neceSsário.
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complemenPor isso, peço a atenção do Sr. Assessor do MiniStério
tares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
dos Transportes e que encaminhe este apelo ao Dr. Affonso
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravoSos ao
Camargo. Eu, como Senador da Oposição, não __ me atrevo património nacional.
a fazer pedidos ao Ministro; faço~o ao colega Affonso CamarArt. 29 Este DecretQ_Legisl?tivo ep~~a ein vigoi- riit data -go_ em nome de_ diversas comunidades e dc;>s agricultores da
de sua publicação.
- ---- - .
região.
_
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Item 5:
Enfatizo a __u_rgência dessa decisão, Porque estão ameaDiscussão, em turno único, do Projeto de -Lei da
çando fechar essa estrada por causa dos prejuízos ·que têm
Câmara n' 9, de 1990 (n• 4.432189, na Casa de origem),
sido ocasionados àqueles produtores que; com sacrifícios, com
que cria o Programa Diário do Corigt-e~so ·Nacional
recursos próprios, contribuíram pa-rá uma grande produção
para divulgação dos trabalhos. çlo Poder Le;gislativo na
na região,_município que representa a quarta fonte de receita
televisão e determina outras.providências;-tendo
do estado.
Pareceres sob nÇ> 237 ,_de 1992, da Comissão de
Não sei se houve desídia _do Governador da- Bahia, se
Educação, favorável, nós termos do substitutivo que
houve algum a"to do Governo Estadual d~ G-oiás que fei com
apresenta; e
que essa estrada, até a frOriteira, estivesse em boas condições,
e, por coincidência, como_já declarei, metros depois da divisa,
- de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa,
começasse a bu'raqueira.
favorável ao Projeto e contrário aO substitutivo da CoSeja por desfdia do Governo do estado, seja por "que
missão ·de Educação.
razão for, culpa do Governo Federal, não importa, o impOrSobre-ª mesa, requerimento que -será lido pelo Sr. 19
tan~e é que o Ministério dos Transportes tome uma atitude
Secretário.
!m~diat~ a respeito dest.e asSunto para tapar não só os buracos,
É lido o seguinte
mas -fazer com que volte a exi~tir uma estrada que já foi
REQUERIMENTO N• 687, DE 1992
muito boa_ e que agora ... bem só passando por lá para ver
como está. Não adianta desCrever, é- muito pior do que qual"
Nos termos do art. 279, alíne:a c, do Regirriehto"Jnterno,
quer coisa que seja dita aqui.
requeiro adiamento da discuSSão do Projet9 de ~ei da Câmara
Sr. Presidente, Sr111 e Srs. SenaQore.s_,_ gostaria de abordar
n' 9, de 1990 a fim de ser feita na sessão de.9-10-92.
um
oUttó-áSSUI;lto.
-Sala das Sessões, 11 de setembro de 1992. -João Rocha.
-o-
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Nenhum pa'fs do mundo sobrevive sem a arrecadação
de impostos. A despeito de ser uma necessidade de cada gover-

no e uma obrigação-do cidadão, sáo poucas nações que sabem
arrecadar adequadamente seus tributos, sem sobrecarregar
exageradamente alguns e sem beneficiar-~esnecessatiat:nente
outros-.

Para o cidadão, pagar impostos é uma forma .de exercer
a sua cidadania, de cumprir parte dos deveres que tem como
pertencente a uma nação, para poder usufruir do.s direitos
que poderão ser proporcionados pelo conjunto dessa arrecadação.
- É muitO comum a gente Ouvir as pessoas reclamar dos
seus direitos como cidadãs, mas bem poucas vezes ou vimos
alguém dizer que a cidadania tem a contrapartida dos deveres,
esquecendo-se de que, como define a Pequena Enciclopédia
de Moral e Civismo, "cidadão, no sentido forte do termo,
conota a idéia de um~ participação conScierite e Voluntária
dos deveres e dos direitos cívicos. E plenamente cidadão brasileiro aquele que cumpre seus deveres para com a Pátria, que
faz seus os problemas dela, 'e que, em última análise, dá ã
sua vida cívica o se.ntido de uma colaboração ao progresso
e desenvolvimento de sua pátria".
Magdaleno Girão Barroso, no opúsculo ''Cidadania, Direito e Deveres", após analisar alguns conceitos de cidadania,
conclui que "cídadania constitui, nos dias_ atuais, uma verdadeira instituição, representando o complexo de direitos e~deve
res que confere constitucional e legalmente aos habitantes
de um pafs, membros de um Estado nacional, o status sacio~
político de cidadão, por isso capacitado a integrar o corpo
coletivo, de que depende o destino desse país".
Sem nos delongar mais na anál,ise desse termo ~ à vista
da situação brasileira atual, podemos-concluir que a cidadania
está em baixa, pois-, nem a nação proporcio:ô.a adequadamente
aos nacionais Os direitos mais coniezíiihos, nem os brasileiros
têm cumprido os deveres que a cidadania lhes incumbe.
A arrecadação de impostos é a forma que o Estado tem
de se prover de meios para garantir os benefícios a que Os
cidadãos fazem jus e, em contrapartida, pagá-los, quando
devidos, faz parte dos deveres dos cidadãos.
Entretanto, temos verificado que, no Brasil, a estrutura
tributária apresenta sitUações curioSas: num universo de mais
ou menos 48 niilhões de pessoas economicamente ativas, existem 70 milhões de inscritOs no Cadastro de -Pessoas Físícas
- atualmente os jornais já falam em 80 milhões-, e, desses,
segundo declarou o Secretário da Receita Federal, Luís Fernando Wellisch, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito
da SonegaÇão Fiscal, apenas 7 milhões pagam Imposto de
Renda. Não há dú_vida de que essa é uma situação totalmente
inconcebível. A grande incógnita é, portanto, sabe!' ComO
isso pOde acontecer, quais são ·as causas de tamanha distorção.
A primeitá~Cãusa citada pelos estudiosos e especialistas
na matéria é ·a brutal concentração-de renda nas mãos de
alguns poucos. Enquanto os mais- abastados têm como aumen~
tar sempre mais as suas rendas. a grande massa assalariada
ou tem os seus salárioS achatados e defasado& a cada mês,
à custa da inflação, ou, por força da recessão;--e-Iançada no
rol dos desempregados ou dos subempregados.
Uma outra causa muito iinportante, Do enterider do SecretáriO da Receita Federal, é a complicação e o emaranhado
da legislação tributária. Por- -essa razãO,- não se forma-liina
consciência fiscal, as declarações fiscaiS Sã:O ili:il feitas, não
totalmente por culpa do declarante, mas por causa da abundância de normas e do conflito qu~ às vezes há entre .elas.
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Outra ca'usa da baixa arrecadação é a fiscalização ineficiente, por duas razõés: a primeira, por simples falta de fiscais;
a segu.nda porque, dada a complexidade da carga tributária
e da legislação, uma fiscalização se torná muitO demorada.
No universo _da.:s empresas existentes atualmente no Brasil,
·estima-se que, na situação atual, só poderão receber uma
segunda visita dos fiscais tributários a cada Sete anos.
A conseqUência de_ tudo iss_o, Srs. Senadores, é que a
sonegação é sem limites. De acordo coln o Deput~do Fiap._cisco
Dornelles, que já foi Secretário da, Receita Federal, chega
ela a US$7 bilhões a cada ano. O presidente-da Unafisco
declarou perante a CPI da Sonegação Fiscal que ela corresponde a 23% do Produto Interno_ Bruto. Embora, de acordo
com o secretário Wellisch, não haja dados suficientes no âmbito da Receita Federal para estabelecer o tamanho desse rombo, todos estão de acordo ~m um dado: a sonegação, no
Brasil. é exagerada. Basta ver qu~ os grandes empresários,
como pessoas. físicaS, pagam Uiil Imposto de Renda muitO--reduzido ou nada pagam. A legislação permite que todos os
seus gastos com-viagens, hotéis, aviões, restaurantes, lazer,
sejam contabilizados como de suas empr~sas. Tudo é lançado
como despesa das firmas e n-ão como renda dos -beneficíários,
sendo o imposto devido sonegado.
Não há dúvida de que a falta de confiança nos homens
do Governo é um fator preponderante de sonegação, principalmente quando ocorre o que se Verifica hoje no Brasil:
o dinheiro público é desviado para o pagamento de propinas:
de obras superfaturadas ou de obras que só existem no papel.
Enqua"nto isso, os funcionários públicos estão com seus saláiios
totalmente defasados, ,e sofrendo uma compressão salarial
jam.<iis viSta em- nossO País. É inadmissível que uma Simples.
secretária inovimente por dia bilhões de cruzeiros, abastecendo contas de pessoas ligadas à administração pUblica.
Sem dúvida alguma o conceito de cidadania anda muito
vilipendiado entre nós e, na prátiCa, é tido como algo a ser
incentiVado, desde que não afete o lucro dos própi:'ios e-'mpreeriâimentos ou a idéia de que deve existir -apenaS parâ
os outros.
Se, por um lado, esses fatos demonstram um total descumprimento de deveres inerentes à cidadania, agravados pelos
cargos Ocupados pelas pessoas que confessaram publicamente
tais deslizes, por outro, é forçoso reconhecer que são conseqüêncías da irracionalidade do sistema tributário vigente. o
que demonstra que a reforma desse_ sistema é mais do que
necessária.
· Essa reforma, a nosso ver, Srs. Senadores, ·precisa contemplar alguns aspectos muito importantes:
O- primeiro deles deve ser a simplificaçãO da carga tributária, de modo a facilitar o pagamento -e- a 'fiscalização. O
acúmulo de impostos, sem dúvida alguma, é um grande incentivo às tentativas de ludibriar o fisco. De acordo com a Receita
Federal, o nosso _sistema tributário, sem incluir as Taxas e
a Contdbuição de Melhoria, se_compõe de 21 tributos. Vê-se
claramente c;-_;e é a'go muito complicado. A experiência tem
demonstrado que, com menos tributos- que proporcionem
fiscalização mais eficiente -arrecada-se mais. Foi isso o que
ocorreu recentemente na Itália, sendo que lá, com uma política
tributária simples e_cqerente,_que incluiu também a dispensa
de impostos e penalidades para que a economia informal se
regularizasse, chegou-se ao antes impensável de se reduzir
drasticamente a economia paralela.
Urna segunda providência a se-r tomada é elaborar legislação clara, concisa e abrangente, de modo a favorecer a arreca-
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dação, eliminar a sonegação e a elisão fiscal, e facilitar a
fiscalização. Além de tornar mais ágil e eficiente a arrecadação, uma legislação mais enxuta reduz os próprios gastos
com a arrecadação, tanto do lado do fisco quanto das empresas. Só para citar um exemplo, existem casos de arrecadação
do ITR cm que só a confecção e preenchimento da guia de
arrecadação é mais dispendiosa do que o tributo recolhido.
Cremos ser totalmente inJustificado mçVirrien.tàr-se todo um
sistema para recolher u_ma receita inferior a_Ct$1.000,00 como
tem ocorrido com o ITR. Dispensar eSse débito é muito mais
lucrativo para a administração pública.
Uma terceira medida diz respeito à máquina arrecadadora: a Receita Federal. Se, antes do atual Governo. a Receita
já estava desprovida de pessoal, hoje a situação piorou ênormemente. O quadro de auditores fiscais foi reduzido em mais
de 20%, e o sistema de arrecadação, que funcionava razoaveJ~
mente, foi todo desmantelado em nome da reforma administrativa promovida no infcio desse Governo.
Para arrecadar bem, para fiscalizar adequadamente, a
Receita precisa estar bem e~truturada, bem equipada, e precisa ter pessoal suficiente. E simplesmente absurdo poder se
realizar uma fiscalização em cada empresa do País somente
a cada sete anos. É inadmissível que, a propósito· de uma
redução de gastos públicos, se deixe de contratar pessoal para
o Fisco. Será que os nossos governantes não vêem que é
do bom funcionamento do órgão fisCalizador que depende
o montante da arrecadação?
A par disso, é indispensável que os nossos homens públicos estejam realmente imbuídos do espírito público, de modo
que o dinheiro arrecadado seja bem aplicado e gasto· com
critério, sem desperdícios e atendendo às prioridades da população. É aí que os nossos dirigentes podem demonstrar estar
cumprindo a sua parte no que tange à cidadania.
Uma reforma fiscal justa será um forte fator de distribuição-e reilda, pois deverá incidir mais sobre quem tem mais
e abranger um universo maior de contribuintes. Jogar a carga
tributária apenas sobre 7 milhões de brasileiros é ~brecar
regar uma parcela muito pequena da população. É, pOis~ necessário que se distribua mais essa carga, de modo a inverter
uma situação perversa aqui existente de 75% de nossos impostos serem indiretos e de apenas 25% serem impostos diretos.
Em qualquer país em que se pratique a justiça fiScal, os impostos diretos são a mai_or parcela da carga tributária.
Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, esperamos que esses
princípios e essas idéias sirvam para balizar as discussões do
projeto de reforma fiscal que-o Governo deseja veriinplantado
em nosso País_. O _importante, na Sua âiscussão_ e_ elabo_ração
definitiva, é que tributaristas realmente capazes participem
desses trabalhos. Não basta apenas que sejam advogados renomados, é absolutamente necessário- que sejam espeCialistas
na área tributária, para que a lei seja o mais irretoCável possível. Essa será a garantia de que será cumprida e, acima de
tudo, de__ que produza os efeitos que se esperam dela.
Muito obrigado[
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) palavra ao nobre Senado_r Marco Ma.ciel.

Concedo a

O SR. MARCO MACIEL (PFL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr'~ e Srs. Sen:aQores, estamos a comemorar, em Pernambuco, os quaTenti anoS de. fundação do Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco CONDEPE, a antiga Comissão Estadual de DesenvolylmeJ:?.tO
- CODEPE, criada, em 1952, pelo então Governador Aga-
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menon Magalhães. Nada mais justa e oportuna esta comemo- _
ração, tendo em vista os relevantes serviços prestados, nessas
quatro décadas, por esse órgão de planejamento, desenvolvimento e progresso de nosso Estado, como instrumento eficaz
e fecundo na busca de um maior equilíbrio económico e social
de Pernambuco. Ao longo dos anos, o Condepe capacitou-se
pelo seu eficiente trabalho de formulação e informações de
políticas desenvolvirnentistas, materializado por projetes, programas e medidas vocacionadas, prioritariamente, pãta um
desenvolvimento autõ-susténtado de Pernambuco, antes mesmo do 3:parecimento da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste- SUDENE.
Seus propósitos, enunciadOs no ato constitutivo de func;la--ção da_ entidade, balizaram-se pela "industrialização, o aperfeiçOamento dos processos da agricultura e pela melhoria das
c-õtidições de vida e o bem-estar do povo pernambucano".
Sob a diretriz e" orientação do ·condepe, "não se pode negar
que Pernambuco evoluiu em seu desenvolvimento".
Tem o mérito inquestionável, pois, de ser "o iniciador,
através de levantamentos e colocações técnico-científicas, de
amplo debate e estudo em profundidade dos problemas que
vêm provocando o desequilíbrio econômico e impedem a
emancipação social de nossa gente".
Assim, logo no início de suas atividades, em 1954, o
Condepe promoveu a vinda do renomado padre e sociólogo
Louis Joseph Lebret, que estudou as condições socio-eco-_
nômicas de nossa região, elaborando o importante documento
''Estudo sobre o_De_senvolviriJ.e.nt.o e _Implan~!lção de Indústrias, interessando a Pemam.~uco e ~o Nordeste", que previa
políticas oficiais consistentes para a região, como a demográfica, no objetivo de impedir o "inchaço" de Recife.
Na segunda metade dos anos 50, o Condepe formulou
mais de quinhentos projetOS desenvolviQientistas para empresas e entidades, criando bene~ícios, ii:ICentivos fis~is, assistência técnica e fínanceira, abrindo o Estado &fix_ação de indústrias, como a Coperbo, o que possibilitou, efetivamente, a
industrialização de Pernambuco, com a implantação de inúmeros parques industriais. Assini fOi ã instalaÇão do Complexo
Industrial e Portuário de Suape, "o mais importarite da América Latina, no gêneró, segundo a opinião de renomados técnicos estrangeiros", um dos mais profícuos trabalhos do Con·
depe.
Ao tempo em que governei Pernambuco, Sr. Presidente,
fiz qUestão de prestígiar a Instituição, em todos os aspectos,
por entender que, por sua História e graças aos seus quadros,
seria possível oferece à Administraçãp valiosos subsídios o
que, de_:fato, aconteceu inclusive elaborando first draft do
que viria a. ser no· futuro a Transnordestina.
Ainda agora, Sr. Presidente.- o Condepe trabalha junto
ao Fundo das Nações Unidas de Apoio às Comunidades e
ao Banco Mundial, no sentido de viabilizar projetos de desenvolvimento regional, como o ''projeto multissetorial na área
da população'', e "financiamento de programas de desenvolvimento do_ Vale do Capibaribe, abrangendo nada mais do
que trinta e um rnunidpioS, Com Vistas ao desenvolvimento
urbano.
-0 ex-Superintendente do Condepe, Professor Roberto
CaValcanti Albuquerque, em recente conferência sobre as
quatro décadas da existência do órgão, cujo .texto peço seja
publicado juntamente este discurSo, com enfatizou que "ao
longo de seus quarenta anos, a CONDEPE - , substituída,
em 1965 1 pelo Conselho de Desenvolvimento de Pernambuco
-::---- C6ndepe = manteve viVa~ no_ Estado, u_rria das chamas
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que iluminam as boas decisões de governo. Guardou~a acesa,
protegida dos ventos da incerteza, do ceticismo e da desilusão
que minaram e ainda abalam os alicerces do planejamento.
E-a mantém à tona em meio às ondas do antiestatisrno r3.dícal,
que intenta confundir a inegável necessidade de reforma do
Estado com sua anulação política como a instituiçã<:fíncumbida
de estabelecer os objetivos que devem nortear o evoluir da
sociedade.
Por todo esse acervo de serviços e realizações em prol
do o~senvolvimento de Pernambuf:O e de nosso povo, o Condepe credenciou-se merecedor da confianÇa e do apreço dos
pernarnbucanos. razão pela qual é-nos motivo de júbilo. no
momento em que completa q arenta anos de fundação.
Era o que tínhamos a di2 :r sobre o assunto. Obrigado.
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da ordem, da eficiênCia necessária ao bem-estar e da eqüidade
compatível com a diversidade de aptidões. Esta complexa
interação de objetivos está na essência dos conflitos políticos
contemporâneos - e __as sociedades que conseguem referenciá-la aos valores fundamentais da pessoa humana têm mais
chances de transformá-los em tensões latentes, de grande vigor
sinérgico, iiiipulsionadoras po desenvolvimento.
O Brasil dos últimos quarenta anos vem se revelando
capaz _de administrar esses conflitos de modo a evitar que
se tornem explosivos. Avançou, entretanto, em seu desenvolvimento, e de forma desquilibrada, desigual, diacrónica~ Houve momentos em que o êxito econômico e mais bem-estar
social foram alcançados sob regimes politicamente autoritários; outros, de maior abertura política e de expansão produtiva porém de mais desigualdade; outros, ainda, em que se
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
agravaram as disparidades sociais com maior participação políMARCO MACIEL EM SEU DISCURSO:
tica, mas na_ausência do crescimento.
O momento que hoje se vive _é de conflito político,- de
PERNAMBUCO E O FUTURO
estagnação económica e de instabilidade social.
(Roberto Cava_lcanti de Albuquerque)
No passado, o Estados foi o eixo em que gravitou o
Diretor Técnico do Institu_to _Nacional de Altos
processo da evolução nacional. Dele partiram as iniciativas
Estudos-Inae. Ex-superintendente do Condepe.
que conduziram o progresso e sinalizaram os rumos dO futuro.
Conferência pronunciada, no dia 31-8-92, em coO Estado foi gestor económico, sediou a política, liderou
memoração ao 40~_aniversário do Condepe.
iniciativas de mudança social nos limites tolerados pelas forças
de conservação.
A criação, em 11 de agosto de 1952, da Comissão Estadual
Hoje, o Estado é superinstituição em crise. Não é mais
de Desenvolvimento Económico de Pernambuco- CONDE.:.
a Sede da política. Não é mais capaz de gerir eficaZmente
PE, foi inis;~ativa que, pelo alcance e significação~ atesta á
a economia. Não mais exerce liderança social. Não mais apO'n~
visão de estadista de Agamenon Magalhães, cujo centenário
ta para qualquer futuro. Leviatá seriamente ferido, perdeu
do nascimento se comemorará em 1993.
As finalidades da Comissão, inscrita:LOO ato--que,· a- insti- --o sentido de sua missão, a ética de sua responsabilidade. É
o epicentro da grande controvérsia nacional.
tuiu, já revelam concepção rnodcrf!_a do desenvolvimento: a
Na desagregação institucional do Estado, não há mais
preocupação, não_ apenas com o econômico, poréin com "o
lugar para o planejamento. Técnica a serviço da política progresso em geral''; com ''a industrializa_ç_ão'' e ''o aperfeiçoaque lhe sopra a inspíração, ci.ponfando-lhe os objetivos, o
mento dos processos da agricultura", mas também com "a
sentido de finalidade - . o planejamento perde a razão de
melhoria das cpndições de vida e o bem-estar" do povo perser em um Estado evacuado de sua tarefa precípua: a de
nambucano. E a composição da Codepe de então, com repreapontar os rumos da História.
sentações paritárias do governo --dos Poderes Executivo
Se há, portanto, no Brasil, uma crise de planejamento
e Legislativo- e da sociedade, buscava, na integração converde governo, ela não é uma crise técnica: é o corolário de
gente das esferas pública e privada, as forças fecundas capazes
uma crise maior, de natureza política, que enferma gravede operar, dialogicamente, transformações produtivas e mumente o Estado nacíonal.
danças sociais.
- Na medida em que o Estado é a instituição que organizo
"Ao longo de seus quarenta anos, a Codepe as relações de r.u_ · na sociedade e controla o seu exc!cíck
substituída, em 1965, pelo Conselho de Desenvolvia manifestaçf .J mais visível da crise em que ele se debate
mento de Pernambuco- CONDEPE- manteve viva,
é
a desestrut Jração do processo decisório governamental, anno Estado, uma das chamas que iluminam as boas decisões de governo. Guardou-a acesa, protegida dos ven-. tes apoiado 11a racionalidade que lhe conferia o planejamento.
A p?\:lvra crise (do grego, krisis) significa SeparaçãO,
tos da incerteza, do ceticismo e da desilusão que minaafastamento, antagonismo, conflito. QUando em crise, o Estara~n e ainda abalam os alicerces do planejamento. E
do comumente se dissocia das forças políticas e sociaiS e-,
a mantém ã to!'l~ em r.:dc :!s a:ndas do antiestatismo
incapaz d~., -r;jzé-las convergir, sinei-gicã.mente, condUzindo-aS
radical, que intenta .C011fu.1dir a inegável necessidade
a·uma r~sultante positiva, delas se toma vassalo._Encurralado
de reforma do Estado com sua anulação política como
e relutante, vê-se impedido de exercer sua função essencial:
a instituição incumbida de estabelecer o~ projetas lJ.i.lC
a de ~~ ... ;ar, ein sintonia com a sOciedade, o destino nacional,
devem nortear o evoluir da sociedade."
catalisando os meios para alcançá-lo. Krisis, entretanto, proEstado e planejamento
vindo de krinnein (decidir, julgar), também contém a idéia
de resolução e, nesse entendimento, a crise do Estado, mesmo
Onde há sociedade, há dominação e desigualdade. Os
que vociferam a liberdade e a igualdade irrestritas_são ouvidos
quando prolongada, tende a desencadear os mecanismos de
apenas no momento da exaltaç-ão. A realidade como constru- sua própria superaÇão.
ção social desconhece essas moedas do absoluto. Organizar
Se, portanto, nesta fase agônica da crise do Estado brasia sociedade equivale a regular as relações de poder e a produleiro, o planejame'nto, como processo de ordenação das decição e distribuição da riqueza - de modo a assegurar o que
sões de go_verno, perdeu relevância, ele poderá, no bojo de
os fundadores do Condepe chamaram de progresso em geral.
profunda e necessária revisão do Estado, reinserir-se- nela,
Ele é a conciliação dinâmica da liberdade possível dentro inovadora e criativamente. E poderá contribuir para a reinsfi~
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tuição do Estado, para o crescimento e a transformação soe~ ai
e para que se estabeleça um novo padrão de relacionamento
entre as esferas pública e privada da socied~de._
·
Repensar o plancjamento inserido numa sociedade aberta

e pluralista equivale a aceitar o_s limi~es a que S(!_~~!lb~~ete_
a ação de governo na vida econômica e social.
Uma sociedade politicamente aberta reconhecé e- sapciona, de modo estável e permanente, a liberdade de decj.são
de seus múltiplos ateres._ E pluralismo pressupõe a ampla
repartição do poder, seja no plano político, SeJa no económico

ou no social.
_
O Estado deténtapenas uma parcela, einb'ora iriipOrtailte,
de poder na sociedade, sendo incapaz de impor-lhe seus desíg~
nios. A visão mecâOka do muhdq_, herdada da economiã-pelo
planejamento, atribui aos atares sociais comportamentos lunR
dados em critériOS parc1ãls de racionalidade, de natureza apeR
nas instrumental, que quase nunca se verificam concretamente. Aceitar como invariantes condições e circunstâncias políticoRsoCiál.S inrverdade extremamente mutantes, eqUivale a admitir, a priori, que ã viabilidade social e política da ação
pianejada é um pressuposto indiscutível Na verdade, cabe
construí-la pacientemente, pela negociação política, pelo esR
clarecimento social.
Diferentemente do modelo mecânico, o planejamento
como cálculo estratégico intenta conceber a sociedade na ~ua
complexa totalidade. Não prescinde do raciocínio económico.
Reconhecendo, porém, a autonomia relativa das variáveis políticas e sociais e sua influência sobre os indivíduos e a_s_ instituições_ Não se recusa a formular hi-póteSes Com relação ao futuro. Aceita~ no entanto, sua natureza intrinse_came:nte problemática- no sentido_de que não cabe apenas planejá-lo, mas
praticáRlo, criá-lo, através do agir estratégico.- Admite que
o universo-das ações humanas envolve perm-anentes conflitos
de valores, interesses, peculiares aos múltiplos atares sociais.
É um mundo polêmico, ou seja, de estratégias em Juq1 de planos e de antiplanos. Nele. o êxito da ação planejada
- isto é, o alcance dos objetivos pré-estabelecidos politicaR
mente e que lhe conferem intencionalidade - está n.a superação dos eventuais obstáculo~ que lhe antepõem.
Nas sociedades democráticas. onde o Estado, em~9ra
detenha o poder de coerção, convive com outros atares. polítiR
cos, sociais e económicos __autQnom.os, Jl_ I_Qgica· d9 planejamento deve exercitar uma complexa racionalidade~ que se
desdobra em quatro razões, intimamente interR~elacionadas.
A primeira delas é razão t~cnica, co_mprome_tida com a
_____ . _____ _
factibilidade das .açõçs planejadas.
A segunda razão é econômica. Ela busca o $elh()r usO
dos recursos. ou seja, a otjmização d()s meios, dádos_ oS fins,
e dos fins, cOnsiderados os meios dispoflíveis oU-'-a serem bus~
cados.
A terceira é a razão política, que visa a as:s-egurar, às
ações programadas, sua fidelidade ao que é desejado pela
sociedade, conforme captado e expresso por seus canais de
intermediação política.
A quarta razão é dialógica. Permeando as demais, ela
procura obter, através da intercomunicação socia_l, o_co.nsenso,
o mais amplo possível. quanto_à factibHidade, a economicidade
e a desejabilidade do que é planejado.
As razões técnicas e económica, _em que córtii.lniente se
base_iam as decisões planejadas, embora fundamentais, são
insuficientes para o planejamento deniocrático. _São razões
parciais, incompletas, vez que desatentas às dimensões política
e dialógica das decisões adotadas, que lhe asseguram legitimiR
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dade e_ ensejam a percepção, pelos demais agentes sociais.
de seu acerto e relevância.
_- __ O phnejamento é mecanismó para-transformaçãO -da n!alidade que pretenda s_erordenada e pacífica. Ele deve operar,
IJ.élS soci~dade~ pluralist_as, o cálculo do _consentimento, que
torna sua eXeCuÇão -mais fa.ctível e. confiável _na medi_da em
que obiérrl a àdesão da sociedade. A eficácia Comunicácion31
do planejamento, durante e após sua formulação, passa, portanto, a ser ingrediente fundamental para a consecução dos
objetivos colimados.
É preciso, com bas~ nessa mais a_mpla compreensão, rever
o planejamento de governo adotado no Brasil.
Seu instrumental deve sofrer pro(unda refOrmulação. Não
cabe mais escrever longos e exaustivos planos, programati~
c3.fnerite tão- detalhados quanto irrelevantes. Basta (ormular
as políticas pertinentes, de modo que a co_ordenação_e a negç~
ciação de programas e de' projetas, possam ocorrer de forma
mais a~erta e menos dirigida. A estratégia a ser efetivamente
adotada deve_dec;:qrr~_r _desses en~endimentos, sendo capaz
de conciliar, dinamicamente, o curto, o ·médio e o longo praR
zos.
Pernambuco: balanço de quatro décadas
Há felizmente, muito mais higidez institucional nos governos dOs estados federados brasileiros
-.
A pluralidade e os graus de -autonOmia da organização
política do País~ seu espaço continental, sua diversidade regional e sub-regional, se favorecem as disparidades de níveis
e de ritmos de desenvolViri:ientO, díficultam a disseminação
de crise nacional tão profunda e multifacetada. Em outras
circunstâncias, sua propagação p·oderia ser avassaladora.
Ninguém, entretanto, está imune_ ·a ·seus_ efeitos.- nero
as instituições, nem os indiv.ídÜos ..:_,-embora' o tecidO econô~
mico, social e político se veriha re-Vdaildo surpreeitdenterllente
resistente a sucessivos impactos, de grande potencial desagregador.
No caso pernambucano, a "moralidade inatacável do GoR
vemo" a que se refere Oliveira Lima é tradição que remonta
aos tempos já longínguos. A crise brasileira, que hoje atinge
suas culminâncias, afetaRlhe mais a economia e a sociedade
--ainda que, por meio delas, reverbere em seu organismo
político.
Nestes quarenta anos de vida do Condepe não se pode
negar que Pernambuco evoluiu em seu desenvolvimento e o Condepe terá tido certamente seus_ créditos nessa trajetória
de progresso.
Contudo, não há _corno qescon_hecer que, já a partir da
década de 1970, o Estado perde velocidade, relatívamente
ao Nordeste e o Brasil, no seu evoluir econômico.
Em meadqs dos anos 60, o PIB per capita de Pernambuco
era da ordem de 60% do nacional. Já em 70; equivalia a
53%. O Estado cresceu aceleradamente na década de 1970
(99%), menos porém do que o Brasil (81%) e muito menos
que o Nordeste (90% ). Em 1980, o PIB estadual era apenas
49% do brasileiro e, no final da década passada, somente
48%-. -os- ãilóS 80 forãm, -para Pernambuco e o Brasil, de
qUeda do produto per capita: não cabe, considerá-los década
economicamente perdida para o Nordeste ou quaisquer de
~us estados, nem para o Norte, o Centro-Oeste ou o Sul
do País. A crise económica dos anos 80 foi generalizada, porém
~ produção- per -Capita decresceu apenas em São Paulo, no
Rio de Janeiro e em Pernambuco, além do Sudeste. (Pode-se
pelo menos dizer que Pernambuco está em boa companhia .. ,)
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Examinado o dese-nvolvimento do Estado em sentido

mais amplo - como queriam ós fundadores do Condepe ou seja, corno processo global, sendo, na sua indivisibilidade,
ao mesmo tempo económico, social e político, as conclusões
obtidas são um pouco mais animadoras. O desempenho de
Pernambuco, medido por um indicador geral de desenvolvimento, é melhor do que o Brasileiro naS duas décadas,
porém é muito inferior ao do Nordeste e ao de todos os

demais estados da Região.
Esse aparente paradoxo entre o crescimento e o desenvolvimento do Estado tem sua explicação.
Na composição de um índice agregado de desenvolvimento para Pernambuco, os indicadores económicos de desempenho (tais como o produto da indústria de transformação
per capita, ou o consumo de energia per capita) têm perfo-mance inferior a seus correspondentes brasileiros. O oposto
ocorre com os indicadores de desempenho social e político
(tais como a taxa de alfabetização, os domicfiiOs com abastecimento d'água e com geladeira, ou 9 comparecimento às eleições), com melhor evolução do que suas contrapartes nacionais.
Olhando-se para os indicadores do níveLde vida (saúde,
educação, habitação, níveis de pobreza, lazer e informação),
observa-se que se reduzem, no tempo, as disparidades entre
Pernambuco e o Brasil. Porém também dhninula Vantãgem
de Pernambuco em relação ao Nordeste. O que preocupa,
a propósito do que os fundadores do Condepe chamaram
de "condições de vida e o bem-estar", são as grandes disparidades urbano-rurais no Estado, maiores do que as brasileiras
ou nordestinas ao longo dos últimos vinte anos, muito embora
decresçam com o tempo.
Na comparação da década de. 70 com a de 80, nota-se
que, no Estado, a primeira se· caracterizou pelo dinamisno
económico socialmente convergente; a segunda, pela estagnação económica socialmente truncada. Nos anos 70, cresceu
o PIB per capita (69%), elevaram-se os níveis de vida (91% ),
reduziram-se a pobreza (de 64% para 35% da população)
e as disparidades urbano-rurais (em 1970, o índice sintético
do nível de vida rural correspondia a 21% do urbano; em
1980, a 44% ). Produziu~se, assim, a combinação de crescimento rápido com processo tentendo socialmente para a inclusão. Nos anos 80, descrcsce o PIB per capita (2% ), amplia-se
a pobreza (de 35% para 45%), porém ainda melhoram as
condições de bem~estar (24%) e diminuem os desníveis urbano-rurais (o nível de vida rural evoluindo de 44% para 53%
do urbano). Gera-se, assim, a síndrome da estagnação econô·
mica acompanhada de desempenho social divergente porém,
no global, com tendência à exclusão.
No final dos anos 80, a situação de Pernambuco numa
escala, nacional e internacional, de desenvolvimento não é
de todo confortável.
Tomando-se_ como indicador o Iodice: de Desenvolvimento Humano (IDH) calculado pela ONU, para 130 países (divulgado em 1990), o Brasil, comiDH de 784 (numa escala que
vai de zero a mil), ocupa o 51 o lugar, com nível de desenvolvimento considerado médio-alto. Utilizada a mesma metodologia, o IDH de Pernambuco seria de 575, e Ocuparia o_ 79~
lugar, em escala internacional. Entre os estados brasileiros,
Pernambuco ocupa o 15 9 lugar, cOnsiderados apenaJi vinte
estados_e _o Distrito Federal, e seu IDlj: é ligeiramente inferior
ao do Nordeste (577).
Nos últimos anos, as dimensões económica, social-e pOlítica de Pernambuco, relativamente ao Brasil, tomando-se bem
modestas, além de desarmónic3s.
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Seu PIB equivale a 2,4% do nacional. Se ponderado por
indicador de pobreza, esse percentual cai para 1 ,7%, evidência
do maior grau relativo de exclusão económica no Estado.
Sua dimensão económica total corresponde a 2,1% da brasileira.
.A população do Estado representa 4,9% da do Brasil.
Ponderado por um índice de nível de vida, esse percentual
cai para 3,7. A dimenção social total do Estado corresponde
a 4,3% da do País.
O eleitorado pernambucano equivale a 4,6% do nacionaL
Sua representação política no Congresso Nacional correspon~
de a 4,9% do número total de deputados _e_ senadores._ A
dimensão política total do Estado corresponde a 4,8%_._
No confronto do econôtnico e do _social, portanto, Pernambuco, relativamente ao Brasil, carece de base económica_._
No cotejo do social com o político, padece de relativa magreza
social. E na comparação do econômic;o co.ro o político, exibe
relativa macromelia política.
Agregadamente, a expressão do poder de Pernambuco
-econômico, social, político-. é de 3,5 considerado o Brasil
igual a 100. A da Bahia é 6,0; a do Rio Grande do Sul,
7,5;.a de Minas Gerais, 9,9; a do Rio de Janeiro, 11,3; e
a de São Paulo, 27,1.
Os novos tempos
O futuro tem a marca da imprevisibilidade. É um tempo
aberto, indecifrável, aleatório. Para o homem e a sociedade,
contudo, o futuro é problema e é hipótese. Problema no sentido de que está posto diante deles, como um permanente
desafio. Hipótese porquanto somente o futuro justifica a ação,
que nada pode fazer para alterar os tempos já pas~;ados. O
futuro desejado pode até ser pensado, contemplativamente.
Porém é preciso agir para transformá-lo em possibilidade concreta. É pela ação que os futuros desejados, individual ou
socialmente, podem ser construídos. EsSa construção é o fundamento do planejamento. E é, também, a explicação do
_homem e a justifiCativa da organização ·sociaL
Pense-se, portanto, o futuro de Pernambuco, com o auxí~
tio do planejamento, na expectativa de que se possa efetiva::.
mente praticá-lo.
Este final de século parece prenunciar novos tempos.
Neles, a fonte de poder das nações será o cOnhecimento;
instrumentalizado na ciência e na -técnica e na- organização·,
flexível e -dinâni.ica, de seu emprego.
A produção, a difusão e o u_so do conhecimento ainda
gravitarão em torno de dois eixos institucion~is: o Estado
-e o mercado.
O desmantelamento das economias centralmente plane_J3.das não significa a mOrte das ideologias nem o fim ·cta História. Deverá, contudo, ampliar a importância do mercado como
instâncía decisória, generalizando sua vigência em -toda a dimensão planetária.
A repartição de funções entre as esferas pública e privada
da sociedade será, contudo, diversa, condiciOnada por heranças culturais diferentes, pelos estágic-s e ritmos de desenvolvimento, pelas formas de Estado e regime de governo adotado-s, pelos variados graus de consolidação das estruturas de
mercado. pelos distintos níveis de capaCidade empresarial.
Um d-os dois processos que hoje reorganizam, mundialme-nte, os mercados e a transformação das estruturas produtiVas - o de regionalização - é liderado pelos Estados: a
Comunidade Européia, a Associa-ção de Livre Coriléi'Cio da
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América do Norte (Estados Unidos, Canadá, México), o Me r·
cosul são iniciativas tipicamente de governo.
O outro processo- o de globalização (a.tendência para
a formação de empresas ou associações de empresas globais,
com competição, -em-escala mundial, entre produtos e tecnologias, poréfl'!. com grande integração regional da produção)
- é fenômeno basicamente conduzido pelos mecanismOs de
mercado.
Num mundo em _que faleceu a bipolaridade ideológica,
a resolução das tensões entre liberdad~ e eqüidade terá encaminhamento mais pragmático: a efiCiência será melhor percebida como favorecendo, concomit_antem~nte, ~- liberdade de
escolha e a ampliação de oportunidades.
A galáxia esfériêà. do poder planetário será cada vez mais
densa em seu anel boreal e ainda rarefeita ·na sua metade
austral. Serão quatro suas áreas de concentração de, ~neigia:
a América do Norte, polarizada por Washington; a Europa
Ocidental, apoiada no quadrilátero Berlim-Paris-Londres-Roma (cada vez mais pesado no seu_ ângulo alemão); a Ásia
Oriental, tensionada pelo eixo Tóquio-Pequim; e a Europa
Ori:ntal, centrada em Moscou _(em processo de reorganização,~. Emergirão, ao norte e ao sul, nucleações secuqdárias;
na Asia do Sul (Índia), no Sud~ste da Ásia (Indonésia, Tailândia, Cingapura, Filipinas), na Africa do Norte e_Qrie.nt_e Médio
(países exportadores de petróleo, Israel), na Oceania {Austrália, Nova Zelândia), no Sul e Sudoeste da África (Africa
do Sul, Nigéria), no Noroeste da Am,érica do Sul (Venezuela,
Colômbia, Peru) e no se\1 ConeS:ul (Brasil, Argf:!_V_tina).
Desse universo· mtlltipolar1zãdo, dificilmente emergiráuma nova ordem mundial não cooperativa,·a exem.pl<Y da que
vigorou do último quartel do século XIX .até 1914, com a
hegemonia britânica, ou da que emergiu da Segunda Grande
Guerra e se manteve até os anos 70, sob o condomínio americano-soviético.
É provável, entretantO~ que- a fCorlõmi;-~undiai, impulsionada pelo amadurecimento do tercei!'Q estágio da Revolução Industrial e estimulada pela intensa competição -decorrente dos processos, na verdade complementares, embora instável, de globalização e_ regionalização econômieó--finilnceira,
acelere a sua expansão produtiva. Essa expansão, porém, não
será nem homogénea espacialmente, nem contínua no tempo.
Exercício de prospectiva, elaborado para a economia
mundial, indica que seu PIB total deverá crescer d~ US$18,7
trilhões (preços de 1988) em 1990 para US$33,7 trilhões em
2010 (crescimento médio anual de 3% ), éom o Pm-per capita
evoluindo de US$3,5 mil em 1990 para US$4,8 mil em 2010
(1,6% ao ano).
~
Essa tendências de cenário_niundíal em aceleradâs e, enl
muitos aspectos, surpreendentes tranformações dej>arâm-se,
no Brasil, com aparelhos institucionais enfraquecidos e distorcidos. Os experimentos heterodoxo_s da .segunda metade dos
anos 198_0 __e iníciqs d~sta_décaóa desorganizaram o mercado
(ou os mercados: de bens e serviços,_ de trabalho, fina!lceirô,
de capitais) no que lhe é essencial: o meca:.:lsffio de-pOUcOS.
Na onda do antiestatismo e nO embalo pendular da descentralização excessiva e assiinétricã,- Saftàrh feridos de morte o
núcleo das decisões_ políticas nacionais -e--o que restava do
atos burocráticos_ que- antes lhes da v~ conseqüência prática.
Nem o estado_nem o mercado são hoje, no País, eixoS íriStiti.icionais confiáveis ·para processár decisões coll]. eficiênCia e
para gerenciar sua execução.
_
. ~ __
.
A conseqüência é que o discurso na,c19nal domi~3:nte,
de inspiração neoliberal, que reflete a percepção, captada

~
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internamente, das sinalizações emanadas do exterior, adespeito de suas muitas virtudes, tem tido pobre operacionalização.
Esse díscurso utiliza como mensagem básica ~ po9erosa
metáfora da modernização. Prega, em seu nome, a liberalização econômica, para dentro (no mercado interno) e com
inserç-ão competitiva internacional; a transferência, à iniciativa
privada, das atividades diretamente produtivas exercidas pelo
estado (inclusive, quando factív~l. na infra-estrutura de energHl; transportes e comunicações); e delega ao mercado a responsabilidade maior pelos novos investimentos e pela produção. Seus corolários são a globalização, confiada à esfera privada-. e a regionalização, concentni.dã na iniciativa do Mercosul
e liberada pela esfera pública.
Para operá-lo com um mínimo de eficácia, faz-se necessátio: superar os bloqueios de Curto prazo, hoje centrados
na alta inflação crónica e no desequilíbrio estrutural das finanças da União; criar os mecanismos financ~í:tos de longo prazo
para o custeio dos investimentos privados; definir-, cOm consisteOda e permanência, estratégia para viabilizar seus objetivos
que seja viSta, ·pela sociedade. como plausível; e redefinir,
com clareza, as novas prioridades cometidas ao Estado, reduzindo sua dispersiva dimensão e pOdando sua ambiç6es proVidênciais.
Essas precondições, embora intentadas, est_ão ainda longe
de consumar-se. Elas deverão consolidar-se, na melhor hipótese, em meados da presente década, se instaurar-se, entre
-sociedade e governo, clima favorável de entendimento, diálogo, coo-peração, confiança recíproca. Até lá, perdurará a crise.
E o desempenho do desenvolvimento nacional continuará sendo, económica, social e politicamente, medíocre e iriarticulado, projetando incerteza e insegurança no futuro.
_Q Brasil, PemHmbuco e o f~turo
Em fíns ~dos anos 1970, o PIB do Brasil correspondia
a cerca de 10% dos _Estados Unidos e a 2,2% do mundial.
Em 1990, equivalia a pouco_ mais de 6% do americãno e a
1,7% do do mundo. Triste balanço da chamada década perdida!
Admitido crescimento anual de 5% entre 1994 e 2000,
e de 7% ao ano entre 2000 e 2010, o PIB brasileiro, de úS$916
bilhões (preços de 1988) nesse último ano, corresponderá a
11% do PIB dos Estados Unidos e a 2,7% do mundial. O
PIB per capitado País, em 2010, será de US$4,9 mil, ligeira·
mente acima do mundial (US$4,8 mil).
Não é esta meta ambiciosa. Exigirá, contudo, um grande
-eSfOi"ço riaCíoffal de transformação produtiva, somente viável
se acompanhado de mudanças sociais e de reformas põlíticas.
O PIB per capita de Pernambuco, em 1990, de US$1,1
mil, é a metade do brasileiro (US$2,2 mil) e menos de 113
-do munâial (US$3,5 lnil). Considerados os exercícios prospectivos·anteriormente elaborados, o PIB per capita de Pernambuco, para atingir, em 2010, cerca de 2/3 do brasileiro e do
· niuhdial (algo como US$3;3 mil), deverá crescer a 5,6% ao
ano. Ou seja; ã eConomià-dó Estado deverá evoluir, globalmente, a cerca de 6,7% anuais entre 1990 e 2010.
Não é esta tampouco meta grandiosa: Demandará, contudo, a Pernambuco, um gigantesco esforço: de multiplicação
da ·economia do Estado por 3,7. e de transformações sociais
oe~ de mudanças políticas de largo alcance e e_xtensão.
~. ·- Não s~ "~r~_ta, pórém, de tarefa írripossfvel, devaneio exaltado_ou delírio incOíitido.
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DirMse-ia ser essa uma utopia concreta, no_ sentido de · cte formulação de programas e projetes, de negociação e motiErnst Bloch. Aquela que alia desejo e razão. Que, concebida, vação de investimentos privados, de identificação das fontes
cuida de criar as posSibilidades reais do seu próprio éxito.
de financiamento que viabilizem a transformação produtiva.
Paradoxal que seja, muitãs das tendências_mundiais e E dever~ liderar a grande tarefa- de formação de recursos

braslleira'S, portadoras de futuro, algumas delas já mencionadas, não se anunciam ingratas a Pernambuco.
Doravante, a chave do progresso será o_conhecímento.
A base de recursos naturais, pobre no Estado, contará pouco
como desvantagem comparativa. O que contarã, sobretudo,
é a qualidade de seu capital humano, que pode ser produzido.
Por outro lado, à medida que o terceiro estágio da Revolução Industrial adquire contornos mais nítidos, acentuam-se
as tendências para a substituição dos metais pelos materiais
cerâmicos e poliméricos, para o deslocamento, no mercado,
dos produtos material-intensivos para os produto~ conhecimento-intensivos; para a fragmentação "industiiãl e, conseqüentemente, para menores exigências de economias_ de escala
e mais espaço para as pequenas empresas de alta tecnologia.
Essas tendências ;:tbrem "janelas de oportunidade" para Pernambuco que podem Ser tempestiva e habilmente exploradas.
A estratégia de aceleração do desenvolvimento de Pernambuco_deve, portanto, levar em conta esses fatores~
Seus dois eixos principais são a transformação produtiva
e a formação de capital humano.
Os quatro vetares do processo_ de transformação produtiva são a criação de um pólo industrial de grande porte que
confira ã Suape a real dimensão do seu conceito original de
complexo industrial-portuário relevante; a implantação de
uma rede internamente coerente de pequenas e médias empresas, flexíveis e conhecimento-inte-nsivas~ a integração da agricultura irrigada, ecosscnsível, com a agroindústria;~ o turismo
em massa.
Comentem-se sucintamente apenaS "os dõis priiri.eiros vetares desse primeiro eixo estratégico.
A vocação da Suape parece ser a petroquímica e a álcoolsucroquímica e, complementarmente, os materiais· cerãrriicos
e a· microeletrónica. A iniciativa basilar e irradiadora será,
sem dúvida, a implantação de uma refínaria de petróleo.
A rede de pequenas empresas (unidades flexíveis, de alto
padrão tecnológico, ao modo do Japão, ou da Itália, inclusive
de base familiar) deve em parte guardar coeréncia com a
base industrial de Suape (plásticos e materiais cerâmicos de
alto valor e qualidade), em parte utilizar-se de matérias-primas
tradicionais (couros, têxteis, alimentos.)
O segundo eixo - a formação de capital humano deve pôr ênfaSe na -ed_ucação básica e na criação de um complexo científico-tecnológica.
À educação básica eStá reserva o papel fundamental de
alterar a capacidade cognitiva da população de modo a atingir-se o umbral que torne o processo de aquisição de conhecimento auto-propulsionado e permita a adequação da força
de trabalho aos novos paradigmas tecnológicos e de _gestão
empresarial (sem mencionar seu contributo para a fonnã.ção
da cultura política.)
A ciência e a tecnologia são a outra chave para o êxito
da transformação produtiva antes referida. Dela devpm resultar suas prioridades de aquisição, adaptação, produção e difu- _
são de conhecimentos.
A estratégia de aceleraçã-o do des_envolvimento _-d_e Pernambuco exigirá esforço de integração articulado e consistente
das esferas pública e privada da _sociedade. O governo- do
Estado, contudo, terá de desempenhar, na sua concepção
e execução, papel absolutamente crucial. Ele deverá ser o
ag:ente catalisador e coordenador de todo um amplo P!Ocesso

humanOs e de criação de capacidade científico-tecnológica.
Um novo Condepe poderá emergir desse processo. Seria
ele o ponto de apoio in-stitucional da aceleração do progresso
de Pernambuco. Terá muito de sua alma mater de 1952, nos
seus propósitos e na sua organização Celular. Não irá, porém,
ignorar o que anunciam os novos tempos. O passado bem-vivido carrega o presente de experiência e sabedoria. O futuro
bem-pensado é capaz de infundir no presente a força e a
fé que vão torná-lo realidade.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Na presente
sessão, terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do Sellado n' 318, de 1991- Complementar,
de autoria do Senador Maurício Corrêa, que determina os
casos em que forças estrangeiras possam transitãr pelo Território Nacional ou nele permanecer temporariamente, mediante" permissão- do Presid.e.nte da República, independente da
autoriZação do-CongieSso Nãclonal, nos termos do disposto
nóS iírts. 21, iridsó IV; 49, inciso II; e 84, incisO· XXII, da
ConstitliiÇão_Federal.
_
Ao projeto ·não foram ofereCidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia opottunamente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidênci~
vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão _ordinária
de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE LEI DA CÁMARÀ
N' 53, DE 1991
(E~ regirile de urgência, nos termos do art. 336, "c",
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
n~' 53, de 1992 (n~' 4.904190, na Casa de origem), de iniciativa
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a_ composição
e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho
da-6~ Região e dá outras providências, tendo
.PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Ney Maranhão. :
-2REQUERIMENTO N• 481, DE 1992
VotaçãO, em turno único, do Requerimento nll 481, de
1992, do- Senador Nelson Carneiro, solicitando,- ilos termos
do art. 172, inico I, do Regioie:nto Interno, a inclusão, em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n' 112, de 1991,
de Sua autoiia, que determina a inSti:tlação de equipamentos
antipoluição em veículos automotores de uso urbano.

-3REQUERlMENTO N' 652,DE 1992
Votação, ein turno único, do Requerimento n 9 652, de
1992 de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos
terni~s regimentais, sejam apensados o Projeto de Lei da
Cãmara n' 95, de 1990 e o Projeto de Lei do Se(lado n' 136,
de 1991, ao Projeto de Lei da Cãmara n' 59, de 1992, que
fá tram.ua em -oonjutno com os Projetes de Lei do Senado
-nl's 47, 55 e 61, de 1992, por yersarem sobre o mesmo assunto.
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(•) ATO DO PRESIDENTE N• 313, DE 1992

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 9, DE 1990
Discussão, em turno único, do Projeto de Lei daCâ~mara
n• 9, de 1990 (n• 4.432/89, na Casa de origem), que cria o
Programa Diário do Congresso Nacional para divulgação dos
trabalhos do Poder Legislativo na televisao, e determiria ótitras
providências, tendo
_
PARECER -sob n• 237, de 1992, da Comissão
- de Educação, favorável, nos termos do substitutivo
que apresenta; e
__
- de Plenário, Relator: Senador Maurício Corrêa, favorável ao Projeto e contrário a_o substit~J,tivo d~- Çomissão de
Educação.
(Dependendo da votação do .Requerimento n'9 687, de
1992, do Senador João Rocha, de adiamento da disc;us_são,)

O Presidente do Sen_ado Federal, no-uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, em confOrmidade com a
d_elegação de competê[!:cia que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n"' 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n9 PD 000.343/88-9, resolve nom-earMAXIMIL!AN FRANCOIS CIQUEIRA para o cargo de Especialista em Informática LegislativaJTécnicas, de teleprocessamento, Classe 5a, PL/08, do Quadro ele Pessoal do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN em virtude da aprovação em coricursO Público
homologado em 7-12-1989, pelo Ato n' 37, de 1989 e prorrogado pelo Ato n? 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora
do Senado Federal.
Senado Federal, em 30 de julho de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente,

-5PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 6, DE 1992
~
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 358 do
Regimento Interno.) -____ _
Modifica a redação do inciso XVI 9o art. 49 e do caput
do art. 231 da Co!lStituição Federal. (I' signatário: Senador
·
João França.)
· ~~
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.

(Levanta-se a sessq.o às 15 horas e 50 minut_q_s.)
ATO" DO PRESIDENTE N• 522/91
Apostila
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua co_mpetência regimental e regulamentar, e tendo em viSta o Laudo
Médico expedido pela Junta Médica Pericial do Senado Federal, constante do Processo_ n? 1.097/91-1, resolve apostilar,
a partir de 9 de outubro de 1991, no fund~mento legal da
aposentadoria de José Jorge Abd Elnour~ matrícula 1038,
do Quadro de Pessoal do Centro Gráfico do Senado Federal,
o artigo 186, inciso I, parágrafo 1'", da Lei n"' 8.1Í2, de- 11
de dezembro de 1990.
Senado Federal, 11 de setembro de 1992, - M~uro ·uenevides, Presidente.
(*) ATO DO PRESIDENTE N• 282, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de coriform.idad~ com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretóra n? 2, de abril de 1973, e tendo em
vista o que consta do Processo n• 008.797192-7 resolve aposentar, voluntariamente, ERNANI JEFFERSON ARGOLLO
DE LUCENA, Técnico Legislativo,"Área de SegllranÇã Classe
•'Especial", Padrão III, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, nos termos do art. 40, inciso ill, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com
os arts. 193, 186, inciso III, alínea a, e 67, da Lei n? 8.112,
de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução (SF) n• 87,
de 1989,-cOin ·pl-OVefltOS íntegra1S~ ObSritiiádo- -o-âisposto -nu
art. 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 15 de julho de 1992. -Senador Mauro
Benevides Presidente.

(*)Republicado por

ha~er

saído com inconeção no DCN,II, de 31·7·92.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 324, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência, que lhe foi oUtorgada pelo AtO da Comissão Diretora
n9 2, de 4 de abril de 1973, e tendo em viSta o que consta
do Processo n' 003.671192-5, resolve alterar o Ato desta Presidência n• 210, de 1987, publicado no DCN, Seção IT, de
14-10-87, para manter aposentada, voluntariamente, a servidora GENOVEV A A YRES FERREIRA DIAS, no cargo
- de Analista Legislativo, Classe ''Especial", Padrão Ill, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal, nos termos do artigo
40, inciSo ID, alínea a, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com os artigos 67 e 186, inciso
Ill, alínea a, da Lei n• 8.112, de 1990, e artigo 11 da Resolução
(SF) n9 87, de 1989, bem assim com as vantagens da Resolução
(SF) n"' 21, de 1980, com proventos integrais·, a partir de 26
de março de 1992, observado o disposto no artigo 37, inciso
XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(*)Republicado por h~~~r saído com iru::orreçiio no DCN, Seção IT, de 11-8-92.

(•) ATO DO PRESIDENTE N• 325, DE 1992
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 4 de abril çle 1973, _e tendo
em vista o que consta do Processo n• 008.796/92-0, resolve
aposentar, por invalidez, o ser_vidor MANOEL DOMING~S
NETO, Técnico Legislativo, Area de Assistência de Plenáno
e Portaria, Classe "Especial", Padrão II, do Quadrode Pess?al
do Senado Federal- Parte Permanente, nos termos do artigo
40, inciso I, da Constituição da República Federativa do Brasil!
combinado com os artigos 186, inciso_ I, § 19, e 67, da Let
n• 8.112, de 1990, bem assim .com o artigo 11 da Resolução
(SF) n"' _81, de 1989, com proventos integrais, observado o
-dlsPi:>SiO-ilO ·ai"fíf!;Ci'37; iticiSõ XI. àa -constituição Federal.
Senado Federal, 10 de agosto de 1992. -_Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(") Republicado por ha~er saído com i~~rreçáo no DCN,-Seç!o II, de 11·8-92.
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(*)ATO DO PRESIDENTE N• 328, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de suas_ atribuições regimentais e regulamentares, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora no:> 2, de 1973, e tendo em vista o que
consta do Processo n' PD 000.343/88-9, resolve nomear CRISTINA MARIA DE LEMOS FERREIRA para o cargo de
Especialista em Informática Legislativa/Análise da Jnformação, Classe 5•, PLS n' 21, do Quadro de Pessoal do Centro
de Informáúcã e Processamento de Dados do Senado Federal
- PRODASEN, em virtude da aprovação em concurso público homologado em 7-12-89, pelo Ato no 37, de 1989, e prorrogado pelo Ato n~ 40, de 1991, ambos da Comissão Diretora
do Senado FederaL .

_.

Senado Federal, 12 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente·.
(*)Republicado por haver saído com incorreçiio no DCN, Seçilo 11. de 14·8·92.

(*)ATO DO PRESIDENTE No 330, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação ae competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretorá

n:o 2, de 1973, e tendo em vista o que

consta dos Processos n~ 9.507/92-2 e 9. 601/92-9, resolve exone~ar, a pedido, TANIA MARIA CAMARGO FALBO AL·
VES DA CRUZ, Analista Legislativo, Área de Orçamento
Público, Classe "Especial", Padrão III, do cargo, em comissão, de Chefe do Cerimonial da Presidência, Código SFDAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, a partir
do dia 31 de agosto de 1992.
.
.
Senado Federal, 13 de agosto de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.

0
( ")

Republicado por haver saído com lncorreç!o no DCN, Scçtío II, de lS-8-92.

(*)ATO DO PRESIDENTE N• 332, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a

delegação de competência que lhe foi outorgadâ pelo Ato
da Comissão Diretora n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2o, da Lei no 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do Processo n" 010.765/92-1, resolve. exonerar, a pedi-
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lo, ANGELICA MARIA ELLER LUSTOSA DA COSTA
do cargo, em -comissão, de Assessor· Técnico, Código SFDAS-102.3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal, do
Gabinete da Senadora Marluce Pinto, a partir de 12 de agosto
de 1992.
·
Senado Federal, 18 de agosto de 1992. -Senador Mauro
lJenevides, Presidente.
(") Republicado por haver saído com incorreçao no DCN, Seção II, de 19-8-92.

ATA DE COMISSÃO
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS .
6~ Reunião, Extraordinária,
realizada em 3 de junho de 1992
As dez horas e dez minutos do dia três de junho de
mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre· Costa do Senado Federal, reúne-se a Comissão de Assuntos Sociais, sob a presidência do

Senador Almir Gabriel e com a presença dos seguintes Senadores: Onofre Quin3n, Francisco Rollemberg, Carlos Patrocínio, Beni Veras, Ju_tahy _Mag~lº-ães, M_eira f'il_ho, _Wilson
Martins, Elcio Álvares, Nelson Wedekin, João Rocha e_ Cid
Sabóia de Carvalho. A Presidência esclarece que não há número regimental para dar início aos trabalhos, e assim sendo,
suspende a presente reunião até às dezessete horas, solicitando
da Secretaria da Coiriissão as prOVidências necessárias para
a convocação dos Senhores Senadores. Às dezessete horas
e quinze minutos; o Senhor eresidente_ declara abertos os
trabalhos e esclarece aos Senadores que a presente reunião
destina-se, além de outros assuntos, a ouvir o depoimento
dos_ Senhores José Leão de Almeida, Presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na S_aúde-:--:- CNTS. e Juracy
Martins dos Santos, Presidente da Federação dos Empregados
em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do EstÇtdO _do Rio
de Janeiro, atendendo requerimento do Senador Carlos Patrocínio, aprovado pela Comissão na reunião- passada. Dando
início aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra
aos Senhores Depoentes que prestam seus _esclarecimentos
à Comissão. A seguir, as iriterpélãÇões aos depoentes foram
dirigidas pelos Senadores Carlos Patrocínio e Alrnir Gabriel.
A Presidência, agradecendo a presença dos presentes, esclarece que não há quorum qualifícido para discussão e votação
das matérias em pauta e declara encerrados os trabalhos, lavrando eul Luiz Cláudio de Brito, Secretário -da Comissão,
a presente ata que, lida e aprovada, vai à publicação em
conjunto com as notas taquigráficas.
-
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO.
1.- ATA DA 177• SESSÃO, EM 15 DE SETEMBRO
DE 1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE

1.2.1 -·Aviso do Ministro da Economia, Fazenda e
Planejamento
- N• 1. 281/92, encaminhando informações complementares sobre os quesitos constantes do Requerimento
n• 98, de 1992, de autoria do Senador :Mário Covas.
1.2.2- Ofícios do Sr. 1• Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes projetes:
-.Projeto de Decreto Legislativo n' 81, de 1992 (n'
111/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o te:x;to
do Protocolo sobre as Comemorações dos DescoQrimentQs
Portugueses, celebrado entre o_-G_overnp d3 República
derativa do Brasil e o GoVerno da República Portuguesa~_

Fe-

em BrasOia, em 7 de maio de 1991.
-Projeto ·de.Decretc Legislativo n' 82, de 1992 (n'
187/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o teXto
do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a
República Italiana sobre Cooperação no Domfnió dO Tiliis~
mo, celebrado em Roma, em 11 de dezembro de 1991.
-Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1992 (n'
190/92, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Protocolo para a Solução de Controvérsias, celebrado
entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do
Uruguai, em Brasilia, ein 17 de dezembro de. 1991.
1.2.3- Comunicações da Presidência
-Recebimento de manifestações de apoio ao Congresso Nacioll!tl, ~~ _f~ç~_ da atual c~ise polJti.ca que se

instalou no País, das Câmaras Municipais de Sapõ.caia do
Sul (RS), Arara (PB), Lupércio e Reginópolis (SP), Catãguases (MG) e Bancada do PDC da Câmara Municipal
de Paracatu (MG). ··
-:-_Abertura de prazo para apresentação de emendas
.:los Projetos de Decreto Le"gislativo no;s 81 a 83/92, lidos
anteriormente.
· "'---' Retificação dó Projeto de Lei do Senado n' 107/92,
no concernente ao caráter complementar para ordinária,
com tramitação terminativa na Cõni-issão de Assuntos Sociais. - -

1.2.4 - Discursos do Expediente
. SENADOR FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
-_-fJ\re_cer do_Pro~ur~dor-Geral da República, Dr. Aristides Junqueira, faVorável às regras adotadas pelo Presi~
dente da Câmara, Deputado Ibsen Pinheiro, no processo_
de impeacbment do Presidente da República. Defesa da
suspensão temporárià da competência do Senado Federal,
para a nomeação de parlamentares para funções públicas,
em face da atual crise política.
SENADOR NEY MARANHÃO -COmunicado do
Banco do Brasil, de esclarecimentoS_a_respeito da aplicação
da taxa referencial de juros, nos contratos dos produtores
i1,iia,is.

SENADOR ELCIO ÁLVARES.-,- Posição de S. Ex•
com ref~rência ao prOCesso de desestatizaçã_o da Espírito
SantQ Centrais Elétricas S.A.
.. .
.
SENADORCIDSABÓlADECARVALHO-Processo de impeachment do Presidente da República.
1.2.5- Requerimentos
- N• 688/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando que sejam encaminhadas ao Ministro da Previdência Social, Sr. Re4Jhold Stephanes, as informações que
menciona.
-
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I:eprouo 10b ra~pouabilid&de da Mela do Scudo Pedenl
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Dirotor.Ocral 4o Seado Federal
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CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dirctor Adailllltrat!vo
LUIZ CARLOS BASTOS
Dirctor ladutrial
I'LOR!AN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA
Dirolor Adjunto

ASSINATURAS
Semestral .•:.• _,,,,_, .....- ......,_._...,,,,_, _____ ,,,, _ _ _ _ ,________..._ 0$ 70.000,00

- N9 689/92, de autoria do Senador João Rocha, solicitando ao Sr. Ministro da Economia, Fazenda e Planeja~
menta, as informações que menciona·.
·
- N~> 690/92, de autoria do Senador Amazonino Mendes, solicitando como licença autorizada os dias 15 a 18
do corrente mês. Aprovado.
.
- N9 691/92, de urgência, na ti:imitaÇão do Projeto
de Decreto I:..egislativo n 9 76/92, -que-Susta a aplicaçãO-d_o-caput do art. 13 da Lei Delegada n• 13, de 27 de agosto
··
de 1992.
- N' 692/92, de urgência, para a Mensagem n• 305/92,
que trata da contratação de operação de crédito externo,
com garantia da União, no valor equivalente a até
Y32,500,000,000 (trinta e dois bilhões e quinhentos milhões
de ienes japoneses), junto ao Eximbank, destinada ao financiamento parcial do Programa Multisetori~ de Crédito.

1.2.6- Comunicação da Presidência
- Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoJe,
ãs 19 horas, _COEJ Ordem do Dia que designa.
1.3 - ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n• 53, de 1992 (n•
4.904/90, na Casa de origem), de iniciatiVa do Tribunal
Superior do Trabalho que altera a composição e a organização interna do Tribunal Regiona) do Trabalho da 6• e
dá outras providências. Aprovado. A sanção.
-Requerimento n• 481, de 1992, do Senador Nelson
Cafueiro, solicitando, nos termos ·do art. 172, inciso I;
do Regimento Interno, a inclusão em Ordem do Dia do
Projeto de Lei do Senado n"' 112, de 1991, de sua autoria,
que determina a instalação de equipamentos antij>oluição
em vefculos automotores de uso urbano. Aprovado.
-Requerimento n' 652, de 1992, de autoria do Senador
Pedro "Simon, solicitando, nos termos regimentaiS sejam
apen-sados o Projeto de Lei da Câtn:ara n"' 95, de 1990
e o Projeto de Lei do Senado n' 136; âe 1991, ao Projeto
de LeidaCâmaran~>59; de 1992, quejátraDtitaemconjunto
com os Projetas de Lei do Senado n..,s 47, 55 e 61, de
1992, 2or-_ve_rsarem sobre o m_esmo ass4nto. Aprova~.. - Projeto de Lei da Câmara n• 9, de 1990 (n• 4.432/89,
na Casa de origem), que cria o Programa Diário ·do Con-

Tll'agem 1.200 ez:emplaret

gte"sso Nacional para divulgação dos trabalhos do Poder
Le_gislativo na televisão, e determina outras provídências.
-~ussão acHada nos termoS do Requerimento n~ 687/92,
após usar da palavra o Sr. Maurício Corrêa.
-Proposta de Emenda à Constituição n• 6, de 1992.
Modifica a redação do inciso XVI do art. 49 e do caput
do art. 231 da Constituição FederaL Aprovado o prosseguimento da sua-tramitaÇão após usar da palavra o Sr. -Darcy
Ribeiro.
1..3-1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Projeto de Decreto Legislativo n"' 76/92, em regime
de urgência nos t~nnos do Requerimento n~ 691/92. Votação adiada, por falta de quorum, após parecer de Plenário
proferido pelo Sr. Mansueto de Lavor, favorável ao projeto
com emendas que ofecere, havendo os Srs. José Fogaça,
Humberto Lucena e Odacir Soares usado da palavra em
sua discussão.
l.3.2 - Comunicação da Presidéncla
- Prejudicialidade do Requerimento n• 692/92, lido
no Expediente da presente sessão.
1.3-3 - Discnrsos após a Onlem do Dia
SENADOR PEDRO SIMON--, )l:espostá a requerimento de informações de autoria de S.. EX', prestadas pelo
. Ministro dos Transportes e das Comunicações, sobre .os
serviços é:le transportes de mala postal de encomendas pela
ECT.
SENADORJUTAHYMAGALHÃES-Anieaçade
corte de recursos no setor de ciência e tecnologia, cciritrariarido a essência do "Projeto de Reconstrução Nacional",
apresentado em 1991 pelo Governo Collor.
1.4- ENCERRAMENTO
2- ATOS DO PRESIDENTE

- N~ 353 e 354/92
3 - MESA DJRETORA
4- LíDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS-·
5- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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r - - - - - - - - - - - - - S U M Á R I O DA ATA DA 154• SESSÃO..-----------...,..,
REALIZADA EM 18 DE AGOSTO DE 1992
RET!F!CAÇÃO.

Na publicação do Sumário, feita no DCN (Seção
II), de 19 de agosto de 1992, na página 6688, 2•
coluna, no item 1.3- ORDEM DO DIA.

para 17 de setembro Próidma, nos termos do Requerimento n• 625192.
Onde se lê:
Projeto de Lei do Senado n' 272, de 1991, de

Onde se lê:
autoria da Senadora Marluce Pinto, que- atitotiza as
Projeto de Lei do Senado n9 106, de 1991, de
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de
autoria da Senadora Marluce Pinto, que acrescenta
renda os gastos c_om empregados domésticos, e dá
dispositivos ao art. 8~' da Lei n9 8.1~4, de 27 de dezernoUtras providências. Votação adiada para 17 de sebro de 1990, que altera a legislação do Imposto de· tembro próximo, nos termos- do Requerimento n<:>
Renda, e dá outras providências. Votação adiada pa625/92.
ra 17 de setembro próximo, nos termos do RequeriLeia-se:
mento n• 626192.
--________ I.irojeto de_ Lei do Senado n• 272, de 1991, de
Leia-se:
· - autoria da Senadora Marluce Pinto, que autoi"iÚ as
Projeto de Lei do Senado n"' 106, de 1991, de
pessoas físicas a abaterem em suas declarações de
autoria da Senadora Marluce Pintot_ que acrescenta
renda os gastos co_rn _emptegados domésticos, e dá
dispositivos aoart. 8"'da Lei n"'8.134, de 27 dedezem- outr_a_s_providências. Votação adiada para 17 de seie-nióro próximo, noS termos do Requerimento nQ
bro de 1990, que alterá- a legislação do ImPosto: de
Renda, e dá outras providências. Votaçã~ adiada
626/92.

Ata da 177a Sessão, em 15 de setembro. de 1992
2" Sessão Legislativa Ordinária, da 49" Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Beni Veras e Lucfdio Portella
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Alexandre Costa- Alufzio Bezerra- Garloo Patroclitío
- Cbagas Rodrigues - Od Sabofa de Garvalho - Elcio Álvares - EsperidlliO Am!n - Francisco Rollembcrg - Henrique
Almeida - Hugo Napolcllo - Jarbas Passarinho - Jollo Calmoo - Jollo França - JOOI! Eduardo - JOOI! Fogaça - JOOI!
Sarney - Levy Diu - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor
- Marco Macicl - Maurfcio Corre& - Mauro Bcncvidcs Me ira Filho - Moi!H!s Abrllo - Nabor J IÍnior - Ney MaranhliO - Odacir soares - Pedro Simon - Rach!d Saldanha
Dcrzi - Ronaldo Aragao - Ronan 1ito - Valmir Gampelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 32 Sr:s: Senadores. Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1"' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
~XPEDIENTE

AVISO
DO IÍUNlSTRO DA ECONOMIA,
FAZENTA E PLANEJAMENTO
A viso n"' 1.281/92, de 11 do corrente, encaminhando informações complementares sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 98, de 1992, de autoria do ~nadar Mário Ço-

...

v-ª~

As informações foram anexadas ao Requerimento,
que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias ao Requerente.

OF{CIOS
Do ]Q~Secretário da Cdmara dos Deputados, encaminhan-

do à revisão do Senado autógrafos dos sequintes projetos;
-PROJETO-DE DECRETO LEGISLATIVO N• 81, DE 1992
(N•

11119i, na Câma,:.; deis Deputados)

.

Aprova o texto do Protocolo sobre as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasn e o Gover·
no da República Portuguesa, em Brasflia, 7 de maio
de1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~" Fica aprovado o texto do Protocolo sobre as
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, celebrado
entre o Governo da República Fede~ativa do Brasil e o G~
vemo da República Portuguesa, em .Brasília, 7 de maio de
1991.
Parágrafo único. Ficam_ ·sujeitos à aprovação do CongreSso N3.cional quaisquer atos que possam resultar em revisão
do presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2"' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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MENSAGEM Ne 334, DE 1991
Excelentíssimos Senhores membros do CongreSsO Na- clonai

Da confonnidade com o disposto no art. 49, inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Exceléncias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Exteriores, o texto do Protocolo sobre as Comemorações dos
Descobrimentos Portugueses, celebrado entre o Governo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República
Portuguesa, em Brasília, 7 de maio de 1991.
2. O referido Protocolo tem o objetivo de desenvolver
programas comemorativo dos 500 anoS da viagem de Pedro
Alvares Cabral, que contribua para a projeção da comunidade
luso-brasileira ao aproximar-se o terceito milênio.
Brasília, 2 de julho de 1991.- lf~I'Dan_do Cl!IIQr de Mello

Setembrode 1992

Considerando que se formou, então a partir do Atlântico,
cultura e uma civilização de que os povos do Brasil e
de Portugal são agentes diretos;
Considerando que tal civilização se desenvolve a partir
das navegações como espaço de convivência econômica, social
e cultural;
Considerando,_ de igual modo, ql_!.e as Comeffiorações do
V Centenário da Chegada de Pedro Alvares Cabral ao Brasil
ma!c~m_ momento import~nt~ da História dos dois países;
Considerando que o Presidente da República Federativa
do Brasil e o Presidente da República Portugusa decidiram,
em 1987, constituir Uma Coniissâo Luso-brasileira para as
--comemorações do V Centenário do DescobrimentO do Brasil;
-- Cótisidetando, fiita.Jmente, quC a língua portugUesa Constitui um elemento de criação e uniãO-Cultural-cada vez mais
fecundo nos dois lados do Oceano;
O Governo da República Federativa do Brasil
O Governo da República Portuguesa,
_Ulfiã

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS N' DIEP/DE- I/DAS/312/
Aco~_Çam;
PAIN-LOO-H24, DE 25 DE JUNHO DE 1991, DO SE-'
NHOR MINISTRO DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXArtigo 1•
TERIORES.
-- -- --:-~-Desenvolver, ao longo da presente década (1991 a 200),
A Sua Excelência o Senhor
um programa comemorativo dos 500 anos da viagem de Pedro
Doutor Fernando Collor,
Cabral que, conferindo uma forte dimensãO cultural ao relaPresidente da República.
cionamento-entre o Brasil e Porfugal, contribua de forma
Senhor Presidente.
decisiva para a projeção da comunidade luso~brasileira no
Tenho a honra de leVar aQcon_h_ecimento da Vossa Excedealbar do terceiro_milênio.
- -lência que, no contexto da recente visita ao Brasil do PrimeiroMinistro de Portu~l, Doutor Aníbal Cavaco e Silva, assine_i _
Artigo 2•
com o Ministro dos Negócios Estrangeiros--português Proto.
Ter
presente
o
enquadramento
que as ações acima refecolo relativo às comemorações dos Descobrimentos Porturidas
possam
vir
a
ter
na
comemoração
dos dois mil anos
gueses do Centenário do Descobrime.nto do Brasil.
2. O referido Protocolo tem por objetivo principal de- de ação evangelizadora da Igreja Católica~ ·
senvolver, ao longo da presente década, programa comemoArtigo 3•
rativo dos 500 anos da viagem de Pedro Alvares Cabral, que
.
Constituir
uma
Comis_sãõ
Bilateral Executiva co~ _o-objecontribua para a projeção da comunidade luso-brasileira ao
tivo de apresentar~ conJunto ?e Programa anuais de pr<_>je-_
---aproximar-se o terceiro milénio.
3. Para tanto, cria o Protocolo um_a comissão executiva - tos e açoes específicas, com VISta a dar exeqüibilidade ao
referido_ no Artigo }'?do presente Protocolo.
bilateral, que, do lado brasileiro, estará integrada por representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério
Artigo 4•
da Marinha, da Secretaria da Cultura da Presidência da Repú·
__
uA
ComissãO
Bilateral
Executiva tem a seguinte compoblica e dos meios universitários.
sição:· ·
·
..
4. · Nessas condições, pe111).ito-me encaminhar, em anexo, projeto de Mensagem pela qual Vossa Excelência submete
- - a) Da parte brasileira:
à apreciação do Congresso Nacional o texto do Protocolo
........ Chefe do Departamento Cultural do Ministério das
entre a República Federativa do Brasil e a República PortuRelações Exteriores;
_ __
guÇ,_sa sobre as Comemorações dos Descobrimentos Portu-Chefe da Divisão de Instituições de Ensino e Progragueses, assinado em Brasüia em 7 de- maio de 199L
mas Especiais- do Ministério das Relações Exteriores;
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Exce,
- Diretor do Serviço de Documentação do Ministério
lência, Senhor Presidente, a garantia do meu mais profundO da Marinha;
respeito.
-~Representante da Secretaria da Cultura da Presidência
da República;
PROTOCOLO ENTRE A REPÚBIJCA FEDERATIVA
- Representante dos meios universitários.
DO BRASIL E A REPÚBLICAPORTUGOESA
b) Da parte portuguesa;
SOBRE AS COMEMORAÇÕES
-Comissário-Gei-a! da Comissão Nacional para as CoDOS DESCOBRIMENTOS PORTUGUESES
memorações dos Descobrimentos Portuguses;
-Comissário Adjunto da Comissão Nacional para as
Considerando que nç ano 2()(X) se ComemOJ]UÍt os 500
Comemorações dos Descobrimentos Portugueses;
anos dõi viagem de Pedro Álvares Cabral e da sua chCgada
. _-Um representante do MiniSféfio dos Negó~os Estran~
ao Brasil e que esta representa o culminar de um processo
geuos;
evolutivo na história-do Atlântico, com raízes no Ano Mil;
- Uma representante da Comunidade Portuguesa no
Considerando ainda que, à partir da viagem de Pedro
Brasil;
Álvares Cabral, se desenvolveu importante processo de encon-Um Professor Universitário Especialista em Cultura
tro de povos e culturas com papel prepondente na formação
Brasileira.
da civilização atlântica~ matriz da modernidade;
o
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-Os nomes dos membros da Comissão Bilateral Executiva serão transmitidos por via diplomática.
Artigo 5'
A Cimissão Bilateral Executiva será cc-presidida, pelo
lado brasileiro, pelo Chefe Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores e, pelo lado português, pelo
Comissário-Geral da Comissão Nacional para ~s Co_memorações dos Descobrimentos Portugueses.

Qiürrta-feira 16 7463

ração no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em 11
de dezembro de 1991.
Parágrafo único. Ficam sujeitos à apreciação do Congresso Nacional quaisquer at_o_s que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos tç:rmos do art. 49, inciso I da Constituição
Fede~I. acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2<:> Este decreto legislativo entra em vigor na data
de Sua publiCação.
Artigo 6~
MENSAGEM N' 49, DE 1992
A Comissão Bilateral Executiva deverá reunir-se uma
De conformidade com _o _disposto no art. 49, inciso I,
vez por ano, a alternadamente no Brasil em Poitugal~ estabelecendo-se, sempre que possível, em cada reunião a data da da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências, acompanhado de Exposeguinte.
sição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações
Artigo 7•
Exteriores, o texto de Acordo de Cooperação no Domínio
A Comissão Bilateral Executiva exercerá sua atividade do Turismo, celebrado entre o Governo da República Federativ~ do Brasil e o Governo da República Italiana, em Roma
até o dia 31 de dezembro do ano 2000.
em
11 de dezembro de 1991.
Artigo 8•
Brasília, 18 de fevereiro de 1992. - Fernando CoUor
O presente Protocolo entrará em vigor trinta dias após de Mello.
a data do recebimento da segunda das Notas pelas quais as
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DAI/DEduas Partes comunicare_m reciprocamente a sua aprovação
1/DFT/063/XPEI LOO H 15, DE 6 DE FEVEREIRO DE
em conformidade com os processos con_stitucionais de ambos
1992, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DAS
os países.
__ _ . RELAÇÕES EXTERIORES.
Feito em Brasfl.ia, aos 7 dias do mês de maio -de 1991, A Sua Excelência o Senhor
em dois exemplares originais em língua portuguesa, sendo Doutor Fernando Collor.
ambos autênticos.
Presidente da República.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, FranSenhor Presidente.
_
Tenho a honra de encaminhar a Vossa Excelência o teXtO
cisco Rezek.
Pelo Governo da República Portugusa, João de Deus Pi- do Acordo sobre Cooperação no Domínio do J'urismO_,_~ Gelebrado entre o Governo da República Federativa dO Brasil
nheiro.
e o Governo çl~_ República Italiana, em Roma, em 11 de
LEGISLAÇÃO" CITADA
dezembro de 1991.
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO
2. Como é do conhecimento--d_e Vossa· Excelência, o
BRASIL
referido Acordo tem por objetivo aprofundar as relações entre
os dois países no âmbito do turis.ino, mediante investimentos
············-·---···-······-·····T!Tüi:o-iv--·-·········--··.-··"·~-·
e formação de jolnt ventures: informatização e agilização da
rede de informações e oportunidades no setor; formação de
Da Organização dos Poderes
recursos humanos no setor turístico: coordenação e coopeCAPlTULOI
Do Poder Legislativo ....
raçtó entre os órgãos oficiais de turismo; elaboração de estudos; campanhas de promoção: e colab9raçáo en.tre empresas~
.......................... ro••·······-··:.·············~··-~·········~-:~-~- .. ~·-~--~-organizações e instituições dos dois países, entre outras iniciativas.
.
_ SEÇAO II
Das atnbulçoes do Congre5SO Nacional
3- Dependendo a ratificação do presente Acordo da
···-·······-~···-···················-·--···············~~-~-·~·-~--~--n·~
prévia autorização do Congresso Nacional nos termos do Artigo 49; inciso I, da ConstituiçãO" Federal, permito-me submeArt. 49. E da competência exclusiva do COngresso Na- ter-lhe o anexo projeto de mensagem presidencial, para que
cional
Vossa Excelência, caso esteja de_ acordo, encaminhe o referido
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
instrumento à apreciação do Poder Legislativo.
atas internacionais que acarretain encargos ou compromissos
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excegravosos ao património nacional.
lência,
Senhor Presidente, a garantia do meu maiS profundo
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)
respeito.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 82, DE 1992
ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
. FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
(N• 187/92, na CAmara dos Deputados)
DA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE
Aprova o texto do Acordo entre a República FedeCOOPERAÇÃO DO DOMÍNIO DO TURISMO
rativa do Brasll e a República Italiana sobre Cooperação
O Governo da República Federativa do Brasil
no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em 11
O Governo da República Italiana
de dezembl"o de 1991.
(doravante denominadas "Partes Contratantes"),
O Congresso Nacional decreta:
Animadas pelo desejo de reforçar os laços de amizade
Art. 1' Fica aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana sobre Coope' já exiStentes;
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Reconhecendo a crescente importância do turis1n:o. não

apenas para a economia dos Estados, mas também para o
entendimento entre os povos;

cação de projetas, o intercâmbio de técnicos especialistas,
a organização de visitas e seminários para empresários e a
formação de registres de investidores potl;mciais.
-

Desejando ampliar, em benefíciorecíproco,-aCóóperaça:o

entre os dois Estados no domínio do turismo;
No espírito das recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Turismo e Viagens Intemaciõnais, realizada
em Roma, em setembro de 1963;
No espírito do Acordo-Quadro de Cooperação ·Econômica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica e CUltural
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Italiana, assinado em 17 de outubro de
1989.

Acordam:

Setembro de 1992:

Artigo VI

As Partes Contratantes ex;aro.inªrão a possibilidade de:
a) realizar estudos conjuntos relativos à demanda turística efetiva e potencial bilateral;
b) conceder assistência mútua em campanhas de publicidade e promoção turística;
c) intercambiar informações sobre dados estatísticos, planejamento turístico e legislação, inclusive aquela relativa à
conservação e à pioteção dos recurs-os ilatuf:ji.S e--culturais;
d} Coordenar e promover programas e óiltrãs ãtividades
visando ao incremento dos fluxos tmj'stico~ nos dois ,s~ntidos,
especialmente as viagens coletivas e o turismo juvenil;
e) promover o intercâmbio de peritos nosetor de_ turismo.

Artigo I
As Partes Contratantes adotarão também por intermédio
de suas entidades oficiais de turismo medidas tendentes das
correntes turísticas entre ambos os países e á coordenação
de procedimento aplicáveis ao turismo iritercontinental.
Artigo II
As Partes Con_stantes_ fomentarão e apoiarão, também
por intermédio de suas entidades_ oficiais de turismo, e com
base no benefício recíproco, a colaboração entre empresas
pública e privadas, organizações e instituições dos dois ~sta
dos, no campo do turismo.

Artigo VII
As Partes Contratantes buscarão meios de explorar ações
comuns no domínio promocional, considerando prioritariamente atividades que possam ser desenvolvidas conjuntamen~- em acontecimentos internaciOnais de turismo, formas de
pronioção conjunta em mercãdos externos e instituição de
bolsas de turismo periódicas, visando à divulgação da oferta
Íl:'rística d:e expressão ítaló-brasileira.

Artigo III

Artigo VIII

As Partes Contratantes procurarao "facilitar e simplificar;
tanto quanto possível, as formalidades aplicadas ao ingresso
de turistas de ambos os Estados, bem como à importação
e exportação de documentos e materiais de propaganda turística.

As Partes Contratantes estudarão a possibilidade de oferecer vagas em instituiç6es de ensino _superior e ffiédio na
área de turismo, de modo a favorecer a formação de técnicóS
e de pes:s-oal especi<~.lizad? e~ turismo. _

Artigo IV

As Partes Contratantes estudarão os meios de aprimorar
e de intensificar o transporte e as comun:icãções entre os dois
países, estimulando o fluxo de turistas nos dois sentidos.
Artigo

v

1. As Partes Contratantes- adotarão as medidas e os
procedimentos legais aplicáveis nos setores financeiro e fiscal
destinados a favorecer os investimentos recípfocOS, SObretudo
mediante a formação de empresas mistas joiot ventures, com
vistas a ampliar a infra-estrutura turística e contribuir para
o incremento e a regularização do fluxo turístico bilateral.
2. As Partes Contratantes empenhar-se-ão em aplicar,
aos investimentos no seto r turístico, a reglllam~ntação de tais
investimentos prevista no Acordo-Quadro assinado em 17 de
outubro de 1989, qual seja:
a) concessão de tratamento não menos favorável àquele
reservado aos próprios cidadãos e ao dos investidores de terceiros países, qualquer que seja o tratamento mais favorável
concedido com base em acordos bilaterais;
b) garantia de repatriamento dos lucros e d_a possibilidade
de desinvestimento;
c) concessão de ressarcimento justo em caso _de_ expropriação; e
d) não utilização de qualquer mecanismo de Proteção
interna com intenção de obstaculizar os firis do presente Acordo.
3. As Partes Contratantes restabelecerão canais específicos de informações sobre as possibilidades de investimento
no setor turístico mediante, entre outras iniciativas:·a fdentifi-

Artigo IX

_ A fim de estudar e propor medidas adequadas à c.oncretízação do presente Acordo, os órgãos de turismo de ambas
as Partes efetuarão, por inteirnédió dos canais diplomáticos,
consultas e trocas periódicas de informações, de modo a se
manterem mutuamente informados sobre os progressos realizados._ Poderão ser cri_ados, quando nece~Sário,- grUpos
trabalho para exame de assuntos de interesse m4tuo.

de

Artigo X
Cada Parte Contratante notificaiã a outra do cumprimento das formalidades requeridas pelo seu ordenamento jurídico _para a aprovação do presente Acordo, o qual entrará
em Vlgor 30 dias após a data da segunda notificação.

Artigo XI

O presente Acordo terá vigência por tempo indetermi:nado. Poderá ser denunciado, a qualquer momento, mediante
aviso 7 pof- escrito e por via diplomática, de uma Parte à outra.
Neste caso, a denúncia surgirá efeitO ·seis (6) meseS após a
data de recebim~nto da notificação.
.
Feito em Roma, aos 11 dias do mês de _çlezembro de
1991, em dois exeniplareS originais, nos idiomas português
e italiano, sendo ambos os textos igualmente idênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Francisco Rezek.

_ Pelo Governo da República Italiana cbelis.

(A
cional)

Gianni De Mi-

Comissão-de Relaç6es Exteriores e Defesa Na-
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 83, DE 1992
(N• 190/92, na Câmara dos Deputados)
Aprova o texto do Protocolo para a Solução de
Controvérsias, celebrado entre a República Federativa
do Brasil, a RepúbUca ArgenUna, a RepúbUca do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, em Brasilla,
em 17 de dezembro de 19910 Congresso Nacional decreta:
Art. 1"' Fica aprovado o texto do Protocolo para a Solução de ControVérsia, celebrado entre a República Federatíva
do- Brasil, a República Argentina, a República do Paraguái
e a República Oriental do Uruguai? em Brasília, em 17 de
dezembro de 1991.
Parágtafo único. Ficain sujeitos à apreciação do Corigresso Nacional quaisquer a tos que possam resultar em revisão
do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Consti_tuição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravosos ao
património nacional.
Art. 2~' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
MENSAGEM N' 63, DE 1992.
. ExCelentíssimos Senhores Membros ·do Congresso NaCional
-- - · · ~ --Em conformidade com o disposto no art. 49 inciso I,
da Constituição Federal, tenho a honra de submeter à elevada
consideração de Vossas Excelências o anexo texto do Protocolo para Solução de ControVérsias entre a República Federativa do Brasil, a República Argentina, a República"d.o Paraguai
e a República Oriental do Uruguai, firmado em Brasília, em
17 de dezembro de 1991, no contexto da I Reunião do Conse·lho do Mercado Comum.
2. O Protocolo de Brasília, como cÕnveD.cionou designar o instrumento em .apreço, dá cumprimento aó ·a-rtigo 3?_
do Anexo III do Trata~o de Assunção, subscrito a 26 de
março de 1991? em virtude do qual os Estàdos ParteS .se Comprometeram a adotar Si~tema de SOlução de ControvérSias
para o períOdo de transição, cm· seja, até 31 de dezembro
de 1994, quando terá sidp negociado Sistema Permanente
da Solução d~ Controvérsias.
3. Os procedimentos-preViStos aplicam-se às córitrovérsias que sutgitem entre os Estados Pa,rtes sobr~ _ a _inte_rpretação, a aplicação ou descumprimento do TratadQ _de Âssimção, dos acordos celebrados no marco do mesmo, bem como
das decisões do Conselho do Mercado Comum e das resohições do Grupo Mercado Coinum. Seus dispositivos poderão
ser acionados por iniciativa tanto dos Es.tacJos Paites como
de particulares.
4. O procedimento arbitral só será aplicado em últimp
caso e tramitará ante "Tribunal Arbitral criado especificamente
para o caso, composto de três árbitros. Cada Estado envolvido
no litígio designará um árbitrio, sendo o terceiro designado
de comum acordo entre os dois. O ProtocolQ eij]._ ~preço estipula ainda que os laudos dq Tribunal Arbiiral são ínapeláveis
e obrigatórios pará os Estados Partes nas _controvérsias.
5~ Tencio em vista que o P.rotÕ_c_olO. cJ~ Biâs_ma:, que:
ora se submete à aprovaçãO do Congresso Nacional, l iD.St"rümento de grande relevância para o setor privado, já que sinaliza o estabelecimento de regras claras e estáveis durante o
período de transição para dirimir controvérsiaS no contexto

se

Quarta-feira 16 7465

do Tratado de Assunção, solicito a Vossas Excelências tratamento prioritário à apreciação da matéria. Brasflia, 26 de fevereiro de i992. --Fernando CoUor
de MelloEXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DMCIDAM-1/DAI/
069/XCOR Z37-MERCOSUI.- DE 17 DE FEVEREIRO
DE 1992DOSENHOR MINISTRODEESTADODAS
RELAÇÕES EXTERIORES
À Sua Excelência o Senhor
Doutor Fernando Collor.
Presidência da República.
Senhor Presidente.
Em 17 de dezembro de 1991, Vossa Excelência e os Presidentes da República Argentina, da República do Paraguai
e. -da República Oriental do Uruguai firmaram, no. contexto
da I Reunião do Conselho do M~rcado Comum, órgão superior do MERCOSUL, o Protocolo para a Solução de Controvérsias. O Protocolo da cumprimento ao art. 3 do Anexo
III do Tratado de Assunção subscrito a 26 de março de 1991,
em virtude do qual os Estados Parles, s_e ~omprometeram a
adotar um Sistema de Solução de Controvérsias para o período
de transição do MERCOSUL, ou seja, até 31 de dezembro
de 1994, quando terá sido negociado um Sistema Permanente
de Solução de Controvérsiã:--2. O Protocolo de Brasília - como ·se ·con:-vencioilóU
designar o instrumento em aPreÇo - prevê três mecanismos
para a solução das controvérsias que surgirem entre os Estados
Partes, sobre a interpretação, a aplicação, ou não cumprimento do Tratado de Assunção e dos acordos celebrados no
marco- do mesmo, bem como das decisõeS do =cOnsf:lho- do
Mercado Comum e das resoluções do Grupo Mercado Co.; _
muro: negociações diretas, iqtç:rvéhçã<i do _Grupo Mercado
Comum, órgão executivo do Mercosul, e Procedimento Arbitfãt: Os niecimisffios poderão ser acionados por iDíéili:tiVa tanto
dos Estados Partes com9 de particulares. O procedimento
arbitral s6 será aplicado em último caso e tramitará ante um
Tribunal Arbitral ad hoc composto de três árbitros. Os laudos
do Tribunal Arbitral são inapeláveis e obrigatórios para os
Estados Partes nas controvérsias.
·3. Tendo em vista que o Protocolo de Brasília; que
o:m s~ subp1~te à aprovação do Congresso Nacional, é um
instrumentoo de_ gratide relevância para o setor privado já que
sinaliza. o estabelecimento ae regras claras e estáveis durante
o período de tranSiçã9 _para dirimir' Coirttóvéciiás~ no" ·conteXto
·do Tratado de AssunÇão, permito-me sugerir a Vossa EXCelência seja solicítado ao CongreSsO Nacional tratamento prioritário a sua apreciação.
Aproveito a oportunidade para renovar a Vossa Excelência, Senhor Presidente, a garantia de meu mais profundo
respeito.
PROTOCOLO DE BRASÍLIA
PARA A SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS
A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, doravante denominados "Estados Partes";
~
- -Em cumprimento ao dispostõ no Artigo 3 e no Anexo
III do Tratado 4~ Assunção, firmado em 26 de março de
1991, em virtude do qual os Estados Partes se COmprometeram
a adotar um Sistema de Solução de Controvérsia que vj_gorará
durante o período de t.:t:ansição;
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Reconhecendo a importância de dispor de um instru~
menta eficaz para assegurar o cumprimento do mencionado
Tratado e das disposições que dele derivem;
Convencidos de que o Sisteina de Solução de contra~
vérsias contido no presente Protocolo contribuirá para o fortalecimento das relações entre as Partes com base na justiça
e na equidade;
Convieram no seguinte:
CAPÍTULO!
Âmbito de Aplicação
Artigo 1
As controvérsias que surgirem entre os Estados Partes
sobre a interpretação, a aplicação ou o não cumprimento das
disposições contidas no Tratado de Assunção, dos acordos
celebrados no âinbito do mesmo, bem como das decisões do
Conselho do Mercado Comum e das Resoluções do Grupo
Mercado Comum, serão submetidas aos procedimentos de
solução estabelecidos no uresente Protocolo.
CAPÍTULO II
Negociações Diretas
Artigo 2
Os Estados partes numa controvérsia _procurafãO resolvê-la, antes de tudo, mediante negociações diretas.
,_
Artigo 3
1. Os Estados partes Duma controvérsia iiúomiãiãO o
Grupo Mercado Comum, por intermédio da Secretaria Administrativa, sobre as gestões que se realizaram durante as negociações e os resultados das mesmas.
_
2. As negociações diretas não poderão, salvo acordO
entre as partes, exceder um prazo de quinze (15) dias, a partir
da data em que um dos Estados Partes levantar a controvérsia.
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CAPÍTULO IV
Procedimento Arbitral
Artigo 7
1. Quando não tiver·'sido possível solucionar a controvéi'sía mediante a aplicação dos procedimentos referidos nos
capítulos II e III qualquer dos Estados partes na controvérsia
poderá comunicar à Secretaria Administrativa sua intenção
de recorrer ao procedimento arbitral que se estabelece no
presente Protocolo.
2. A Secretaria Administrativa levará, de imediato, o
comunicado ao conhecimento do outro ou dos outros Estados
envolvidos na controvérsia e ao Grupo Mercado Comum e
se encarregará da tramitação do procedimento.
Artigo 8
Os Estados partes declaram que reConhecem conio obrigatória, ipso facto e sem necessidade de acordo especial, a
jurisdição do Tribunal Arbitral que em cada caso se constitua
para conhecer e resolver todas as controvérsias a que Se reíere
o presente Protocolo.
Artigo 9
1. O procedimentO 1U"bitràl_ tr3mitará ante um Tribunal
ad boc composto· de três (3) arbitras pertencentes à lista referida no Artigo 10.
2. Os árbritos serão c;lesignados da seguinte maneira:
i) cada Estado parte na controvérsia desigoará um (1)
árbitro. O tercei:r;o áibitro, que ·não poderá ser nacional dos
Estados partes na controvérsia, será designado- de cómum
acordo por eles ·e presidirá o Tribunal Arbitral. Os árbitros
deverão Ser nome-ados no período de quinze (15) dias, a partir
da d-3.tã. em que a Secretaria Administrativa tiver comuniCado
aos demais Estados partes na controvérsia a intenção âe um
deles_de recorrer à ;1rQitragem;
· ii) cada Estado parte na controvérsia nomeará, ainda,
um árbitrO suPlente, que reúna os mesmos requisitos, para
substituir o ãrbitro titUlar ein caso de incapacidade ou excusa
deste pára formar o Tribunal Arbitral, seja no momento de
sua instalação ou no curso do procedimento.

CAPÍTULO III
Intervenção do Grupo Mercado Comum
Artigo 4
1. Se mediante negociações diretas não se alcançar um
. Artigo 10 ·
acordo ou se a controvérsia for solucionada apenas parcialmente, qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá 1
Cada Estado pàrte designará ·dez (10) árbitros que inte'
submetê-la à consideração do Grupo Mercado Comum.
grarão uma lista que ficará registrada õã Secretaria- Adminis2. O Grupo Mercado Comum avaliara ã Situãção, dando trativa. A lista', bem como suas sucessivas modifiCações,- sei'á
oportunidade às partes na controvérSia para que exponham comunicada aos Estados Partes.
suas respectivas posições e requerendo, quando considere neArtigo 11
cessáriO, o assessoraniertto de especialiStas selecionados da
lista referida no Artigo 30 do presente Protocolo.
Se lup dos EStados partes na co~trovérsia rião._tiVer no-3. As despesas relativas a esse assessoramento serão meado _seu árbitro no período indicado no Artigo 9, este setá
custeadas em montantes iguais pelos Estados partes na contro- designado pela Secretaria Administrativa dentre os árbitros
vérsia ou na proporÇão que o Grupo Mercado Comum deter- desse Estado, segundo a ordem estabelecida na lista respecminar.
tiva.
ArtigoS
Artigo 12
Ao término deste procedimento o Grupo Mercado_ CoSe
não
houver
acordo
entre os Estados partes na contromum formulará recomendações aos Estados partes na controVérsia para escolher o terceiro árbitro no prazo estabelecido
---- -vérsia, visando à solução do difeiendo.
no Artigo 9, a Secretaria Administrativa, a pedido de qualquer
Artigo 6
deles, procederá a sua designação por sorteio de uma lista
O procedimento descrito no presente capítulo não poder_á de dezesseis (16) árbitros elaborada pelo Grupo Mercado Coestender.,se por um prazo s~perior a trinta Ç30) dias,_ a partrr mum.
da data em que foi submetlda a controvérsta à constderação
2. A referida lista, que também ficará regiStrada na Se;
do Grupo Mercado ComlUil.
.cretiuia- Administrativa, estará iilt~gi_ãda em p_artes iguais ~r
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nacionais dos Estados Partes e por nacionais de terceiros paí·
ses.
Artigo 13
Os árbitros que integram as listas a que fazem referência
os artigos 10 e 12 deverão ser juristas de reconhecida competência nas matérias que possam ser objeto de controvérsia.
Artigo 14

Se dois ou mais Estados partes sustentarem a mesma
posição na controvérsia~ unificarão sua r~presentação ante
o Tribunal Arbitral e designarão- um árbitro de comum acordo
no prazo estabelecido no Artigo 9.2.i.
Artigo 15

O Tribunal Arbitral fixará em cada caso sua sede em
algum dos Estados Partes e adotará suas__ própriaS regras de
procedimento. Tais regras garantirão que cada-uma das partes
na controvérsja tenha plena oportunidade de ser escutada
e de apresentar suas provas e argumentos, e também assegurarão que os processos se realizem de ft?nna .e?Cpedita.
Artigo 16

Os Estad9s partes na cQn..t.I:QV~~a ~.f9r111:~r-~~ '?Tribunal
arbitral sobre as in.stâ,ncias cumpridas anteriormente ao procedimento arbitral e farâo uma breve exposiÇãO dos fundamentOs
de fato ou de direito de suas respectivas pósiçóeS~
·
Artigo 17

Os EStados J)ãrtes.na contx:oy~rsia designarão seus representantes ante o _Tribu.nal Arbitral_e poderão ainda designar
·
·· · ·
assessores para a defesa :d~ seus direitOs~ Artigo 18

1. O-Tribunal Arbitral poder~.: por soÍicita~ d"a parte
interessada e na medida em que exist;;tm_ ptesUnÇões .de que
a manutenção da situação venha a ocaslo~ar ~nos graves
e irreparáveis a uma das partes, ditar as medidas proVisiOnais
que considere apropriadas, segundo as drc_unstâ~ci~s ~ nas
condições que o próprio. Tribunal est.abé:l~cer, para prevenir
tais danos.
2. . As partes na contro~~rsi;t cumprirâo, imediatamente
ou no prazo que o Tribunal Arbitral determinar, qualquer
medida provisional, até que se ~li~e .o laudo a que se iefere
o Artigo 20.
····" ~: _ ·
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damentar votos dessidentes e deverão manter a votação ·confidencial.

Artlgn 21
1. Os laudos do Tribunal Arbitral são inapeláveis,
obrigatórios para os Estados partes na CQntrovérsia a partir
do recebimento da respectiva notificação e terão relativamente
a eles força de coisa julgada.
.
. .
2. Os laudos deverão ser cumpridos em um prazo de
quinze (15) dias, a menos que o Tribunal Arbitral fixe outro
prazo.
Artigo 22

1. Qualquer dos Estados partes na controvérsia poderá,
dentro. de quinze (15) dias da notificação do laudo, solicitar
um esclarecimento do mesmo ou uma interpretação sobre
a forma com que deverá cumprir-se.
2. O Tribunal Arbitral disto se desincumbirá nos· quinze
(15) dias subseqüentes.
3. Se o Tribunal Arbitral considerar que as circunstâncias o exigirem, poderá suspender o cumprimento do laudo
até que decida sobre a solicitação apresentada.
Artigo 23
Se um' Estado parte não cumprir o laudo do Tribunal
Arbitral, no praio de trinta (30) dias, os outros Estados partes
na-controvérSia pódérãO a.dotar medidas compensatórias tem·
porárias, tais como a sUspensão de concessões ou outras equi·
valentes, visando a obter seu cumprimento.
Artigo 24
-- ··- 1. Cada Estado parte na controvérsj.a custeará as despesas ocasionadas pela atividade do árbitro por ele nomeado.
2. O Presidente do Tribunal Arbitral receberá uma com.pensação pecuniária, a· qtial, juntamente com as demais despesas do Tribunal Arbitral, serão custeadas em montantes iguais
pelos Estados partes na contr.ovér.sia, a menos que o Tribunal
decida distnõuí-los em proporção distinta.
CAPÍTULO V

Reclamações de Particulares
Artigo 25 .

O procedimento estabelecido no presente capítulo aplicar-se-á às reclamações efetuadas por particulares (pessoas
físicas ou jurídicas) em razão da sanção ou aplicação, por
qualquer dos Estados partes, de medidas legais ou adminisArtigo 19
tràtiVãS de efeito restritivo, .discriminatórias ou de concor1. O Tribunal Arbitral decidirá a controvérsia com base rência desleal, em violação do Tratado de Assunção, dos acornas disposições do Tratado de Assu:D.ção, nós~ aC<?rdos ~lebra: ·dos celebrados no âmbito do mesmO, nas decisões do Conselho
dos no âmbito do mesmo, nas decisões do Córi.Selbo dO Mer- do Mercado Comum ou das Resoluções do Grupo Mercado
cado Comum, nas R~SoluÇões do Grupo "'Mercado Comum, Comum.
bem como nos princípioS e dfSPosições de direito internacional.
Artigo 26
.-. ···
aplicáveis na matéria.
2~ A presente disposição não restringe a faculdade do
1. Os particulares afetados formalizarão as reclamações
Tribunal Arbitral de decidir uma controvérsia ex quo et bono, ante a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum do Estado
se as partes assim o convierem.
Parte onde tenham sua residência habitual ou a sede de seus
negócios.
Artigo 20
2. Os particulares deverão fornecer elementos que per1. O tribunal Arbitral se pronunciará por escrito num mitam à referida Seção Nacional determinar a· vetacidade da
praZo de sessenta (60) dias, ·prorrOgáveis por um prazo máximo violação e a existência ou aineaça de um prejuízo.
·
de trinta (30) dias, a partir da designação de seu Presidente.
Artigo
27
2. O laudo do Tribunal Arbitral será adotado por maio-·
A menos que a reclamação se refira a uma questão que
ria, fundamentado e firmado pelO Presidente e pelos demais
árbitros. Os membros do Tribunal Arbitral não poderão fun-, tenha motivado o início de um, procedimento de soluç~o. de
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controvéri3.s consoante os capítulos II, III e IV deste Protocolo, a Seção Nacional do Grupo Mercado Comum qUe tepha
admitido a reclamação conforme o Artigo 26 do presente
capítulo poderá, em consulta com o particular afetado:
a) entabular cantatas diretos c-om a Seção Nacional do
Grupo Mercado Comum do Estado Parte a que se -atribui
a violação a fim de buscar, mediante consultas, uma solução
imediata à questão levantada; ou
b) elevar a reclamação sem mais exame ao Giupo Mercado Comum.

Se a questão não tiver sido ressolvida no prazo de quinze
(15) dias a partir da comunicação da reclamação conforme
o previsto no Artigo 27 a à Seção Nacional que efetuou a
comunicação poderá, por solicitação do particular afetado,
elevá-la sem mais exame ao Grupo Mercado Comum.
Artigo 29
1. Recebida a reclamação, o Grupo Mercado Comum·,
na primeira reunião subseqUente ao seu recibime"nto, avaliará
os fundamentos sobre os quais se baseou sua admissão pela
Seção Nacional, se concluir que não estão reuriidos os requisitos necessários para dar-lhe curso, recusará· a reclamação
sem mais exame.
2. Se o Grupo Mercado Comum não rejeitar a reclamação, procederá de imediato à convocação de um grupo de
especialistas que deverá emitir um parecer sobre sua procedência no prazo improrrogável de trinta (30) dias, a partir
da sua designação.
3. Nesse prazo, o grupo de especialistas dará oportunidade ao particular reclamante e ao Estado contra o qual
se efetu.ou a reclamação de serem escutados e de apresentarem
seus argumentos.
Artigo 30
1. O grupo de especialistas a que faz referência o art.
29 será composto de três (3) membros designados pelo Grupo
Mercado Comum ou,, na falta de acordo sobre um ou mais
especialistas, estas serão eleitas dentre os iritegrantes de uma
lista de vinte e quatro (24) especialistas por votação que os
Estados Partes realizarão. A Secretaria Administrativa córiü.lnicará ao Grupo Mercado Comum o nome do especialista
ou dos especialistas que tiverein recebido o maior número
de votos. Neste último caso, e salvo se o ·Grupo Mercado
Comum decidir de outra maneira, um dos especialistas designados não poderá ser nacional do Estado contra ·o qual foi
formulada a reclamação, nem do Estado no·qual o particular
fOrmalizou sua reclamação, nos termos do art. 26.
2. Com o fim de constituir a lista dos especialistas, cada
um dos Estados Partes designará seis (6) pe.Soàii de reconhecida competência nas questões que possam ser objeto de controvérsia. Esta lista ficará registrada na Secretaria Administrativa.
Artigo 31
As pespesas derivadas da atuação do grupo de especialistas serão custeadas na proporção que determinar o Grupo
Mercado Comum ou, na falta de acordo, em montantes iguais
pelas partes diretamente envolvidas.
Artigo 32
O ~po de ospecialistas elevará seu parecer ao Grupo
Mercado Comum. Se nesse parecer se verificar a procedência
da reclamação formulada contra um Estado Parte, qualquer
outro Estado Parte poderá requerer~lhe a adoção -de medidas
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corretivas .ou a anulação das medidas questionac;Ias. Se seu
requerimento não prosperar num prazo de quinze (15) dias,
o Estado Parte que o efetuou poderá recorrer diretamente
ao procedimento arbitral, nas condições estabelecidas no Capítulo IV do presente Protocolo.
CAPÍTULO VI
Disposições Fmais
Artigo 33
O presente Protocolo, parte integrante do Tratado de
Assunçã"o, entrará em vigor uma vez que os quatro Estados
Partes tiverem depositado os respectivos instrumentos de ratificação. Tais instrui:nento~ serão deposi~ados junto ao Governo da República do Paràguai que comunicará a· data de
depósito aos· Governos ·dos demais Estados Partes.
Artigo 34
o··preseríte Protocolo pÚmaneCerá vigente até que entre
em vigor o Sistema Permanente de Solução de Controvérsias
para o Mercado Comum a que se refere ·a· número 3 do Anexo
III do Tratado de Assunção.
Artigo 35
A adesão por parte de um Estado ao Tratado de Assunção
implicará ipso jure a adesão ao presente Protocolo.
Artigo 36
Serão idiomas oficiais em todos os procedimentos previstos no presente Protocolo o português e o espanhol, segundo resultar aplicável.
Feito na cidade de Brasüia aos dezessete dias do_ mês
de dezembro do ano de mil novecentos e noventa e um, em
um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos
textos igualmente autênticos. O GCivemo da República do
Paraguai será o depositário do presente Protocolo e enviará
cópia devidamente autentiCada do mesmo aos Governos· dos
demais Estados Partes.
Pelo Governo da República Argentina, CARLOS SAUL
MENEM - Guido Di Tella.
· · Pelo Governo da República Federativa do Brasil, FERNANDO COLLOR- Francisco Re:l.ek.
Pelo Governo da República do Paraguai, ANDRES RODRIGUES- Alexis Frutos Vaesken.

Pelo Governo da República Oriental do Uruguai, LUIS
ALBERTO ACALLE HERRERA, Hector Gros Espiem
Escola dei Original que obra en e{ Departamento
de Tratados dei Ministerio Relaciones Exten"ores.

LEGISLAÇÃO CITADA
CONSTITUIÇÃO I;>A
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
····~··························Tiruú:i·i:v·······-······-·······-····----

Da Organização dos Poderes
CAPÍTULO!
Do Poder Legislativo
• • • • • • • • •• • ••• -•••••• • • ••••• • •.• • •• • • • • •••• • • •• ••·-• • - • • n ••• ~~•••-•·~··~•~.·• •

SEÇÃO II
Das Atribuições do Congresso Nacional
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ag-6-ra, ·qUe ·se saiba, não houve nenhuma opinião abalizada
- que o contestasse. Ainda hoje _os jornais publicam um artigo
cional:
do Professor Miguel Reale, emérito Professor da Universidade
I - resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou
de São Paulo, a minha Universidade, um dos maioreS ju~stas
atas internacionais, que acarretem encargos ou compromissos
e constitucjpnalistas do Brasil. E nesse artigo o Professor Reate
gravosos ao património nacionaL
referenda as decisões do Presidente da Câmarã.
É óbvio, Sr. Presidente e Srs. Senadores, que nada disso
····cA·c~;;,i;~t;;;i;Fúiaç6;;-~Eit~~~~~~;·;·v-;j;;~:N~~i9~~i:T··
terá força para alterar alguma decisão do Supremo Tribunal
Federal e, democratas que somos, seremos cumpridores dela.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O ExpePessoalmente, não creio sequer que seja necessário, nem cordiente lido vai a publicação. (Pausa.)
reto alterações no Regimento da Câmara, neste momento.
A Presidência reCebeu manifestações de apoio ao ·conNão creio que se deva proceder dessa forma, porque isso
gresso Nacional, face à atu~l _c_rise política que se inStalou
poderia levantar a suspeição de que o Presidente da Câmara
no País, das Câmaras :Municipais de Sapúcaiã· do Sul (RS),
atuou do modo correto.
Arara (PB), Lupércio e Reginópolis (SP), Cataguases (MG)
Mas, Sr. Presidente e Srs. Senadores,_ gostaria de chamar
e Bancada do PDC da Câmara Municipal de Paracatu (MG).
a atenção de V .E~s para a importância do Parecer do Procurador-Geral da República.
. O ~R- PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Do ExpeS..Er, já num primeiro pa_recer, convalida as posições
dtente lido, constam_ os ProJetas de Decreto Legislativo n<:>s
81 a 83, de 1992, que, por tratarem de matérias ·referenteS -do Presidente da Câmara, especialmente no que diz respeito
---ao voto aberto.
a Ato Internacional, em obediência ao art. 376, "eH, do RegiEm
mais
de
uma
oportunidade,
e
ainda
ontem na FIESP,
mento Interno, terão 1 perante a Comissão de Relações Exteonde fiz uma breve exposição àquela Casa, sobre o momento
riores e Defesa Nacional, o prazo de cinco dias para recebipolítico brasileiro, eu insistia eni_ que ·aberto ou fechado o
mento de emendas, após o que a referida Comissão terá quinze
voto1 do meu ponto de vista, haVendO uma defiriição, tanto
dias, prorr?gáveis por igual perío?o, para opinar sob[e as
faz. O que não é aceitável é a argumentação de que é preciso
maténas. Fmdo esse prazo sem parecer, as proposições entrao voto secreto para validar o Governo, porque este supõe
rão em Ordem do Dia nos termos do art. 172 II "c" do
_qu~ corrompe e há Deputados que são_ corrompidos. Isso
Regimento Interno.
' ' - ' é inaceitável! Pode ser secreto o voto.. Se (\ d~cisão for que
o voto é secreto que seja secreto, o que não se pode é aSsistir,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O Projeto
sem reação, a essa enonne quantidade de aigumentos que
de Le1 do Se"?ado_n11 107, de 1992, que •~dispõe sobre a exploo próprio Governo esta expondo de que precisa do voto secreração, pesqutsa e lavra de recursos minerais em terras 'indígenas e na f<~;ixa de fronteira", lido no dia 09 de julho! inicial- - to para ganhar uma votação. Porque isso é ofensivo à Câmara
dos Deputados e é negativo para o País.
~mente considerado comq C.orn.plementar, versa, no entanto,
Mas - dizia eU - o parecer do Procurador-Gerá.l da
sobre matéria de lei ord_inária, com tramitação terminativa
República, já é um passo importante, não exime S.Er" -_de
na Comiss_ão de Assuntos Sociais, onde pOderá receber emenopinar
substantivamente sobre a procedência ou não das acudas pelo prazo de cinco dias.
sações que a CPI fez ao Presidente da República no que
tange a crime comum. A CPI foi observada de perto por
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Há oradores
dois Procuradores da República que acompanharam cada pas.
inscritos.
_
so, que sabem, que conhecem nos meandos o mec_anismQ
Concedo a palavra ao nobre Senador Fernando Henrique
l;"'lo qual a CP! atuou. O Procurador da República, portanto,
Cardoso.
Já está de posse de todas as informações e não apenas estas,
como também as informações que chegaram- às suas mãos
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB-por intermédio da Policia Federal e que quando todos sabemos
SP. Pronunçia o· seguinte discurso. Sem revisãO do orador.)
atuou de forma isenta. E aqui louvo o Ministro Célia Borja
-Sr. Presidente, Srs. Senadores:
.·
que é o responsável pela Polícia, que na verdade cumpriu
Como sabem V.Exl's, o Brasil inteiro está ria expeCtativa
o seu papel como Ministro, mantendo a isenção, e louvo até
de ~gumas decisões que serão tomadas não s6 pelo Congresso
,o Presidente da República por não ter tentado interferir. Tudo
NaClonal, como_ tambéJll pelo Supremo Tribunal Federal e
isso foi -correto. Só que o Procurador-Geral da República
pela Procuradoria-Geral da República.
já conhece os fatos.
O Congresso Nacional,_ por meio da CPI qu~ analisou
_
Então, faço um apelo desta tribuna a Sua Excelência.
os ·episódios lamentáveis e do conhecimento de todos, tomou
posições claras.
A palavra do Procurador da República, neste momentO, é
esclarecedora para o País, porque, diante de tudo que S.Ex~
O resultado da votação final do relatório -daquela CP!
foi muito expressivo. Não foi um resultado partidário, exttacOnhece, se o Presidente é inocente, então, teremos que mudar
o nosso ponto de vista, ou então, se o Presidente realmente
polou os limites de partido, como ouvi muito bem o Senador
incorreu em algum delito, que a Nação saiba o quanto antes.
Esperidião Amin dizendo numa das estações de televisão.
Foi um resultado que se impôs à consciência daqueles que
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V .Ex~ um aparte?
acompanharam de perto a CPI,_ diante da evidência, diante
das provas havidas nos autos da CPI.
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Com o
Não houve precipitação alguma.
maior prazer, Senador.
Sr. Presidente, o Presidente da Câmara, DeputadO Ibsen
O Sr. Esperidião Amin- Eu gostaria de aparte ar V. Ex~
Pinheiro, definiu o rito processual. É verdade que este rito
exatamente neste ponto porque· ele vem rigorosãmente, precifoi objeto de contestação por parte do Governo, mas até
1
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samente, ao encontro do que eu também tive a oportunidade
de enunciar, de explanar, ontem, num programa de tele;vi~ão.
O SR- FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Aliás,
brilhante.
O Sr. Esperidião Amin- Bondade sua. Pelo menos por
fora sei que fui.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO muitas luzes refletindo.

Havia

O Sr. Esperidião Amin- Refletindo em campo propício.
Mas o que eu queria abordar é exatamente essa questão que
considero nev:çálgica. Concordo com V.Er no aplauso. Pode
até ser suspeito, mas é o aplauso à manifestação, ao parecer
do Sr, Procurador-Geral da República a respeito_ do voto
aberto. É a minha posição. Acredito que posição pÕiítica secreta não existe.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO~ Não existe,
O Sr- Esperidião Amin - Mas é possível que juridiCamente se argumente em favor do voto secreto. E penso como
V.Ex•: se esta for uma decisão fundamentada nas leis, não
seremos nós que vamos questionar a Sua propriedade, podemos até questionar· o seu mérito, a sua legitimidade, a sua
autenticidade. Mas o problema mais grave para mim, neste
momento, não é o parecer do Sr. Procurador-Geral da República se o voto é aberto _ou secreto. O Problema mais grave
é a Procuradoria--Geral da República falar, e falar o quê,
ou não falar neste momento. Ao que V .Ex~ afirma, acrescento
que a Procuradoria-Geral da República, através- de designados prepostos - da confiança do Sr. Procurador-Geral
da República- acompanhou a CPI, as diligéricias, esfá acompanhando as diligências da Polícia Federal e, se não estou
enganado, também as da Receita Federal.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - É verdade,
O Sr. Esperidião Amin- Não tenho informação, mas
tenho acesso às diligências que o Banco Central tenha feito,
esteja ou venha a fazer. No conjun_lo dessas investigações,
a Procuradoria--Geral da República tem mais informaçõeS
do que nós que atuarnos aquí, nO Senado Federal, e procuramos acompanhar os fatos. A essa altura, quase a totalidade
das investigações já vão tendo ou- já tiverain teimo. A CPI
já acabou; o restante que ficou- para apurar é, inclusive, da
responsabilidade da Procuradoria--Geral d"a República. Os
cheques que não foram comparados, cotejados - fala-se
em 47 mil -, estão lá, entregues ao Ministério Público. O
relatório foi acompanhado desse conjunto, desse acervo de
documentos que a Subcomissão de Bancos levantou. Se não
estou enganado, mais de 47 mil cheques, mais os dados que
a Polícia Federal está a levantar, indiciaiido pessoas; logo,
indiciando-as com razão. Cada vez que a Polícia Federal
incrimina alguém, ela faz - para comparar - a denúncia
dessa pessoa; se formos aplicar a terminologia jurídica ao
caso, exerce as atribuições do Ministério Público. Se, neste
momento, o Ministério Público não tem elementos_ainda parà
incriminar o Presidente da República, é bom que o diga.
O SR, FERNANOO HENRIQUE CARDOSO- Claro,
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-O Sr. Esperidião Amin - O pior é se não o ;diSSer;- o piOr é se viei ã Oizer depoiS da votação da Câmara. Será
o maior desserviço que o Ministério Público prestará à soCiedade brasileira. Vai deslustrar, caso venha a ocorrer- repito
-por qualquer razão. Ontem, usei a expressão meSnió. cftie
seja por um desgraçado motivo e não por um pretexto; seja
riiOtivo, seja qualquer outra razão de natureza formal, se o
Ministério Público não der a sua palavra a respeito de ter
ou não convicção para· denunciar ou não o Presidente
da República, estará prestando um grande dess_erviço, inclu~sive às atribuições que ·a Constituição de 1988 lhe-conferiu,
particularmente, no caso do Sr. Procurador-Geral da República,_ reconduzido com o nosso voto, se_não me falha a
memória.
O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO nosso voto unânime.

Com o

O Sr. -Esperidião Amin - "Com o nosso voto unânime"
-61 votos a zero -_se a memória nãci me falha-, deslus~
trando, até mesmo, a sua atividade que, até agora, acaba
de receber mais um aplauso. Se S.Ex• nos_ disser que não
tem elementos para denunciar o Presidente Fernando Collor
de Mello, S.Ex•, também, estará prestando um serviço à sociedade, porque estará dizendo que os que já tomaram posição
a respeitO do impeachment terão-que re_examiná-la ou examiná-la mais apuradamente; mas, pelo menos, estará sinalizando. Se S.Ex~ oferecer a denúncia, ou, se infOrmar que
tem elementos para fazê-la, mas q_u_e tem que cumprir uma
diligência, estará, também, prestando um serviço ao País.
No entanto, se adiar a decisão de denu_nciar, se adiar o enun~
dado da sua posição, o Ministério Público estará colocando,
não apenas o Congresso Nacional, mas a sociedade brasileira
no que se chama - outro dia o_ Senador José Fogaça usou
a expressão- brete; estará nos deixando numa situação muito
difícil, porque estará faltando, para a formação do juízo nacional, alguém que funcional, profissional, institucionalmente
tenha esse papel a cumprir. Portanto. gostaria de oferecer
este aparte, porque os comentários, a reflexão que V.Ex'
está fazendo, como sempre o faz, não apenas são pertinentes,
mas estão a ferir uma questão ~evrálgica. Issç:> é o nervo
que pode ou não conduzir esse processo a uma solução democrática e institucionalmente decente. :eo_:r is~o. cumprimento
V.Ex~ pelo seu pronunciamento.

O SR, FERNANDO HENRIQUE CARDOSO - Agradeço a V .Ex•. O nobre Senador reforça - e o faz com
·o brilho característico que não é só da cabeça, mas também
do espírito - a minha argumentação. Acredito que, efetivamente, todos esperamos uma palavra do Procurador-Gera
1 da República nesse sentido, uma palavra tranqilizadora para
as nossas consciências e para o País. Tenho mesmo a convicção
de que S.Ex~ fará isso, porque- o comportamento do ProcUrador-Geral da República tem sido muito correto durante todos esses episódios tão difíceis que estamos vivendo.
Não obstante, Sr. Presidente, Srs. Senadores, é conveniente expressar essa angústia, ao mesmo tempo em que expresSamos a convicção de que o Procurador-Geral da Repúblic'a não se furtará ao dever de dizer se existem ou não elementos para o pedido de processamento do Presidente da República,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, queria fazer um comentário à margem do que foi dito.
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A tristeza enche a alma, quando se verifica, pela im-prenO SR. NEY MARANHÃO- (PRN--PE. Pronuncia o sesa, uma enorme quantidade de rumores sobre eventual mu- guinte discurso. Sem revisão do oradqr.) -Sr._ Presict.e_nte,' '
dança de posiçáo de parlamentares em função de eventuais Srs. Senadores, há pouco, o Banco_do Brasil diVUigou um
favores.
coniunicado com importantes esclarecimentos_ao_s produtores
rurais de todo o País, sobre o pagamento da taxa referencial
Sr. Presidente, queria - e com issO ericerto estas breves
- palavras - fazer um apelo aos demais Líderes de Partidos nos empréstimos ao setor agrícola.
nesta Casa. Há uma enorme quantidade de _funções na RepúÉ que a imprensa havia noticiadO informação distorcida,
blica que dependem da aprovação do Senado Federal. Houve, dando conta de decisões judjciais contra a incidência da refeem outras épocas, alegações de que esses cargos poderiam rida taxa nas dívidas dos produtores rurais.
Esclareceu, o Banco do Brasil, que o art. 21 da Lei n9
ter sido distribuídos, ou pode;rão vir a sê-los, outra vez,
em função de acordos políticos. Em épocas tio['J)jais, os àCOr- 8.177, de 19 de maio de 1991, detenninava,que Os fin3.nciã-dos políticos ocorre.m - isso n~o- chega a ferir a consciência mentos rurais, concedidos até 31 de janeirO âe 1991, coin
moral do Congresso NaciOnal. Porém, no Momento em que -recursos dos depósitos de poupança rural, fossem a1:ualízados
se está dizendo que há posições na República que, eVentual- pelos índices nele fixadOS, mesli).o que diferentes,dos anteriormente, serão oferecidas a pessoas que venham a acompanhar mente acertados.
O Procurador-Geral da República pediu ao Supremo Tri-não por convicção, mas por mudança - o ponto de vista
do Governo, votando contra o impeachment, acreditO que bunal Federal fosse declarada a insconstituciOnalidade daquele
as Lideranças do Senado Federal deveriam deixar claro ao artigo. O Supremo Tribunal Federal acatou o apelo da ProcuPaís a· nossa disposiçãO de reCUsar a rtoméação de qualquer radoria, declarando nulo aquele diploma legal.
parlamentar, de qualquer partido, para funções que impliExplica, então, o Banco do Brasil, que a aplicação da.
quem na aprovação desta Casa; deixar bem claro que, para taxa referencial não foi julgada; que a taxa referencial não ·
evitar constrangimentos ou dúvidas, não se trata de não apro- foi extinta; que ela continua atualizando os contratos de finan~
var a nomeação de A, B, ou C, mas de todos os que, sendo ciamento eempréstimos, onde foi eStabelecida, bem coiri_o to- ~ parlamentares, deixem de sê-los para ocupar funções pú- das as aplicações financeiras do público em geral. E que a ·
blicas.
·
.decisão do Supremo Tribunal Federal não alcança os contratos _
Da-parte da Bancada do PSDB, a nossa-_disposição é celebiados após a vigência da Lei n9 8.177, d_e 1991, e nem
essa e convém_ exPlicitar esse p·onto de vista já, P<>sto que pode incidir sobre os contratos an_teriores àquela lei,_ desde
não há nenhuma nomeação em pauta, nem mesmo há rumores que as cláusulas de reajuste, neles previstos, estejam sendo..
efetivos sobre A, B ou C._
observadas, tal como pactuado, por exemplo, nos co:D.tratos
Acredito, porém, que nesse esforço enorme de "passar --riii3.1Sâo Banco do Brasil. realizados como recur;sos da Cader~ .
·
· o BraSil a limpo", o comportamento do Congresso Nacional neta de Poupança Ouro.
torna--s~_qm termómetro e o Senado Federal tem a responsaVenho solicitar, Sr. Presidente, Srs. Senadores, a tran_sCri- ·
bilidade de fazer a triagem daqueles que vão ser ou não aceitos, ção, na Ata de nossos trabalhados, desse comunicadO do" Banmesmo depois de serem nomeados pelo Presidente da Repú- co do Brasil, tão esclarecedor a tão relevante set6r de nOSsa
blica. Deverá Comportar-se de forma iSenta, assumindo o economia -- o da produção rural -, que tem enc9rltrado,
compromisso de que não aceitaremos a nomeação de ex-par- sempre, naquele estabelecimento oficial de crédit!-}_._ \l_ID. tão
lamentares, ou de parlamentares que deixem agora, ou, em ~poderoso estímulo, pm tão considerável apoio.
futuro_ próximo, os cargos que possam ter sido objeto, evenO Sr. EsperidiãoAmin- Permita-me V. Er um_aparte?
tualmente, de alguma barganha desse .t~po.
O SR. NEY MARANHÃO -Concedo um aparte ao
Deixõ bem claro: o Senado Federal Sabe que- o Banco
Central da República depende da nossa aprovação. Portanto, nóbre Senador.
O Sr. Esperidlão Amin- Nobre Senador, gostaria de
a destituição de um presidente ou de uma d.iretoria de !?anca
também pode :s.er objeto c!e_ uma resistência cívica no Senado, oferecer a V. E~, ainda que como COntraditório, umainfonna~·
que pode recusar, se for o c~o. nomeações espúrias. Se, ção. Eu_ sou autor aqui, no Senado Federal, de um projeto
porventura, autoridades vierem a ser destituídas, também por de decreto legislativo, do qual é autor também o Deputado
razões que não sejam corretas, nóS pOdemos, tranqilamente Federal Hugo Biehl, de Santa Catarina, na Câmara dOs Depuaqui, no Senado, resistir ao assalto· que possa vir a ocorrer . tados, que versa sobre assunto abrangido pelo pronunciamento de V. Ex~ A cobrança da correção moJietária sobre_ emprésnas institUições republicanas.
timos agrícolas no tocante a recurSos oljupdos do Tesouro,
Sr. Presidente, Srs. Senadores, apelo desta tribuna a S.Er"
sendo feita no Brasil de maneira irregular. Por quê?
o Procurador-Geral da República - à quem, mais uma vez, está
Porque, contrariando-o Cód.igo Tributário Nacional~ a parcela
rendo as minhas homenagens pelo comportamento isento que de recursos que vem do Tesouro, ou seja, a porção de recursos
vem mantendo até agora- para que S.EX' nos ajude, defi- para crédito rural que nós aprovamos todos os anos aqui,
nindo se existe ou não algo a ser passível de crime comum no Congresso, não pode ter a cláusula da sua correção fixada
por parte do Presidente da República. Ao lado disso, faço
por resoluções do Conselho Monetário Nacional ou do Banco
um apelo às Lideranças dos demais partidos, para que nós, Central, tem que ser por lei. E nos anos de .1989, 90 e 91,
aqui, possamos dar um ex;emplo absolutamente claro e trans- pelo menos, a correção monetária, seja ela TR, como é hoje,
parente a todo o País de que o Senado não convalidará, evenque tenha sido outro índice, como tem sido, foi anteriortuais atas de represália ou de barganha de votos através da - ou
mente estabelecida- repito -por mecanismos inadequados.
nomeação para postos que dependam da nossa autorização. Uma resolução do Banco Central ou uma resolução do Conse(Muito bem!)
lho Monetário Nacional nãq pode, segundo o Código TribuO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
tário Nacional, estabelecer dispositiVo de corr.eção monetária
a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
pªra a parce!a de recursos que não é ~~ptada no mercado.
-o
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bu seja, o que vem do Tesouró do Estado só pode ter condi- constava o pacto de .os saldo_s de.vedores _serç~ a~ualizados
ções de reajuste, ou seja, de acompanhamento da inflação, pelos mesmos ,índices de atualização _da Çadern_eta d~ Pot!de acompanhamento da erosão do poder aquisitivó, por-h~T. pança Ouro. O B_anco do Brasil nunca. aplicou esse artigo
por dispositivo legal. Só o Congresso pode dar aos recursos 21. Somente tem exigido o cumprimento da obrigação pacdo Tesouro cláusula de -correção. Por essa razão, aplaudindo __ tuada ..
Mesmo assim, como esse dispositivo poderia implicar alo esclarecimento que V. Ex• nos traz, ainda que sinteticamente, creio que tenho conhecimento do_ teor dessa nota, teração do que as partes haviam contratado, o Procurador
se ela é datada de uns dez dias, acredito. Mas esta nota não Çi-er~l da República pediu ao SFT sua nulidade, através de
esclarece totalmente a situação e compete aó CongresSo Na- Unia ação_ dire_ta de inconst_~tücionãlidade. Alegou _o Procucional, pelo _menos, forçar um entendimento adequado. Não rador Geral que nenhuma lei pode alterar o contrato já Conquero com isso quebrar o Governo rtem dificultar o Tes-ouro cluído, o que, em direito, se denorhina "ato jurídico perfeito",
do Estado. Agora, estabelecer TR para a parcela dos emprés- porque a Constituição Federal não o permite.
A ação proposta pelo Procurador Geral (oi julgada em
timos, que é baseada em recurso do Tesouro, com- resolução
do Banco Central e do CoQselho Monetário Nacional, não 25,6-92 e o STF decretou a inconstitucionalidade do art. 21.
é norma regulamentar. Por isso, ofereci e quero, aqui, apro- Quer dizer: o SFr disse q~e o art. 21 da Lei n' 8.177 é realveitar a oportunidade para defender o projeto de_ de_creto mente nulo.
legislativo que susta esse ato normativo,. na minha opinião,
-cOmo ficam então, os contratos assinados antes de
equivocado. Ainda que para contraditar, quero cumprimentar 31-1-91?
A resposta é simples: as partes têm de cumprir o que
V. Ex', porque está abordando um assunto da maior importância para _o Brasil, para a agricultura brasileira, dizendo, contrataram. Por isso a atualização monetária só_ pode ser
.contudo, que o Governo não t~m.a si\uação sob seu inteiro cobrada nos contratos que tenham cláusula de atualização
controle. Creio que vamos ter que nos debruçar sobre ~ste monetária (correção inonetária na forrilà 'ailtiga). · · ' · ·
assunto para conseguirmos uma solução justa para o mesmo.
No caso dos erÍipréstimos do BancO do Bra_sil, é pfedso
Muito obrigado.
atentar para alguns aspecto.s.•. Antes IJ;lesmo de ser julgada
O SR. NEY MARANHÁO- Senador Esperidião a ação, quando alguns agricultores foram induzidc;>s_ a crer
Amin, agradeço a V. Ex~ pelo oportuno aparte, pelo conheci- que estavam dispensados da correção monetária, o -pió"prio
mento-que V. Ex~ tem deste assunto de grande interesse para Procurador Geral ®_República enviou carta c_ircular a todos
a economia nacional, principalmente a área da agricultura. os Procuradores dos Estados, esclare~en~o que:
Creio que com esse·a:p-arte V. EX' deu os devidos esclareci'•o fundamento da ação foi o f3.to de a lei não
poder prejudicar o ato jurídico perfeito e sõ se referiu
mentos, complementando esses esclarecimento-s que dei na
tribuna do Senado. Com esses esclarecimentos de V. EX' e
aos artigos da Lei n' 8.177, de I' de março de 1991,
com essa lei que deveremos rapidamente aprovar, para que
que faziam menção a contra:tos celebrados antes da
a matéria fique devidameilté-1.-ffgillamentada para o bem dos
edição da ~esma."
produtores, para o bem da classe tão laboriosa que-é a-classe
Por~anto, o mesmo artigo da Constituição que não per-·
dos agricultores e também para a trailqüilidade do Banco
mite à lei mudar o contrato já feito p-ara aCrescentar a correção
do Brasil.
monetária, também não permite que elimine à 'correÇãó moneAgradeço a V. Ex• pelo oportuno aparte.
tãrla _quando ela foi contratada. Se o ~01:\.trato tiyer essa -cláuSr. Presidente, era esse o esclarecunento que qUeria fazer
sula, o correto é pagá-la. -A falta de pagamento traz, em
e pedir também a trans-crição nos Anais do Senado_ do alerta
conseqüência, um aumento muito gr.illde de despesas, como
que o Banco do Brasil, nesse trabalho, está fazendo, referente
mu~ta,_ custas processuais e honorários de advogado.
.
aos produtores, com respeito a esse pagamento da TR dos
Ê preCiSo reSs_altai os mutuários 4o Banco do Brasil que
empréstimos rurais. - a aplicação ·da TR ·não foi julgada. A TR não foi extinta.
Muito obrigado. (Muito bem!)
Ela continua atualizando os contratos de fitianciarilelttos e
Documento a que se refere o_ Sr. Ney. MaranhaO
empréStiniOs onde foi estabelecida, bem cofio todas as aplicaem seu pronunciamento.
Ções finãrtceiras do público em geral. Qualquer decisão ou
BANCO DQ BRASIL ALERTA PRODUTORaS
entendimento diferente,_só pOderá prejudicar o interessado.
o- que o sTF- éonsiderou inconstitucional não foi a correçãq
SOBRE O PAGAMENTO DA TR
IriOne"táriã, mas a sua cobrança quando-não tiver sido contraNOS EMPRÉSTIMOS RURAJS
tada.
A imprensa noticiou nos últimos- di~s que fOram profePor conseguinte, a decisão do STF não alcança:
ridas duas decisões "contra a in_cidê_ncia da TR (Taxa Referema) os contratos celebrados após a vigência da lei n"
cial)" nas dívidas -de produtores rurais, sustentando que esse
8.177/91;
entendimento estaria de acordo com o do S_upremo Tribunal
Federal, quando julgou inconstitucional o artigo 21 da Lei ----~ocb) os contratos anteriores à referida lei, desde que as
cláusulas de reajuste neles previstas estejam sendo observadas,
n' 8.177, de I• de março de 1991.
tal
como pactuado, por exemplo, nos contratos rurais do BanEstão equivocadas aquelas interpretações, o que fica claro
co do Brasil, realizado com recursos da Caderneta de Pouapós breve· retrospecto da questão.
pança Ouro.
O referido artigo 21 determinava que os financiamentos
Cobrança de JurosiTR
rurais concedidos até 31-1-91, •'com recUrsoS dos depósitos
As notícias também dão Conta-de que as decisões Illepciode poupança rural" fossem atualizados pelos índices nele fixanadas teriam autorizado o pagamento do "principal da divida"
dos, mesmo que diferentes dos anterioinlente acertados.
somente acrescidos dos •'juros contratuais ·de 12% ao ano",
Esse artigo 21 não atingiu os ·corittátos furais do Banco
sOb o argumento de que assim determinaria a Constituição.
do. Brasil feitos com depósito de poupança, porque neles já
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A alegação de que a TR estaria limitada a 12% ao ~no
de consumidores por mês. E importante destacar, ainda, pelo
também não procede. A recente- decisão -d~ ~FT sobr~ a TR
seu significado social, que 55% das propriedades rurais do
não abordou o aspecto da limitã.çãd a 12% ·a.a. Essa questãó Estado já estão eletrificadas. O atendimento às classes- de
foi ai:'güida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n"' 4,
baiXa renda foi uma. das nossas prioridades quando à frente
movida pelo PDT, tendo sido julgada improcedente pelo Su- do GOverno Estadual, bem como do eminente Colega e Sena~
premo (Diário da Justiça da União, de 12-3-91, pág. 244).
dor Gerson Camata durante o seu período governamental.
O argumento invocado choca-se com esse julgamento do_SFT
Por fim, devo mencionar que a Escelsa é a supridora
que confirmou não ser auto-aplicável o artigo 192; púágrafo
da Empi-esa de Luz e Força Santa Maria, que at_ua nos outros
terceiro, da Constituição, no qual fundamentaram-se aquelas
10% do território capixaba.
sentenças de primeira instância.
-' •
'
·
O problema da Escelsa avulta de uma maneira muito
Em suma, a TR não- está limitada a 12% ao ãno, cortlo
importante. O que mais me preCrcupã ·é a possibilidade de
equivocadamente tem ·sido noticiado, estando _o Banco, poruni.a retirada total, por parte do Governo, do capital da empretanto, autorizado a cobrá-la nos termos dos contrãtos firma- sa de energia capixaba. Pesq u~sando os documentos do Progra_-.
dos.
__
_
__
ma Nacional de Estatização, não foram observadáS,"eni. ne~
··---o-sR.. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo nhum deles, referências a um objetivo dó Govehió Federal
a palavra ao nobre Senador Elcio Alvares.
- em fazer caixa ou obter recursos com a vf?nda de suas empreO SR. ELCIO ÁLVARES(PFL-ES. Pronuncia o seguin- sas. Aparentemente, o- Governo livra-se delas apenas para
te discurso ..Sem revisão do orad9r.) .--Sr.- Pre~i"çnt~; Srs. 'centrar seus escassos recursos em áreas típicas~ -como saúde,
Senadores, venho a tribuna para analisar detidamente a inç:lu- educação e segurança.
Por isso, creio que precisamos; antes de mais nada, chegar
são _da Escelsa- EspíritO S!!~to Çentr~i~ -~létriql$ S/A~ ~rp~
a um consenso sobre o percentual de capital que deve ser
presa distribuidora q.e emergia elétrica do meu Est:;kdo, no
mantido pela Eleti:obrás. Está contemplado no art. 8' da Lei
Programa Nacional de Desestatiz.ação,conforme dC.tci:tilirtOu
n' 8.031, de 12 de abril de 1990,.que criou o Programa Nacional
o Decreto n~'__574, de 22 .de junho do _corren~ ano. _
de Estatização, e no art. 40 do Decreto n' 99.433, de 16
Antes de mais nada, devo diz_er _que não sou· contrário
à venda das empresas estatais brasileirãs. No entanto, aúcidiio de outubro de 1990,a prerrogativa de continuidade da forma
estabelecida. Sempre que houver razões que ojustifique, a
que no caso específico da Escelsa alguns pontos essenciais
União deterá, dir~ta ou indiretamente, ações de class.e_especial
devem ser bem avaliados e convenientemente ccmduzidos,
do capital social das empresas privatizadas que lhe confiram
para que essa desestatização 'seja realmente bem Sucedida.," '
O que está em jogó é a sobrevivê_nc~a empresarial da o poder de veto em detenninada~_m.a}~rias, as quais deverão
Escelsa e, em decorrência disso, o desenvolvimento do Estado ser caracterizadas nos estatutos sociai~ das empresas, de acor~
docom_o _estabele.ciQo no art. 6, inciso XIII,§ 1~> e 2~' desta
do ESpírito Santo. Em outras palavras, o processo deve ser
levado com muita cautela, porque a alienação dessa ·empresa lei. O § 1"' foi vetado e o 2"' estabelece que a ação de classe
especial somente poderá ser subscrita pela União.
poderá influir nas condições de vida do povo capixaba.
Ora, sendo a Escelsa uma prestadora de serviços públicos,
Dois_são os aspectos que mais nos preocupam neste momento. Sobre eles, temos sugestões _a fazer à Comissão Dire~ distnOuidora de energia, funciona com um fator fundamental
tora do Programa Nacional de Desestatizaç_ão, _o primeiro ·ao desenvolvimentó do Estado. Sua ã:tuação- está ligada indisdeles diz respeito à participação acionária que a Eletrobrás soluvelmente ao bem~estn da população. Assim, não faltam
vai manter na Escelsa_após sua privatização. O segundo ponto motivos para que sejam, neste caSo, criadas as tais ações de
refere~se à forma de alienação das ações da Eletrobrás, caso _classe especial a serem detidas pela União através da Eletrobrás.
a desestatizaçãQ seja feita por esta via.
. _. .
,.
Cotn<>" já disSe, a desestatização-da Esce_lsa, caso não
O Estado brasileiro precisa assegurar~se de que a e;nergia
seja bem conduzida, pode inViabilU:ar o crescimento.econôa será fornecida a todos os_ quadr~ntes do Espírito Santo em
mico do nosso Est_ado. ____,
.
_
___
quantidade equalidade compatíveis· éom as necessidades dos
Antes de entrar no exame minucioso dos aspeCtos funda~ consumidores.
mentais -que enumerei, quero fazer uma breve apresentação
-São incontáveis as razões políticas, econõm.ic3s ~ ~odais
da Escelsa. A Espírito Santo Centrai~ Elétricas S. A. foicriada -que respaldarri este nosso pleito, mas- eu me contentaria em
em 1968, pela fusão da antiga empresa estadu,::d de energia, citar apenas uma, de ordem estratégica: o nosso Estado não
que atendia o interior do Estado, com a CompanhiaCenttal tem como gerar a -ehergia que consome. sendo, portanto,
Brasileira de Força Elétrica, de capital norte~americano.
extremamente dependente do insumo que nos vem de Fumas
Controlada pela Eletrobrás, a Escelsa carac1;eriza~se co- e de Itaipu. Na áie~ _de energia, nosso Estado é vulnerável.
mo empresa distribuidora de energia. Recebe de Fu!Das e
Já o § 2' do art. 28 do Decreto n• 99.463, de 16 de agosto
Itaipu 80% da energia necessária ao atendimento de sua ár_ea
de 1990, determina q_ue todos os atos.<!Q processo de desestade concessão, que compreende 90% do território estadual, tização terão de ser feitos mediante edital, com divulgação
e serve a 63 municípios.
pelOs meios de comunicação. ·
As demais empresas distribuidor-as de energia vêm sofrenO item "a" do ~ lY do art. 28 explicita a neceSsidade
do as conseqüências da política tarifária Vige:nt~, mantid?- em
bases irreais. Alémdisso, a ~plicaçãode tarifas h,ora!sazol!ais da indicação do percentual do capital social de sociedade a
diferenciadas concorre para -redução significativa do fatora- ser alienado, quando for o caso.
Assiin, penso qúe temos de agir rapido, tão logo seja
menta da empresa, influindp negativamente no seu desem~
foimado esse consenso, no sentido de que a União não se
penho económico-financeiro:
O mercado capixaba de energia é predominantemente retiie totalmente da sociedade. A ação deve se concretizar
industrial em termos de consumo de grandes m~ssas de eletrici~. na preparação de um parecer bem fundamentado da Comissão
~!_de, enquant(> o segmento residencial prepon~ra no número Díretora, alinhando razões que justifiquem a permanência
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da União, no mínimo, ein um perCentuafldêlldcõ_ ao que
está hoje em poder do Governo do Estado
Além do que estou aqui levantando, existem outros mecanismos de proteção ao patrimõnio estatal que ainda não foram
convenientemente utilizados e que nos permite vislumbrar
opções diversas na venda pura e simples da Escelsa.
O art. 9~ do Decreto n 9 9.433, estabelece a competência
da Comissão Diretora do Programa Nacional de Desestatização. Essa lei, no item 13"', diz que à Comissão Diretora
cabe deliberar sobre as condições de venda, arrendamento,
locação, comodato ou cessão de bens e instalações da sociedad~ incluída no programa.
Pergunto, neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores, por ·que não nos dedicamos a estudar outras formas de
participação em parcertã? Por que nos limitamos apenas à
venda de ações?
.
.. . " ·- _ _
Um dos objetivos mais importantes do Programa Nado·
nal de Desestatização , conforme consta no_.Projeto de Lei
.n9 202, em fase de apreciação nesta Casa,que regulamenta
o art. 175 da Constituição; é atrair os -capitais pnvados, em
complementação aos capitaís públicos._
O Sr. Almir Gabriel--Perrriite·mê V. Ex~ um aparte?
O SR. ELCIO ÁLVARES::.___ Ouço;-com atenção, o nobre
Senador Almir Gabr_iel.
O Sr. Almir Gabriel- Pelo que entendi, V. EX' coloca
que a empresa distribuidora de energia elétrica e força do
Estado do Espírito Santo está-sendo privatizada, ou em proposta de privatização. Alguns pontos precisam ser relembra·
~os. Em .Pz:iineiro·tugar, -quero colocar que o modelo energé·.
tico brasileuo está errado, completamente fora das condições
que o País tem, quer em relação aos seus bens naturais, quer
em relação ao padrão de consumo. Um segundo ponto_ parece-me extremamente sério: ao mesmo tempo em que se reconhece para a Eletrobrás uma extraordinária tarefa- histórica
até, "? sentido da aceleração de todo processo de energização
do País-.- também se reconhece que os projetas elaborados
para suprir as necessidades de cada Região guiax:am-se muito
mais pelos interesses das empreiteiias do_ que pelas necessidades da população e pelas orientações técnicas mais sérias
e mais autorizadas. Na prática, utilizava-se todo um discurso
técnico paTa satisfazer muito mais aos interesses das empreiteiras do que aos interesses da própria Comunidade. Resultado: a maioria das nossas hidrelétricas saiu por um preço
brutalmente maior do que aquele que sçria razoável esperar.
Existem exemplos em todo País, inclusive ·Tucunú, Balbina
e tantos outros. O fato de se reconhecer todos esses erros
não quer dizer que a privatização resolve, até porque a experiência brasileira a respeito é dramática.· No meu Estado,
por exemplo, existia- a Paraeletric, companhia inglesa que
supria as necessidades ·de Belém, enquanto a cidade não crescia. Ela não se dispunha a ir para o-interior, alegando que
o interior não tinha nenhuma condição de se expandir. Veio,.
então, a Celpa, que, como companhia estatal, resolveu inVestir
em determinadas áreas do interior. O crescimento que, cóln
a presença da energia e da força, foi possível dar ao interior
do Estado, foi extraordinário. Essa mesma experiência paraense certamente é a do Espírito Santo; certamente também
é a da Light no Rio- de Janeiro e em S_ão Paulo. Enfim, são
todas experiências que mostram que o Brasil teve possibilidade
real de crescer, sobretudo na sua base industrial, exatamente
por causa da presença do Estado no sistema de eletrificação
~nacional. Não vejo c9mo upt P_aís conl_Q o }~rasil, _que ainda
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tem qUe fazer uma iÔfra-estrutüra, sobretudo na área rural,
. extraordinariaplen.te. grande, a fim de facilitar a pfodução na
micro e pequena propriedade rural, possa fazer isso através
de uma instituição ou de uma empresa privada. Ou seja, tirar
o Estado de uma atuação firme nessa áre_a: da e_Ietrificação,
com certeza absoluta, será trair os interesses maioreS ~da população brasileira. Sou inteiramente ·solidário aó prOtesto que
está sendo feito pOr V. Ex~ no que diz respeito à Companhia
de Eletricidade do Estado do Espírito Santo. Praza aos céus
que ela não seja a primeira de uma série que, na- verdade,
Se tenha em vista privatizar.
··
O SR. ELCÍO ÁLVARES - Recolho o aparte do nobre
Senador Almir Gabriel com muito carinho, porque o retrato
que S. Ex~ pintou é exatamente a--Situação do nosso Estado.
Há também um detalhe que fiz questão de frisar: -o nosso
·Estado é muito vulnerável nesse ponto de energia elétrica,
porque somos supridos por Itaipu e Fumas. Portanto, o fato
de a União pretender sair de todo da Escelsa é altamente
preocupante, principalmente neste momento em que o desenvolvimento do Estado está inteiiamente ligado à sua compa·
nhia geradora.
Então, vejar.n o perigo:- no móinénto- em que a União
se demite da participação, ficaremOs sujeitos; evidentemente,
a uma empresa privada, e aí podem surgir problemas muitos
graves, inclusive de macrosinteresses económicos. ·
- ?Ostaria de dest~car também, neste momento·, que a comp~nhta tem uma séne de elementos que são possíveis-aciomstas, através da locação exatamente da ocasião, de contas
que foram geradas, e que não estão_sendo considerados. Inclusi~e, há a situação dos empregados.O programa está sendo
feito de uma maneira muito ampla, visando exclusivamente
à demissão da União do controle acionário da_ Escelsa; para
entr~gá-l31 por inteiro à .empresa privada. É esse o porlto que
me mqmeta. e o depOimento do Senador Almir Gabriel é
muito importante, porquetenho a impressão que o Pará e
o _Espírito Santo tém a mesma similitude em matéria de problema energético.
Sr. Presidente, Srs. Senadores-. como aos empregados
das empresas estatais vendidas vêm sendo assegurada a participação privilegiada na compra das ações, o mesmo deve ocorrer
no caso da Escelsa. Porém, creio .que esse benefíCio deve
ser estendido também aos consumidores.É esse o objetivo
do Estado do Espírito Santo, porque nesse ponto o GOveino
do_ Estc:do também compreende que devemos negociar as
açoes nao só com osempregados, conforme tem ocorrido, mas
também com os consumidores, o que sei-ia uma maneira de
nos garantirmos·contrao pOssível grupo que venha, realmente,
·
a ter o controle acionário da Escelsa.
. _Os consumidores, por exemplo, que na época da constitutçao. da empresa não passavam de 70 mil, hoje beiram Os
600 mil. A Escelsa tem no _Espírito Santo 600 mil consumi-dores. Esses consumidores, que contribuíram para o Cresci.:.
mento da empresa, têm o direito de participar efetivamente
da compra de suas ações. A pulverização das ações nas mãos
doS capixabas vai assegurar uma concreta e real distribuição
de renda, ?lém de significar um nlaiór poder fiscalizador.
Acaba funciOnando como uma poupança popular, via mercado
~cionário, caracteirstica das sociedades mais desenvolvidas.
Isso -é perfeitamente factível porque, nó Seu§ 29, o art.
32 do Decretp n' 99.463 estabelece que:
"A Coniissão Diretora poderá fixar, em cada processo de· P:r:iY~~z_~g~ __limite máxim_o de m~mero ,P.e
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do momento. que diz respeito aos acontecim + +entos que
ligam a Câmara dos Dep~tados ao Sen_ado Federal ne,ss~ autorização para processar e Julgar o Pres1den~e da Republ!ca.
Oaro que há uma leitura do texto --da Constituição FedeDessa forma, a Comissão Diretora do Programa: N adonal ral, onde não se pode separar - e eu gostaria bem de c~aiJlar
de Desestatização poderá controlar a predominância das par- a atenção- dos Srs. Senadores para tudo isso - o processo
tes interessadas na gestão da Escelsa.
do jUlgamento~ Com isSo, chegamos àquel~ conclusão de q'!-e
Creio c:}ue, sendo chamados a partícipar, os consumidores
-competiria ao Presidente do Supremo '!'n?l:l~al Federal Já
e empregados da Escelsa responderão _adequadamente a esse dirigir o processo·, como a S. _Ex~ cabera dirigir a !l,ess~o de
convite,
_
__ _ ____ __ __
julgamento.
.
Nesse ponto, é interessante dizer que, numa pesquisa
Ora, aí está a Constituição Federal com o te~to a esse
realizada em 1988 e-1989, constatou-se que, respectivamente,
respeito. Mas isso leva a uma me~itação .II!-ais profunda e
71 e 79% dos capixabas estavam contentes rom o serviço a uma análise mais responsável. Entao, surgtnam daf algumas
de sua distribuidora de energia. É uma empresa que tem, indagaç~es: o- Presidente do Supremo Tribun~l Federal deixarealmente, um saldo altamente positivo, não s6 de simpatia, ria o seu cargo na mais alta corte e se deslocaria para o Senado
mas de efetiVO trabãlho em favor. do desenvolvimentQ do nOS!:!:O Federal, onde, por exemplo, daria os despachos interlocuEstado.
tórios? _S. Ex' daria os· despachos administrativos no processo
Sr. Presidente, Si's. Senadores, como incontáveis empre- de imp6achment do Presidente no Senado? E se S. Ex• desse
sas estatais brasileiras, a Escelsa vem tendo _o seu ritmo de
esses despachos, que recurso haveria quanto ~ eles? Em que
crescimentO .sufocado pela falta de recursos.- Os investimentos caso o próprio Supremo Tribunal Federal poderi~ servir ?e
anuais, que deveriam ser da ordem de 50 milhões ® dólares, socorro para uma parte descontente com o procedimento minfelizmente não têm sido alcançados em tempos recentes.
terlocutório do dirigente do processo?
.
As inversões da Escelsa foram as_seguintes noS_últi~os
Por isso, entendo que a Con_stituição F~4er~l. 9-eve ser
cinco anos: 35 milhões de dólares em 1987, 38 milhões, e111 lida quanto a isso; não nesta parte, mas ela deVe ser lifia
1988, 36~ milhões, em 1989, 25 milhões. em 1990 e20 milhões quanto a esse problema, com tudo que diga respeito aos ~r~s
no ano passado.
_
..
Poderes. Não estou entre aqueles que entendem que o MmtsEsse crescente descompasso - a Escelsa aplicou no ano tériO Público seria o Quarto Poder. Não concordo com essa
passado apenas 40% do_ que precisaria investir - fez com - teoria. Ainda estoU. na teoria_ de _M_ontesquieu; só existem
que obras importantes fossem paralisadas, enquanto o crono- realmente três Poderes.
grama de outras teve que ser desacelerado.
.
Como poderia a chefia de um outro Poder deslo~r-se
Esse fato demonstra que a empresa, realmente, prectsa· e assumir posição no Legislativo para dirigir o proce.sso? Essa
de investimentos, que só poderiam chegar atráV-és de novos expressão da dire~o do .processo de impeachmen~ d_e~e ser
investidores.
--. _fiGa de modo adequado, de acordo com a Constltutçao n;:~.
O quadro económico que vivemos· hoje, de recessão proparte atinente aos Três P~deres, e não ao pé d~ let~a, _POrque
funda, indica que não será tarefa das .roais fáceis ·a ãtração ·isto não faria sentido. Evtdentemente, não tena sentido que
de parceiros para os empreendimentos necessários _ao cresci- ~o Senado Fe_deral perdesse suas prerrogatiVas para oUtro Pomento da Escelsa.
.der,_ pelo fato de dever processar e jul~ar o Preside~te da
Mesmo assim, acreditamos que essa seja realmente a me- ;República. Deve_mos, sim, processar e julg~r o__ Prestde~te
lhor saída. Não temos nenhuma razão para crer que-a venda ida República sob a dire9ão d() Supremo_ Tnbu~_al Federa~,
pura e simples daquela empresa baste para superar os probl~ na pessoa do seu Presidente, mas-essapresença fístca do Presimas que o Espírito Santo_vem enfrentando no setor de energta
dente do Supremo será absolutamente necessária e. ipdispenelétrica. ~
~
sável na sessão de julgamento, quando se estabelecer a formaDiferentemente do setor fabril, onde até então tem-se
:ção do colegiado do Senado que, então, funcionará como
concretizado o Programa de Desestatização, o setor· de servi·
tribunal irrecorrível para prolatar a decisão atincnte ao imço_s públicos, com destaque o estratégico de fornecimento de peachment do Presidente da República ou a sua a~solvição.
energia elétrica, necessita da nossa atenção responsável e funSei que vários oradores têm ocupado Aesta tnbuna com
damentada para a melhor decisão. Aquela que atenda ao~
consideraçõe_s sobre isto. Ao pé da letra, fossemos entender
anseios do Governo Federal e à necessidade de desenvol- ,fSem harmonia constitucional de outros dispositivos, num~ invimento das áreas atendidas e que não se situe apenas· nos
terpretação isolada só de uma parte da Constituição;-énfão
interesses económicos-financeiros, mas principalmente no po:teríamos_ as seguintes conclusões: primeiro, o pedido de imlítico-social.
_ peachment teria de dar entrada aqui D? S~nado. lm~diata-.
Sr. Presidente, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
mente, o Presidente do Senado comuUicana ao Prestdente
(Muito bem!)
do Supremo Tribunal Federal a e~stência do pedido~ Este
assumiria: ã-âireção do processo e mandaria ouvir a Câmara.
Durante o discurso do Sr. e/cio Atvare~, o sr.__ Mtp.~
;A Câmara, para dar-autorização, ai~da _estaria integrand?
ro benvides, Presid~nte, deixa a cadeira da Presidêitcia,
que é ocupada pelo Sr. Beni V eras, suplent(J de Secre- lesse mesmo processo e, ao dar autonzaçao ou negar,.continuaria integrando o mesmo_ processo. A__gora, o ménto da
tário.
questão e o julgamentOJ?Or força desse mérito só ocorreriam·
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo apalavra .depois da autorização da Câmara: Mas, em todos esses moao nobre Senador Cid S~bóia d~ Carvalho.
mentos~ já teríamos, na interpretação stricto sens_u! ~presença
do Presidente do- Supremo Tribunal Federal dmgmdo todo
. O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMPB-CE.
o procedimento.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orado_r.) .~
Sr. Presidente, Srs. Seriadores, retomo, hoje, a esse tema
O Sr. Elcio AlVares- -Permite~me V. E~..u~ apa~e?
ações do capital da sociedade, que poderá ser adquirido
por participante ou grupo de particlp~mtes no processo
de privatização.«
· -·
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O SR. CID SAlJÓIA DE CARVALHO- Pois não: OuçO,
com todo prazer, o aparte de V. E~
O Sr. Elcio Alvares - Nobre Senador Cid SabÓià de
CarvalhO, eSse j:>onto do debate referente à presidência do
processo que julga o Presidente da República no Senado já
mereceu análise e, iriclusive, comentáriOS de vários juristas
brasileiros; mas V. Ex• está ttazi!ndo o problema com muita
lucidez. Conforme o Supremo Tribunal Federàl já deixou cla-

ro, no momento em que balizou o prazo de defesa dentro
de um preceito regimental, não podemos perder de vista o
Regimento Interno do Senado Federal. A matéria está toda
contida no capítulo que trata do funcionamento do Senado
como órgão judiciário. A leitura tem Sido exaurida por todos
os interessados na tramitação. Mas o fato que me parece
relevante, exa:tamente pela complexidade do processo, é aquele que diz respeito ao Presidente do Supremo Tribu!_]al Federal. A Carta contéin dispositivo qUe prevé que S~ EX~ é presidente por inteiro no processo. Logicamente, a questão que
V. Ex~ coloca tem que ser respondida, no meu modo de sentir,
de forma negativa. O Presidente do Supremo Tribunal Federal
vai presidir, no meu entendimento, a última sessão que será
aquela de julgamento do Presidente, porque, conforme está
preceituado no art. 380, no momento em que a Mesa recebe
autorização da Câmara para a 'instauração- do_ processo, ela
nomeia, ato contínuo;-uma comissão constituída de um quarto
de Senadores, que terá a responsabilidade do processo. Parece-me que essa comissão disporá de um presidente e de um
relator que terá oportunidade de praticar todos os atas do
processo. Agora, surge aí uma figura que me causou estranheza, advogado que sou de lides criminais: eSsa comissão
tem a responsabilidade de erigir o libelo acusatório e se completa no momento em que entrega esse libelo acusatório. Então, vejam que situação paradoxal: o Senado da República
é, ao mesmo tempo, acusador e julgador. Senti tinia deficiência técnica nessa Coiníssâo, nias Dão quis discutir o fato, por
entender que seria precioSidade de discussão. No inomento
em que ingressou o pedido de impeachment - e aí também
perfilho a posição do Senado José Paulo Bisol- nesse ponto
de vista, o fórum competente deveria ser a Mes~ do Senado
da República.
·

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Pertnita-me·
V. EX' dizer que, muito embora aí se diga que a Câmara
autorizará o processo, na verdade, o processo já se instaura
a partir do momento em que ingressa uma petição ihicial
-processo no lato.sensu. Agora, processo stricto sensu, processo no sentido rigoroso, do qual poderá resultar o impeachment, este só se instaura depois da autorização da Câmara.
Mas o procedimento do qual há autorizaçAo, e pi"Ossegue o
exame do pedido inicial, esse saneamento que se dá com
a autorização, esse tem uma característica diferente; mas tudo
já é processo.
O SI-.-Eicio Alvares- Senador, creio que houve um
erro de gravidade, não foi um erro comum, porque está provo~
cando esse debate. A Câmara dos Deputados não tem nada
com o processo referente ao impedimento do Presidente; ela
apenas tem um ato, que é autorizativo.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Concordo plenamente.
O SI-. Elcio Alvares- Esse ato estaria incluído, evidentemente, na tramitação do processo aqui no Senado. Indagariamos à Câma.J;a se ela recebe o p_edido e se autoriz~ o _R!O-
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cesso. Se autorizasse, teríamos que cumprir a parte do capítulo
que disciplina o funcionamento do Senado como õrgão judi-ciárlo.
·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO -· Permita-me
V. Er daí eu entender que a defesa do Presidente perante
a Câmara dos Deputados só pode ser processual, quanto ao
processo de autorização, e não sobre o_ mérito dã Questão,
não sobre o crime de responsabilidade propriamente dito.
O Sr. Elcio Alvares~· Nesse ponto, o Relator, Deputado
Nelson Jobim, está agindo certo; S. Ex~ vai-pegar a defesa
do Presidente, se ela for produzida, por qualquer motivo,
lá na Câmara, e remetê-la para o Senado. Mas eu gostaria
de fazer um outro comentário sobre a petição inicial, firmada
pelos eminentes braSileiros Barbosa Lima Sobrinho e Marcelo
Laven Yre. A colocação da petição, tecnicamente, pecou num
ponto: deveria ser deduzida por artigos, e ela teve o caráter
meramente narrativo e descritivo; ela nã.o foi deduzida por
artigos, porque, se o tivesse Sido, no momento em que fosse
constituída, no Senado, a comissão de um quarto, o libelo
acusatório seriam praticainente os artigos que estavam contidos na petição inicial. Coloco essa discussão jurídica, porque
foi com uma trenienda estranheza que verifiquei, dentro do
texto do Regimento Interno, que a nossa comissão de um
quarto tem a obrigação de erigir o libelo acusatório. Parece-me
- e aí vem outra pergunta - que os Srs. Senadores que
participassem do libelo acusatóriO estariam Impedidos de jul:gar. Trata-se de um princípio elementar.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ela não é Ministério Público. Acho que essa comissão é para ordenar o processo, não para produzir o. libelo.
O Sr. Elcio Alvares - Em razão da toada que está se
fazendo na Câmara dos Deputados, já era imperioSo que o
Senado da República tivesse os elementos que vão funcionar
nesse processo.:.......; se ele reahnente tiver que ocorrer- aprestados para examinar essas nuanças que são importantíssimas.
Lendo e examinando alguns comentários-de eminentes juristas
brasileiros, pude constatar a complexidade desse processo,
e com um fato muito grãve: é inegável a culpa da Casa Congressual. Infelizmente, a lei especial para disciplinar o processo
não foi feita. Então, estamos vivendo, em determinados momentos, a Lei n9 1.079, de 1950, que não constrói, e -nesse
ponto o Supremo, na ementa do Ministro Sepúlve<Ja Pertence,
foi muito claro: seriam recepcionados pela Constituição apenas aqueles dispositivos que não se confirmassem com o texto
constitucional. Ninguém pode perder de vista que o Supremo
Tribunal Federal, no primeiro momento do julgamento, fixou' se dentro da linha regimental. Então, o Regimento do Senado
precisa ser examinado com muita atenção . Eu citaria, como
ponto de maior importância, exatamente esse lado do libelo
acusatório. Por outro lado, entendo, a respeito desse trabalho
todo que está sendo feito na Câmara dos Deputados, e com
o maior apreço ao~ eminente~_elementos _qu-e estão dentro
do processo, que o Sr. lbsen Pinheiro, como Presidente da
Câmara dos Deputados, se recebeu a petição, .teria que submeter o seu ato de recebimento ao Plenário. Porque, automaticamente, no momento em que o Presidente da Câmara dos
Deputados- que teria qu~ examinar a legitimidade das partes, o fundamento do pedido - recebe preliminarmente o
-·pedido, ele teria apenas que submeter ao Plenário, sem qualquer tipo de defesa, o seu despacho inicial, qual seja, o de
receber a petição. O Plenário confirmaria, aUtorizaria ou Dão
o se-guimento dq pe9ido de impeachment. Então, no momento.
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em que as coisas _começam a~ tomar·{orma, e que o Senado
deverá ser convocado, se for autoriz:.ado _o_ p~ocessam.entQ na
Câmara, -nós, do Senado, temos que examinar, com muita
clarividência, o que está contido n_o _Título X! Capítulo I,
do nosso Regimento Interno, a respeito do funcionamento
desta Casa como órgão judiciário. Neste momento em qu_e
V. Ex~ levanta dúvida sobre a presidência do procesSo, torno
a reiterai': no meu modo de sentir~ '? ~i~!_s~r~~~!d~ey ~anches
somente funciona corno .presidente na aUdiência de julgelmento. Essa audiência é ~i g~n~ris;oé COIIiO'sé: fosse ..na Justiça
comum.. A produção de prova~ _é feita imediatamente. O jUiz
ouve as test,emunhas, ~xami~a as prov~~ ~·ato contínuo.- passa
a dar a _decisão condenatória ou absolutó_rla. Veja que o ponto
principal desse julgamento é uma audiência inteir_a; e vãi ser
imensa, dependendo _exatamente da colocação das_ provas,
porque as que forem requeridas ou deferidas __: onden'atória
- e que preliminarmente essa comissão terá opo~~unid~de
de examinar vão, por inteiro, para a audiência final, que será
condenatória ou- ãbsolutória, do PreSídente. Aí sim,- no momento em que for instalada es·sa ·audiênciá, cjüe'- -e- 'decisiva
para o julgamento do processo, a mesma terá que ser ptesidida, do início ao térm1no, pelo Miiüstro Presiderife do Supremo Tribunal Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Entao, esse
procedimento é que seria- chamãdO de processo de impeachment propriamente dito, stricto sensu, a partir desse momento, nessa audiênci?· Porque o problema, Senador Elcio Alvares- não sei de V. Er est~ entendendo -são os conceitos,
é o. que se pode conceituar corn9 p,roçe,sso. Pç_o_çç$_So_A uma
palavra que, juridicamente, tem sentido ora restrito, ora amplo. Não confundamos processo. com ~Ção, N.o mollle;D:.to em
que V. EX" fala e utiliza a palavra processo·e diz que;nesse
momento, deverá Ser o·PreSidé:rite do Supremo Tribunal Federal, será a ação. O proceSSo já s-e junta· corri" a idéia de uma
ação perante esta Casa, cÇ>m funções judicantes. -Já e··uma
ação no sentido estrito, que·é o _sentido_que a Cãriiara: aos
Deputados autorizará:- Agora;-lato sensu, jã:há Um~processo.
O Sr. EJcio Alv~es.- Não, podemOs dividif ~SSê Pi-Ocess.o
em duas partes- não poderia ser _de- óutrã-maheira:'õprbCéS""sb
propriamente dito de instrução e o processo de jillgà{n:e_~t~_· ·
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO _: Eu diriatrês:
um de admissão, um de instrução e outro de julgamento.
O Sr. Elcio Alvares - Não, o de admissão eu elimino,
Estou dizendo a nível do Senado, na parte que -Iú:>s--Conipete.
E por que isso? No Texto d" 1988, foi deferido, por inteiro,
o processo e julgamento ao Senado Federal. Antigamente,
no Texto de 1946, o tribUnal de pronúncra ei"â ·a-cãnrara
dos Deputados, que não tem mais ·esse condãQ de f~er_a
pronúncia. A nossa pronúncia é atrá.véii da. comissã-o de_ um
quarto -que tem que erigir- o libelo acusatório. Então, nessa
parte de inStrução do libelo acusatório, terfa~os _o rito ·processu_al, e o rito final, de audiência e julgamento_ , sob -a Presidência do· Supremo Tribunal, para condenar ou absolver. o
Presidente da República.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- V. Ex• está
com o Regimentó em mãos. Gostaria.q"a.fe lesse o artigo sobre
a comissão do Sen~do.
O Sr. Elcio Ah' ares- Pois não, está no _ar!. 380:
"a) recebida pela Mesa do Senado a autorização
da Câmara para instauração do processo, nos ca-sos
prevístos no item I do af!.. 377, ou a denúncia do crime,
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nos demais casos, será o documçnto lido na Hora do
Expediente da sessão seguinte;
-- b) na mesma ·sessáo etn que se fizc:;:r a leitura, será
_eleita comissão, constituída por um quarto da composição do Senado, obedecida a proporcionalidade das
Representações partidárias ou dos_ blocos parlamentares, e: que ficará resporisáVel pelo processo;"
Então, ninguém pode ter dúvida de que essa comissão é
. responsável pela parte instrutória do processo. _
~-o SR. CID SABÓIA. DE CARVALHO - Aí, sim, mas
não- pelo libelo.
, -·
'

O' Sr.
Elcio Áiv_ares- Vejamos a ·allnea seguinte:
'
"

~

"c) a comissão encerrará o seu trabalho com o
fornecimento do libelo ac;u_sat9rio, que será anexado
-ao processo e entregue ao Presidente do Senado Federal, para remessa, em original, ao Presiderite do Supremo Tribunal Federal, com _a comunicação do dia desig. nado para o julgamento;"
~ SO- aí é que~ Surge a figura do Presidente do Supremo
Tribunal Federal.
_ ~ . , O ~SR. CID S.NJ(/IA DE C~R':' ALHO- E aí se instaura
o processo que· ter~ a direçãodo Pre~_idente do S~premo.
O Sr. Elcio Alvares - E esse processo praticamente é
a defesa do Presidente e, ato contínuo, a audiência, que,
-'àlém de tudo, é instrutória e é de julgamento. Parece-me
-que será uma das mais longas ·audiências, ·se" fOr realizado
realmente o pro·cesso de impedimehto_do Presidente, porque
teremos que ouvir testemunhas e debate_r a prova pericial,
se houver; e depois dessa instrução to4_a, presente o Pre_sidente
do Supremo Tribunal Federal, então, nós, Senadores, vamos
compor o Colégio.. Q SR. CID S/I.BÓIA DE C~RVAL!fO- Agora, gostaria
de __an_a~sartudo ·à luz da intervenção de V. Ex~. Veja bem,
· haViflfulna corriiSsão, mas que nãO terá a fuDção de Mi~istéJ1~
-P!.íPfíco: te"rá a funç-ão típica de jufió-de instrução. O libelo,
at; é no" sentido ·e·Xato da palavra n<> Direito Criminal,_ qller
'áci:er; a relação daquilo que foi trazido, a relação do. que
se impüta à descrição de tudo o que ocorre, sem que seja
propriamente um posiciónamento, digamos, sem que se gere,
ai, a definição do·s componentes· da comissão por um juízo
fin_~l sobre o que está sendo questio7n~<;l.o. _Aí, _é um juízo
orgaitiZãiivo: Ele, apenas, orgariiza. DO Presidente, diz-se
o segllínte: "Sob ·a lei tal ... está acusado disso, disso, disso,
dis-so, o-disso ... a áCUS"!ÇáO é taL" Das provas: "Às" provâs ·sao
tais é taiS .• , Isto é que é 0: libelo. Cabe à comissão elaborar
toda a nã.rrativa_da acusação~ $.em que os seus MeMbros hítel--venham de mérito, sem que seus Membros se comprometam
· cõmO julgadores-~ Do mesmo modo, como não há o comprome-_ti_merito;~ po-r exemplo, de um juiz que, na prinleirá fase de
uni prácesso de homicídio, prOnuncia o réu no criine de homiCidi9, e ele-pois _clirige a sessão d.o júri e prolata a sentença
·según9-Ci as re~p9~t~~ dadas aos quesítos peloS integrantes do
Tribunal do Júri. Então~ essa função inicial, eu nem poderia
~~er que_ é de pronúriciã prOpriamente: é só de organização
do processo. Esse prOcesso, senador Elcio Nvares, para mim,
lato sensu, no sentido amplo, tem várias etapas: ria Câmara
dos Deputados; pro-cesso· autoriZativo; o processo de instrução, devidamenteJnstruído; e, por fim, o julgamento. Agora,
onde entra o Pré$idente do Supremo Tribunal Federal? Na
terceira etapa qtie~ stricto_sensu, é o verdadeiro processo de
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impeachment; sob o aspecto de stricto, sob _um jufzo é dado nenhum outro tipo de indagação. Se porventura alguma
restritivo de conceito,- ali é que·há o julgamento. Essa etapa coisa surgisse,·s~ria, remetida para as vias cotnuns. Então,
é que, necessariamente, será-dirigida pelo Presidente do Su- neste moment_o,_a ÚJ).ica coisa que está me afligindo é que
premo Tribunal Federal.
_estamos_ desarrimados de uma lei especial determinando o
o Sr. Elcio Alvares _ Se"nador Cid Silbóià de Carvalho, processo. Vamos ter que buscar exatamente os lindes no Códi~
estamos verificando que, pela inexistência de lei especial disgo de Processo Penal .. O Presidente não tem que se preocupar
pondo sobre os textos constitucionais -qU:e versam· sobre a
com a defesa na .Câmara dos Deputados, pois é perda de
matéria, estamos apenas partindo para 0 bom-sertso e u_ma
tempo. A ·defesa•tem de ser produzida aqui no Senado. Mas
certa analogia com 0 Processo Penal. Mas sinto que, em detet·
tem que ser dado ao Prpsidente o direito mais amplo no contraditóriO para produzir_ a prova.
minado momento, haverá uma dúvida, porque, logicamente,
entregue o libelo acusatório ao Presidente, ele produzirá a
OSR.CIDSABÓIADECARVALHO- Mas quero dizer
sua defesa; e na produção da sua defesa, ele argirá meios ·a v:· EX~ que o crime de responsabilidade não está no Código·
de provas, sejam periciais, testemunhais Ou documentais. A
·Penal. O crime de responsabilidade é constitucional e, por
partir daí temos que perguntar: se essa- comissão enterra ós
iSsO, tem um tratamento também constitucional.
seus trabalhos com o libelo acusatório; que irá-deferir, quem
0 Si-. Elcio Álvares_ Concordo com V. EX~.- rilãs a
irá examinar, quem irá dar força, afinal de contas, ao- meio
lei especial que disciplina 0 processo não foi feita pelo Conde prova requerido? O Presidente do Senado? A cotnissão,
gresso.. Estamos, 00 momento, sem lei especial determinando
que já entregou o seu relatório, ou é o Presidente do Supremo . 0 processo. Então-, subsidiariamente, 0 Código de Processo
· _penal vai nos dar os elementos para processar o Presidente.
Tribunal Federal?
O SR. CID SABÓIA DE CARYAL.tl.O_-_,Ne:;seporito, ,Aiora, chamo ci atenç~o-para o fato-de que o Presidente
Senador Elcio Alvares, temos que"eiltrar em outras consideyai_ se valer, logicamente, de todos _os recursos de_defe_~a:
rações.
prova pericial, docurilerital, testemunhal, etc ...
O Sr. Elcio Alvares:._ Mas essas ~~dsiderações fêm que
Ó
ser feitas agora. Infelizmente,aLein•l.079,emVirtudeexataO SR. CID SAB IA DE CARVALHO- Penso que isso
mente da distonia constituciOnal de 46 páia'SS, ·naó teiD mais
não pode ser admitido, porque estamos tratando de crime
nenhuma aplicabilidade , serve apenas cOm'o fonte referencial.
de responsabilidade. Ele teria direito- a essa prova pericial,
Por isso, deveríamos nos prevenir agora-. Aj;rande_iQda_ga ão ·ou seja, ·a perícias, vistorias--e laudos os mais diversos que
9
que está surgindo é ex_atamente essa. Eu, pOr eXemplÓ,- divirjo
devessem ser feitos na aVeriguação dos crimes comuns. O
da maneira com que foi ·colocada a petição inicíill -·n·ão ·crime de responsabilidade tem uma conceituação diversa, que
desci' ao detalhe como 0 fez 0 Senador' Jo-sé Pauló Bisol _ · ilão_~mporta, evidentemente, esse tipo-de providência.
entendendo que o forO competente é o S.enado. Mas a petição
.O Sr. Elcio Alvares- Seriador Cid Sabóia de Carvalho,
o fàto .q.ue está sendo imputado a ele, que é grave, que arranha
inicial, para ser posta tecnicamente, deveria ter sido feita
por artigos, e os artigos, se considerados razoavelmente proce- o decoro, que é um processo muito subjetivo, ele só pode
dentes, seriam a sustentação do libelo_ ac!J§~tório .. , - .
corifraditá-lo através da contraprova. A questão que vou deiO SR. CID SABQrkDE-CARVALiiO- E11.entendo. xar com V. EX' no debate- e V. Ex• está sendo brilhante
Mas eu queria aduzir a V. E~ que de_vemos distihgiiir, e . coip.os~mpre-éaseguinte:no-moriléhtoemqueàcomissão-
já começamos isto ·n-y~ -djscurso ante~iof,_~~m que;_ :4!aloguei
de~xa de .f!-mci9nai" com ·a entrega do libelo acusatório, quem
aqui com o nobre Senador Jarbas Passarii)ho; deveinps Ve.rifi- -Preside o processo no momento de deferir ou dar andamento
car, quanto ao que V. Ex• fala, a natureza da hpjiuiação. ''à petiÇão do Presidente em sua defesa, facultando ou não
A imputação por crinle cõmum a:SSeindha-se ao procedimeitto o direito de prova? Essa é a pergunta que eu gostaria de
penal propriamente ditO, à processualísticii"perial, corre pe- fazer, porque, no meu modo de sentir, o úníco ritoinento
rante o Supremo Tribunal Federal, e a proVa é rigorosamente em que o Presidente do Supremo Tribunal Federal participa
é na fase derradeira do processo, na audiência~ que é o julgaaquela consagrada atinente a cada tipo de crime.
mento.
Mas quando o delito de que se fala é o crime de responsabilidade,aconceituaçãoéoutra;maisvária•,maisampla,com
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ o processo
uma prova menos específica, uma prova riiáis dentro de crité- do stricto sensu. Nesse caso, digo a v. Ex• que. aí sim, é
rios éticos, de critérios-sociais, que demonstram que S. EX'- o Presidente do Supremo Tribunal Federal que assume a direo Presidente da República, no momentO*- não tem possibi- -çãcr -do processo e do julgamento. Entendo a representação
lidade de continuar no cargo. Mesmo antes.-de examinar aque- . pelo- impeachment como 0 resultado de várias notícias de
las provas dos crimes comuns. pelo que• já existe, pelo que crimes, cOm pessoas acusadas que se vinculam ao Presidente.
já repercute, pela atmosfera $0cial, pelas-características apre- Esse universo criminal cria uma atmosfera pela qual se desentadas pelo País como üm todo no momento, já não é-po-ssímonstra que a pessoa do Presidente está-inabilitada para contive! àquela pessoa dirigir a Nação. Então, 0: sistema de prova nuar no exercício do cargo. Não vamos examinar, aqui, o
vai divergir inteiramente daquela prova exigida pelo Código roubo, 0 furto, 0 estelionato, 0 peculato ou a formação de
de Processo Penal para aqueles crimes esp~çíficos. Aqui, não
quadrilha; vamos examinar o crime de responsabilidade. Váse deve argir a formação de quadrilha, o ~telionato, o pecu- rios crimes _não somam um crime._ Esses crimes "atribuídos,
lato, digamos, a extorsão, o que se esteja argindo .:__estou que chamamos crimes comuns, têm um rito da Procuradodizendo aleatoriamente -e, sim, o crinie d_F ,responsabilida~e. ria-Geral da República, com a respectiva denúncia, e o julgaO Sr. Elcio Alvares- Na sentença condenatória, só exis- mento por uma COrte adequada, que é o Supremo Tribunal
tem dois tipos de penalidades para o Presidente: ele perde Federal. O crime de responsabilidade é que será apurado
o mandato em caiáter definitivo e ficã_, ióabilitado durante aqui. E esse crime não tem ess_a minudência da prova exigida
!oito anos para o exercíciO de função pública. Então, não nos ito Processo Penal: só se CO"!JJ:prova o estelionato de tal modo,
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só se'comprova o roubo de taf modo, só se i:onipto-va o atronlprocessamento; Vamos ter que ter bom-sens9, .espírito altabamento de tal modo. Por exemplo, temos todas as stilnulas
mente judiciosô·para'permítir à defesa a sua inteira desenvolcriminais sobre isso? Nã~. _o_ crime de tesportS:abilidade é
tufa, para que àmanhã não seja_mos acoim.:;td()s de ter adotado
um juízo geral sobre a conduta dO Prcisidente -- r·esponsauni processo que não fosse democrático, abe_rto e que, sobrebilidade aí vem no sentido inverso da palavra usada no linguatudo, respeitasse os mais comez~nhos princípios de direito.
jan:omum: quem tem responsabilidade? É quem praticou
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO_ Nobre Senador
ilícitos; então, responsabilidades do Presidente da República,
Elciq Alvares, entendo também que, quando 0 Supremo ·Tribunal ampliou de cinco para dez sessões o pr3zo dado ao
advimias de um governo inadequado. É isto que será exami:.
nado aqui: um governo inadequado qUe levou a -esses crimes, . Presidente. da República, ele consolidou a posição adotada
e não os crimes é que serão apurados aqui.
pela Câmara dos Deputados; quer dizer, na Câmara. quanto
à autorização, poderá haver uma defesa. Agora, não haverá
Isso é que é grave. É preciso se notar lpgo isso.. Não
vamos aqui querer uma perícia para mostrar -que não houve
necessariamente, porque a defesa do Presidente será- perante
a falsidade ideológica. Não, porque essas apurações preexis0 Senado. Mas, quanto ao processo de ~~toriz5lção, haveria
uma defesa quanto. a isso; alegar vícios quanto ao trâmite
tem à caracterização do crime de responsabilidade. O crime
de responsabilidade pode ser comprovado pelo indagatório,
autoriZatório S.eiia l.una hipótese; vícios da reunião, vícios forpelas perguntas do Procurador-Geral da República, que estão
mais, erros de direito, erros de fato, 0 que pudesse ser argído~
no Supremo, pelas CPis que estão funcionando.
.. _-=-o mérito, os argumentos de defesa para demonstrarem
Só o fato de existirellJ. tantas indagações, tantaS CPis,
que não houve crime de responsabilidade, esses argumentos
tantas conclusões, tantas av.eriguações, tOdo ó Clitna- Social,
co~ a defesa_ tê.mque ser trazidos ao Senado Federal._
com Q amplo noticiário da imprénsa-. 'tudO isso é"·pró\'íá éio
crime de responsabilidade. Q_u~í. dizer, OPresid~nte responde
· O Sr· Maurício Corrêa- V. Ex~ me permite um aparte,
pela sua má gestão, que levou oPaí.s i:tu:ritá ~eterni.íiiada situa- ·.nObre Senador Cid Sabóia de Carvalho?
ção.
. .. ---.
. O SR. CID SABÓIA DE C~VALHO- Com prazer,
O Sr. Elcio Átvãres - Se V. EX~ pertn.itii ~-retomo-'mais --ou:ço V. Ex•, no?r~ .senador Maurício Córrêã.
uma vez.
O Sr_ Maurício Corrêa - Nobre Senador Cid Sabóia
o SR. CID SABÓIA PE CARVALHO - Pois;,ão; oúço _deCarvalho, o témpo de V. Ex• está se esgotando, más gostaria
. .
~' ;_ '.'.... '. :~ ·
:·4c; }D.~ -~ituàr nO, de_bate. V. Ex~ entende que o Presidente
V. Ex~ com todo o prazer.
, cl_o .Supremo TJ;i.bunal Federal preside o processo e o julgaO Sr. Elcio Álvares - Creio qUe esse -debate é. ro.uito : menta, ou preside. ~ó o jú.lgamentó? É primeira indagação
unportante, porque vai se transformando num debate ilus~ra~ . que formulo a v. -Ex~, para entende'r 0 - Seu raciocínio._
tive. Mas divirjo de V. Ex• num ponto: de saída,. já salta_
aos olhos a produção da prova testemunhal.. Mesmo porque ···.-·o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ele preside
a petição inicial do pedido de impeachment arrola cinco tf?ste.. o- processo e o 'julgamento, porque assim está escrito na
munhas. E, obviamente, pelo que a Sua Excelência_ se j~puta~ ConstitUiçãc:;>.
para criar essa idéia de que faltou ao decoro, que incidiu!
O Sr. Mauricio Corrêa- Mas, há pouco, ouv1 uma opino crime de responsabilidade, ·existem fatos_. Ag9~a, dent.ro\ nião de V. E~, Se bem a entendi, de que o ofício de comunido amplo leque do contraditório, o Presidente vai lanç~r!llão · cação ao Senhor Presidente da República, na hora de proferir
de todos os reCUJSOS de ~~fesaJ. .P?:q~e Su~ ~_:c~lên~ta t~m\ . o· ~e'~bilnento <fas denúncias, serra -firmado pelo Presidente
que acabar, exatamente, com ~sse ~stado de ~spttito q~e Pt!del . d_q.ç_~~gresso NªÇiOnal ou pelo Presidente do Supremo Tribolevá-lo...
.
. .. .
.. , . , .. .. .
na) Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- MáS áCquem
-.'o
CIIJ.SABÓIA DE CARVALHO~ Para mim, o
vai indefe-rir não- s_omo·s UÓ$. Quem _vai deferir ou indeferir proCessô tem três. fases: primeiro, uma fase de autorização,
já será o Presidente do S_upremo Tribunal Federal.
que é um pré-processo; ele tem o processo na fase de uma
O Sr. Elcio Alvares- Mas v. Ex~ me permita, é 0 prazer ! instrução prelimin~r,; e tem o processo do dia do ju_Ig~mento,
do debate e enri"qileço-me muito quarido debato com-V. EX'. o pr?cesso para o Julgament?. Esse é que será prestdtdo pelo
Gostaria de frisar o seguinte: ninguém tenhii dúvida -_e Prestde.nte do.:Supremo Tnbunal Federa~. Nobre Senador
serei um, mesmo que eu possa formar o·jufzo ~"tentOS que .~~uríctoCorrêa,see?tendemosqu~oP~est?entedoSupremo
dar todo o instrumental da defesa. Foi Um dos pontos que ~iibunalFederal~restdetodasas .Jll_mudenctasdesseprocesso,
ha~emos de convu que S. Ex~ há de se deslocar _do s_upremo
0 Supremo deixou muito claro no julgamento do mãndado
de segurança durante a apreciação da liminar. Ele ampliou'! Tnbunal Federal para o Senado ~ederal e aqut s~ t!'stalar.
o prazo de defesa, gesto que acode em favor da defesa. E E 9uando começar. a proces~ar t~so, qualquer duvtda que
me parece que, no momento em que foi admitido, já de safd~, haJa nessa parte .de ttlstrução J~ nao caberá recurso, por.que
por parte do Presidente Ibsen Pinheiro, que fõssem arroladas não. tem par~ quem r~~rrer, pots a figura do Supremo _Tnbucinco testemunhas, 0 Presidente terá direito de produzir a nal Federal Já estará 1mtscuída no processo preparatóno.
prova testemunhal também. E vou mais além. Se houver alO Sr- Mauricio Corrêa- Não quero filiar-me a nenhuma,
gum fato mais grave, o Presidente terá direito de fazer juntada çorrente, se o atO -inicial é do Ministro Presidente Qo Supremo!
de·documentos. E aí, por inteiro, Senador Cid Sabóia de'' Tribunal Federài ou se do Presídente do Senado Federal.:
Carvalho, todo o _espectro de provas necesSário à produção Creio que é unia matéria sobre a qual temoS que nos debruça~
do contraditório. Faço apenas essa incursão no pronuncia- para uma convicção correta, não tenho dúviâa. Ainda ontem~
mento de V. EX', porque sei da sua preocupação, que é a eu falava aqui que, em princípio, situava-me sobre o ponto\
preocupação de todos nós, num processo dessa importância.~ de vista segundo o qual a comunicação ao Presidente da Repú,
Infelizmente, não temos a lei especial nos dete~inando o! blíca teria que ..,. feita pelo Presidente do Supremo Tribunal\
1
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Federal. V. Ex! argumenta que seria um pré-processo, que
seria um preâmbulo do processo, daí a raz_ão pela qual não

se imporia a presença ·cto Ministro Presidente do Supremo
Tribunal Federal. Gostaria de chamar sua atenção, porque
a clareza do texto ~--que -v. Ex• ainda há pouco· repetiu
- é de forma tal que, me parece, deixa a entender que,
realmente, o ato é·cto Presidente do Suprenio-Tribu_nal Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO.:..:_ Aquilo que
corresponda a uma citaç"ão do Presidente, creio que deva ser
do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
O Sr. Maurício Cotrêa ~ Evidentenlfmte::~en~dQi- "CI~
Sabóiã" de Carvalho, e é aí que quero Chegar," Da -~ora em
que chegarem da Câmara dos Deputados os autos· da autorização-para o processo;-jã é-processo aqui' no·s-enado.Fécteral.
É sobre isso que peço a meditação de V. Ex• A comunicação
ao Presidente da República, para sermos escorreitoS COM relação ao texto, tem que ser firmada pelo Presidente do Supremo
Tribunal Federal, porque é o ato do recebimentO da denúncia.
A partir dess.e instante, o Presidente "da República,_ obede·_
cendo-se ao ritual da Lei n"' 1.079, estará- afastado das $Uas
funções.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Sobre~S<) teríá'
mos que debater, nobre Senador.
O Sr. Maurício Corrêa- Considero, cOin toda â honesti~
dade, que temos que meditar sobre isso~_Ainda não tenho
uma convicção firme, por issO quero me esclirecer reSpeitO.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO ::::__ Todo mundo.
querexatamente o mesmo que V. E~. todo m~ndo. E estamos
debatendo para chegar _a_uma conclusão.
O Sr. Maurício Corrêa - Tenho lido, e segutamente
V. Ex~ também, vários pareceres, comentários, muita doutrina
sobre a recepção ou não da íntegra da Lei n~ 1.079.. J3:stou
convencido de que não temos que julgar e processar o-Presidente da República de lege ferenda. Temos a lei, que é exata-mente a 1.079. O que é realme'nie essa teoria da recepção
senão a tradução do pensamento de Hans Kelsen? Para ess~·
jurista, todas as normas· ínfraconsdtucionais são compátív'éís~
com o texto, na medida e.~ gu~ •. com ess~ ~e?Ctc;> 1 ess~s_no_rmas
não são incompatíveis; e que· a·dôutrína brasileira ·construiu-se
no sentido de dizer recepção do texto da norma irifraconstituc
ional com relação à ConstituiçãO Federal. Entendo q':l~· com
exceção, Senador Cid Sabóia de Carvalho, da parte relativa
à pronúncia, que seria'O a·tO fOrmal da-Câmàra dos Deputados,
todo o texto;a íntegra da Lei 1.079 está- em plen<f vigOr.
Por conseguinte, quer me parecer que o ritual que teremos
que seguir, o procedimento na sua expressão total, é exatamente o da Lei 1.079._ Temos que seguir ésse patâinetro,
do contrário não haveria lei que process~uà.Imente ã.dmitfssemos aqui para julgamento, inclusive o próprio impeachment•
que for autorizado na Câmara dos Deputados;

a

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO .:.._ Nesse ponto
eu queria chamar a atenção de V. Ex~. Concordo que a
Lei n~ 1.079 está em vígOr em tudO que Dão_- Colidi!· com a
Constituição. Mas ela colide em grande parte; há uma parte
que se prejudica num percentual muito alto: e pouco colheremos da lei para nos nortear nesse processo. 'Temos que
somá-Ia, sem dúvida, com o nosso Regimento~
O Sr. Maurício Corrêa - Permita-me V~ Ex• No meu
modo de entender, a única parte que está revogada é a parte
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da pronúncia. Antig3rhênte iSso era: -p-rocessado pela Câmara
dos D_eputados, fiaS,' COmo não há mais pronúncia, o ato
da Câmara é apenaS à1;1~otizativo. Tanto é que, no meu ponto
de vista, houve uma liberalidade_ do Presidente lbsen Pinheiro,
no que ele agiu absolutamente dentro dos_ padrões para possibilitar essa mais ampla defesa. A ConstituiçãO é chira ao dizer
que lá na Câmara instaura-se o procesSo, illstaura-s_e a autorização do processo. Portanto, os dois terços têm que ser da
Câmara dos DepUtados·. Hoje mesmo li doiS ariigOs extremamente: adequados a ess:e· debate: um do Professor Celso Bandeira de Mello e_ outro do velho Professor Miguel Reale,
ambos defendendo o voto aberto e ambos dizendo da aplicabilidade plena da Lei n' 1.079. Mas discordo de V. Ex• A Lei
n~ 1..079 está quase toda em pleno vigor; somente ess~ parte
relativa ao procedimento da prOJ!úncia na Câniara é que não
existe mais. O resto, voto aberto ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - PciíS esse. é
o ponto mais grave.
O Sr. Mauricio Corréa - A maneira de nos Comport~mos aqui com relação aos. prazos, enfim, a inStrução do
pro.cesso_ de _defesa do contraditório, tudo issç:. e_stá em j}Ieno
vigor. Era isso que eu queria dizer.
SR. CID SABóiA DECARVALHO- S.enador Ma~
rfdO Co'rrêa, nessà ·pcarte a( é .que há grande problema:
no momento em que a pronúncia que a _l~i presqeve nâó
está em Vigor;-varriõS recaír-no nosso-Reg-imento.
- No nosso Regimento, temos um-a cOmisSão para provi~
denciar o libelo. Que libelo é esse? Que sentido tem esse
libelo? Esse libelo _é uma acusação? No meu modo de entender
não é. Ele não_s_ubstitui a pronúncia; ele inova. O libelo é
só_ um relato- do que exjste quanto ao que se imputa. E aí
então s~ ingressa_no. processo de julgamento.
A nossa grande dúvida, Senador Mauricio Cqrrêa, é sabermos se essa comissão de que fala o Regi~ento-:- e gostaria
que V. Ex~ meditasse bem sobre isso, porque todos nós estamos· cOm o ~entído de V. EX~, _com a Mesma preoCupação,
todos_cOm a absoluta humildade de _cedermos imediatamente,
logo que a luz _que clareia rn:ais se ac_enda. Todos nós est<}rp.o~
rte·sSf! êSJÍítito-, -todOs que e"stão aqui. Eu hlclusive, co·m muita
_l)._um;ilq~q~__,__ estou ençarandQ .esse. as_su_ruo __ para seguir a luz
niaiS·norteádora. Entâo, Vejã.mos: em qUe inoffiento se instaura o prOceSso propriámeilte dito, no Siricto sensu, para a pte~ença do Presidente do Supremo? Qual é o momento dessa
comissão- que elabora o libelo? Acho que o Presidente da
Casa recebe autOrização da Câmara e _imediàtamente nomeia
a cOmissão. Affica a dúvid3.; ou seria_o Presidente do Supremo
que_ nomearia? Acho que é o Presidente do Senado. Nomeia
a .comissão, essa comi~são providencia O libelo. Produzido
o _libelo,_ essa comissão -_extingue-se_. Instaura-se o jüfzó- Sob
a preSidência do Supremo Tribunal Federal. É o processo
e o julgamento de que_ fala a Constittiição. Até então temos
preâmbulos, temos a preparação-, temos tudo para que surja
a figura daquele momento mágico do Direito ConstituciOnal
brasileiro, quando o Legislativo se toma de funções jurisdicionais e, para bem caracterizar suas funções jurisdicionais,
é presidido pela Casa Maior jurisdicionalment e falando, que
é o Supremo Tribunal Federal, Corte com características cOnstitucionais absolutamente definidas. Então, instaura-se um
tribunal irrecorrível, constitucionalmente formado com aprese~nça do Poder Judiciário; que tem a ptesidêricia, e do Poder
Legislatiyo, que julga. Nesse momento é que há a presença
do Presidente do Supremo.
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Confesso a V.

Ex~

que num ~eterm.inado momento, quan~

do fiz o primeiro exame, optei pela seguinte posiçãO: ao ingres-

sar a petição, a partir daí, ela deveria ter ingressado aqui
e, a partir dali, já seria a figura do Presidente do Supremo
Tribunal a dar todos_os despachos. Mas, se formos considerar
que os despachos interlocutórios poderão criar problemas que
levem à aptidão de recorrer, então a coisa pode se complicar
e criar um conflito dentro da Federação.
Mas louvo em V. Er- esse cuidado de examinar.
O Sr. Elcio Álvares- V. Ex• me permite um aparte,
nobre Senador?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Ouço V. Ex•,
nobre Senador Élcio Alvares.
_ -0 Sr. Elcio Álvar~ - Veri~camos que O nobre Senador
Maurício Corrêa levanta exatarnente aquilo que é o ponto
central da nossa preocupação e que está inteiramente compatibilizado com a ementa do Supremo Tribunal Federal, que
entendeu que a Lei n9 1.079, desde o momento em que não
haja conflito com o texto constitucional, está vigente.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Mesmo sem
a -decisão do Supremo Tribunal Federal, seria ela.
O Sr. Elcio Álvares - Nesse càso qUe o Senador Maurício
C.Orr~ está levantando, nobre Senador Cid Sabóia de ·carValho, desaparece o texto regimental e prosperaria, pór inteiro,
a Lei n' 1.079, de 1950.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Se ela colidir
com o _Regimento, que eu ainda não examinei.
O Sr. Elcio Álvares - Conforme está redi!iido o texto
regirileiital, seria de difícil aplicação a compatibilização do
Regimento com a Lei n' 1.079.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - No que não
puder compatibilizar com a Lei, o Regimento não se aplica.
Ai, o Senado_r Maurício Corrêa terá toda razão.
O Sr. Elcio Álvares - E agora estoli_:Sendo infofmcido
pelo nobre Senador Mal!-rício Corrêa - e. evidentemente o
Presidente Mauro Benevides, sempre 3.tento áesSC!rproblemas
de magna relevância, já está se apressando para esclarecer
todos esses pontos. Seria interessante que a nossa Assessoria
e a Presidência do Senado nos fornecessem, com antecipação,
esses estudos que estão sendo realizados, para que pudéssemos, através de uma avaliação, de um cotejo, criar um juízo
próprio para cada um. Parece-me que o assunto_--:- _tQ!'no
a repetir - é altamente polêmico. Teríamos que ter todo
esse estudo feito. O próprio Senado teria, eu mesmo já verifiquei inúmeros artigos de ilustres juristas brasileiros, controversos no seu posicionamento. Talvez o Presidente Mauro
Benevides, com a sua diligência de sempre e com a sua acuida~
de, possa nos forneCer com uma certa ~ntece~ência - não
quer dizer isto que será concedida a licença, nãO estou fazendo
juízo de que estará concedida a licença.
·
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isto é, a lei não estará em vigor em tudo que colidir com
a Constituição. Esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, o Regimento Interno da Casa, em tudo
que colidir com a Lei n? 1.079, também não estará em vigor.
Se essa comissão, da qual estamos falando, colide com
algum princípio dessa lei, não haverá essa comissão.
o Sr. Elcio Álvares - Voltei a este último aparte em
víitude exatamente da informação. Parece-me que os levantamentos preliminares feitos aqui no seio dest~ Casa são todos
tendentes a dar à Lei n9 1.079 guarida na discussão da maiéria. Então teríamos uma corrente muito forte de assessores, de
jUriStas-, de elementos que estão assessorando a Presidência
da Casa, entendendo que a Lei n' 1.079, de 1950, deve ser
aplicada. Neste caso, ,ocorrendo isso, devemos ficar atentoS
para o rito processual da lei e deixar de lado o Reginlento,
porque a força da lei é muito maior do que o Regimento.

O SR. CID SABÓIA DE CABV ALHO -Na colidência
do Regimento com a lei, prevalece ã lei.
O Sr. Elclo Álvares - Se bem que o espírito do nosso
Re,g)ritento, veja que coisa ínteressante, o espírito do nosso
Regimento está calcado no Textó de 1988. Já o disposto na
Lei n9 1.079 está mais consentâneo com a Constituição de
1946. Então, na verdade, há maior preSentaneidade flo texto
regimental, ao passo que o texto da lei está defasado. Hoje,
desaparecendo o tribunal de pronúncia, que considero de muita importância - a Câmara funcionou co~o tribunal de pronúncia através da 79 - e que é o momento em que se instaura,
em que se levanta a acusação contra o Prc;;sidente, ou seja,
a pronúncia, a lei sofreu no seu cerne, pois deixou de ter
.esSes· artigos que foram inteiramente inquinados pelo Supremo
Tribunal Federal como inservíveis- para a discussão e o debate
da matéria. Penso, então, que V. Ex~ está levantando realmente um tema muito importante e acredito, sinceramente,
que a Mesa, sob a Presidê_ncia do Senador _Mauro Bene_vides,
vai tomar logo as providências necessárias para que tenhamos
em mãos nãO só os_ pareceres e os artigos, mas também os
.estudos que estão sendo feitos pela aplicabilidade ou não da
Lei n' 1.079 de 1950, -dentro da formalidade jurídica e processual.
O SR. CID SAJÍÓIA DE ,CARVALHO -Essa lei, sabe
V. Ex• trata tanto do crime comum como_do cr_ime de responsabilid~de. Então, ela precisa ser lida, para qUe s"ãibamos
os momentos em que trata mais especificamente do crime
comum para não confundirmos as regras que se aplicam ao
Suprem'o Tribunal Federal com as que se aplicam ao Senado
Federal. Também é preciso esse cuidado.
O Sr. Elclo Álvares- Agradeço a V. EX'
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO---,- Muito obrigado
a V. Er pela interferência tão ilustrativa ri.qui na minha palavra.
Quero dizer que essa lei, por exemplo, distingue a denúncia da acusação, como dois momentos também bem diversos.
O SR •. CID SABÓIA DE CARVALHO -Não estará se ·É dado um tratamento, de modo específico, a esse aspecto.
--antecipando.
Quero lembrar -também que se trata de uma lei especial; e,
0 Sr. Elcio Álvares- Não estou me antecipando, apenas - quando se trata de. lei especial, é evidente que ela conv~ve estou me precatando num ponto que acho da mais alta: imporcom outras leis e quando colide não as revoga. Ela se aphca
tância, qual seja, 0; conhecimento pleno, por pa~e ~os 81
apenas, especificamente, ao crime de responsabilidade e aos
Srs. Senadores, desses pontos que estão sendo dtscutrdos e
crimes comuns d_e que ela trata em seu texto.
que são de extrema relevância
Quero dizer ao Senador Maurício Corrêa, que me fe~
o aparte, que o aparte de S. Ex~ foi muito elucidativo. Perdi
SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- No ponto que
V. Ex~ deixou, terá razão o nobre Senador Maurício Corrêa, ·a sua fala de ontem, mas est<?U tendente a compreen?ert
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o processo em várias etapas, e se aplicarmos- essa lei, em
detrimento do Regimento da Casã, -uma etapa estará supri..
mida, que será essa etapa de instrução.
O Sr. Mário Covas- Permite~me V. E:r' um apaiief--

Após a instauração do processo, começou-se a atividade chaniad~ --"proceSsai''. Portanto, o ato inicial, que é exatamente
o ato pelo qual o Presidente é afastado e se instaura. o processo,
já é Urii atá feito sob a presidência do Presidente do Supremo
0 SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Concedo o apar- TribUnal Federal. E, durante toda a fase de providências requeridas pelo julgamento, parece-me que o Senado deva ser
te ao nobre Senador Mário Covas, com todo prazer.--:presidido pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal. Bem,
0 Sr. Mário Covas -Nobre Senador Cid Sabóia de
este era o meu entendimento, que eu vejo contestado por
Carvalho, sempre vejo os juristas como Um miSto de resi)eho
fontes mais doutas. Eu acho que isso me levou, inclusive,
e de terror, porque, em geral, eles conseguem me comprovar a formular um juízo sobre o procedimento daí para a frente.
que aquilo que leio não corresponde ao que entendi.
Sequer me parece razoável que tenha só uma cÕmissão envolvida; -é- o· Plenário do Senado, tendo em vista que teremos
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - O que V. EX'
sessões - seja de instrução, seja de preparação, mas partes
entende nunca será diferente do que um jurista entend~. TalR
do proCeSsar e o julgar- presididas pelo Presidente do Suprevez seja só u~ problema de visualização. V. EX' tem todo
mo Tribunal·Federal. E não me parece que S. Er deva presidir
o talento para· superar a compreensão daqueles que V. EX'
uma comissão, nias siin b Senado. Portanto, que a comiSsão
chama de juristas.
pertinente a esse trabalho seja o próprio -plenário. Não sei
O Sr. Mário Covas -V. Ex~ começa por anular o meu até onde as indagações que façoJêm ou n~o procedência.
aparte com a sua simpatia. Veja, eu tenho ouvido aqui pronun~ Assistindo ao discurso de V.Ex\ vejo que, com relação ao
ciamentos dos que mais conhecem a matéria, m3;s_a ~~ me
instante que o Presidente do Supremo Tribunal Federal assuparece que a ConStituição é-clara ao dizer, no_seu-art._~Z:
me, resta alguma dúvida. A esse respeito, ct texto da Consti~
Compete privativamente ao Senado :Federal:
tuição me pareceria absolutamente claro. É evidente que a
"l-processar e julgar o Presidente e o Vice-Pre- lei anterior, que está em causa quanto à sua validade, está
Sidente da República nos crimes de responsabilidade
em causa pela eventual colidência com Ci que diz_ a Constie os Ministros de Estados nos crimes da mesma natutuição. Portanto, não preciso ler a lei para julgar. Na- med"ida
reza conexos com aqueles;"
em que leio a Constituição, sei que o· que está na lei, que
EsseS dois verbos, para mim, englobam tudo que se refere contraria o que está na COnstituição, está automaticamerite
afastado. Assim, basta o- texto constituclOilal para levar à
ao processo. Processar e- julgar, para mim, corresponde a
conclusão
que, se cabe ao Senado processar e julgar o Presitodas as etapas cujos nomes podem ser variáveis, mas cOrres.;-'
ponde ao conjunto de providências, desde que se inicfa até dente da Repúbalica, cabe ao Senado privativamente a tarefa
a fase da decisão final. Por outro lado, o mesmo artigo diz de, desde o início do processo até o final, executá-lo em todas
as etapas. E mais do que isso: compete fazê-lo sob o comando,
no seu parágrafo único:
so_~ a Presidência do Presidente do Supremo. A rigor, a minha
"Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisoS dúvida persiste no que se refere a como isso se oPerará, porI e II, funcionará como PresideÍlte o do_ Supremo Tribu- que-, se o Presidente do Supremo- preside, o pressuposto é
nal Federal, limitando-se a condenação, que somente
que a grande comissão que trata disso se confunde com o
será proferida por dois terços de votos do Senado,
próprio plenário; ou, então, S. Ex~ teria que presidir as sessões
à perda do cargo~ com inabilitação, por oito anos,_ para
das comissões. De modo que a razão da minha indagação
o exercício de função pública, sem prejuízo dáS derD.aiS é para ver se, em primeiro lugar, na preliminar, está correto
sanções judiciais cabíveis~''
o radõcínío; e, em segundo lugar, qual é a avaliação de V .E:r.
Portanto, o que é previstO no inciso I, isto é, processar· e a tespeito de como se desdobrarão as várias etapas aqui, senda
julgar o Presidente da República, deverá ser, ~~gundo o pará- certo que todas elas são feitas pelo Senado e todas elas são
grafo único~ com o Senado fUncionando, tendo como Presi-:-_ feítas Sób a presidência do Presidente do Supremo.
dente o do Supremo Tribunal Federal. Agora, isso implica
o SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- verdade,
em admitir que, desde a instauração do processo, quem pre- Senador Mário Covas, é sQ uma questão de conceito do que
side tudo aquilo que se refere ao julgamento, seja ele parte é processo. Por exemplo:.Vamos imaginar, lato sensu, no
processual ou julgamento propriamente dito, é o Presidente sentido amplo da expressão, que já há um processo, porque
do Supremo Tribunal Federal. Ora, por o_Q._tto lado, diz o entrou a petição na Câmara, a Câmara forrilOu uma cOmissão,
art. ~6:
essa comisSão se- reuniu, hoUve delibei'açóes sObre essa petição .. _Entã9, já está existiildo algo na fas·e autorizativa, na
·u Art. 86. Admitida a acusação contra o Presidente
da República, por dois terços da Câmara dos Depu- fase em que será dada ou não uma autorização ao Senado.
tados, será ele submetido a julgamento perante () Su- Já seria um processo.
No raCiocínio strictu sensu, o Presidente-do-SuPremo já
premo Tribunal Federal, nas infraçóes penais comuns,
ou perante o Senado Federal, nos crimes de responsa- deveria estar despachando. Já deveria estar despachando a
partir do momento em que a petição ingressasse. Ingressou
bilidade ."
no Congresso Nacional, já seria S. Ex~ a presidir.
É evidente que a expressão "julgamento", ne~te caso, tem
~Agora, entendo que o momento em que o Presidente
ü.m sentido mais amplo, envolvendo todãs ~S etapas, porque,
do Supremo Tribunal Federal intervém é aquele em que o
anteriormente, já se disse que se trata de processar e de julgar. processo pode merecer realmente o nome. O Presidente da
"§ 19 O Presidente fiCará suSpenso de- suas fUnçõeS:
República vai ser processado a partir de agora; vai-se entrar
1no_n:téP:to, vai-se entrar no e_xame_do cdme de responsabili -nos crimes de resonsabilidade, após a instau- lidade. E é aí que discordo do Senador Élcio Alvares, quando
ração do processo pelo Senado Federal."
fala n~ tipo de prova que poderia requ~rer p~ríciã, "isso .ou,
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aquilo outro. Não; porque o crime de respOnsabilidade tem
um outro sistema de provas. Daf por que V. Ex~ leu na Constituição Federal que esse crime de responsabilidade é averiguado sem prejuízo da apuração e cominação de penas dos
outros delitos que levaram à idéia de que há o crime de responsabilidade.
Então, tudo é o momento. Em que momento o pr.ocesso
estará pronto para que compareça o Presidente do Supremo
Tribunal Federal? Aí é· que está o problema. É a partir do
J;IlOmento em que a Câmara dos Deputados nos autorizar?
É a partir do momento em que o Senado Federal instruir
o processo e o Presidente do Senado Federal considerar que
os autos estão aptos a acolherem a presença do P(e_sidente
do Supremo Tribunal Federal? Ou vem o Presidente do Supre·
mo Tribunal Federal para a fase preparatória, a fase meramente interlocutória dos despachos administrativos?
Essa é que é a questão~ Senador Mário Covas, porque
nessa fase interlocutória de despachos, de deliberações de
caráter administrativo--poderá o comparecimento do Presidente da Corte Suprema eliminar toda a possibilidade de utilizaçáo do próprio Supremo Tribunal Federal para equacionar
dúvidas que porventura_ surjam, tanto por parte dos que representaram contra o Presidente, como por parte do próprio
Presidente.
Mas a sua interpretação da COil.stitulçãô"estã-corretíssima.
É como eu disse · brincando a princípio, porque conheço
a inteligência de V.. Ex~, a sua capacidade de analisar o texto
com perfeição. É exatamente o que V. Ex~ diz. Apenas temos
que delimitar o momento em que se aplica essa expressão
a um processo.
_
_
O processo cível, por exemplo, nâo-existe antes da entra·
da de uma petição inicial, mas no momento em que for feita
essa petição ela vai para um cartório de distribuição e sobe
para o cartório que vai instruir o processo que só ocorre mesmo, como caracterizador de uma ação, quando o juiz dá o
despacho saneador. Aí, pronto, começa a existir juridicamente
o proces_so, começa a existir juridicamente a ação. Isso no
stricto .scnsu. No lato sensu, no momento em que dou entrada
à petição, já existe u:m processo. É por issO ·que disse: no=lato sensu, já há o processo de impeachment. No stricto sensu,
temos que definir o momento da existência para aplicarmos
a Constituição. Ai, V. Ex~ tem toda razão: qual é o momento
de aplicação?
Então acho que há uma fase autorizat6ria que é da Câmara; há uma fase de instrução que poderia ser essa do Senado,
sob a Presidência do próprio Presidente do Senado, e o processo para julgamento do Presidente seria realizado com a
presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal.
Sei que a questão é controvers~; por isso entendeinos
que todos esses pontos deveriam ser definidos previamente.
Talvez as Lideranças, Senador Mário Coyas_,_4_~vessém se reu- nir com o Presidente da Casa para a definíção de dete"riitinãdos
pontos básicos dessa questão, para sabermos exatamente o
que é que se aplica do Regimento ~riês-sa -qúestão. O que é
que se aplica da lei de 1950 nesse caso? Como Vatll9S l:!plicar
tudo isso e de~~?~r previa_me~te__toda_s as regras do jogo?
E- em relação a isso, todos nós que falamos hoje aqui
temos razão, porque estamos aqui apenas expressartdo o nosso
cuidado. Ninguém está aqui deitando ensinamento, nem deitando cátedra; cada um de'nós está aqui exibindo exatamente
as suas dúvidas, as suas fraquezas. Cada um de nós quer.
a elucidação, o equacionamento de tudo para que esse processo·, ao tram.itar e s~ finalizar nesta Casa, decorra da maneira
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mais democrática, mais sadia possível sob o ponto de vista
da Constituição FederaL
O Sr. José Richa- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador_ Cid Sabóia de Carvalho?
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO _:__ Ouço V. EX'
com muito prazer, nobre Senador José Richa.
O Sr- José Richa- Nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho, nem devia estar me metendo nesta discussão que ficou
muita técnica e específica da área dos juristas, dos advogados
e na qual, aliás, V. Ex~ e outros que já intervieram são tão
competentes. Mas não consegui conter-me e gostaria de fazer
apenas duas observações sob o ponto de vista de alguém que
é abs~lutamente leigo na questão jurídica. Primeiro, parece-me que, diferentemente do que ocorre no crime comum,
no criine de responsabilidade, a decisão é muita mais política
do que técnica.
O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO - V. Ex• está
corretfssimo, e já afirmei isso no início do meti pto·nunciamento.
O Sr. José Richa- Então par"ece-me que se não houver
um erro grosseiro, juridicamente não há por que ficarmos
muito preocupados com as filigranas do Regimento, da lei
complementar e do próprio texto constitucional, que, para
mim, é o que está valendo. E a interpretação diferente, como
já disse, do crime _comum em relação ao crime de responsabilidade é eminentemente política. Portanto, discordo da posição do Supremo nessa matéria.
() SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Mesmo porque
o crime -de responsabilidade tem um grande aspecto ético.

O Sr. José Richa- Exatamente. E sendo eminentemente
político e menos técnico, parece-me que o Supremo não tinha
que intervir' na questão, inclusive, ditando non:nas sobre a
votação da Câmara. Ainda mais, chegar ao cúmulo de contrariar" decisão já tomada pelo Presidente da Câmara de que
o voto seja aberto. Essa, então -meu Deus! - é uma interferência indébita. Seria o mesmo que o Congresso Nacional
fazer uma lei que estabelecesse formas de julgamento para
os magistrados da Suprema Corte. Ora, é uma interferência
indébita em um outro Poder. Este__ é um ponto. O segundo
ponto que gostaria de lembrar, como Co-nstituintes que fomos,
é que todo esse te'}to, quando fala na caracterização de cri!lle
de responsabilidad e, quer se referir ao chefe de Estado e
não ao chefe de Governo. Daí toda essa confusão. Por isso·,
acho que, como a t~ndência é realm~nte o Biasil, partir
do próximo período, adotar o Parlamentarism o - até nisso
.o Brasil vai ter sorte -não precisaremos mais ter tanta discussão e entrar nas filigranas da legislação para processar, porque
para o chefe de Governo o rito é sumaríssimo; ele logo é
apeado do poder e vai se haver com a Justiça. Desse modo,
não fica a discussão aqui, no âmbito político, gerando as conseqências que estamos vendo hoje: o Brasil paralisado. O Presidente muito mais preocupado em defender o seu mandato
-"a essa altura nem sei para que - do que propriamente
governar o País. Hoje, defender o seu mandato virou coisa
muito mais importante do que inflação, do que reCessão, do
que custo de vida, desemprego, todas as demais mazelas que
o Brasil enfrenta atualmente.

a

O SR- CID SABÓIA DE CARVALHO- Na verdade,
Senador José Richa, V. Ex~ tem toda a raz~o. E interveio
no momen~o e~ato..---2_~!'a clar~ar o conc~ito que ~!!~mc;>s\
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logo no início. O crime de responsabilidade -não é-propriamente aquele crime de que fala o Código Penal; há o aspecto
de ética política, um aspecto que é mais a resultante de um
quadro geral formado. Só o fato de existirem sindicâncias,
de existirem acusações; só o fato de dclinqentes terem os

seus nomes ligados ao do Presidente da República, tudo isso
mostra a impraticabilidade da continuação do exercício do
cargo-por aquele cidadão que não soube gerir bem o Estado,
nem o Governo.
Concordo com V. Ex~ e agradeço sua participação no
meu pronunciamento.
O Sr. José Fogaça - Senador Cid Sabóia de Carvalho,
permite V. Ex~ um aparte?
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Pois não, Senador. Inclusive, lembro aq~~ que V. Ex~, sOb.rC crime de ~s,Pon
sabilidade, já fiZera, aqui, um belo pronunciamento é eu ia
lembrando isso, quando fui interrompido num e noutro aparte
e terminei sem ter oportunidade de fazer justiça a V. E-x",
de tal forma que, ao conceder este aparte, recordo o_ se_u
pronunciamento a respeito deste tema que foi muito ilustrativo para mim.
Ouço V. Ex•
O Sr. José Fogaça- Agradeço a V. Ex~ e, aqui, tenho
a ·ousadia de tentar trazer uma opinião, ainda que não tenha
a intenção de ser definitiva. Tanto ·como· V. Er,. estamos
tateando em um tipo de processo que ainda não foi vi vendado
por nós, é desconhecido em cento e três anos de República.
Portanto, é absolutamente plausível que todos nós tenhamos
dúvidas e que procuremos o caminho mais adequado. Antes
de mais nada, quero louvar o pronunciamento de V. Ex•,
porque todo ele é pautado pelo bom-senso. V~ Ex• está, rigoro·
samente, reivindicando que o bom-senso presid~ a ordem dos
trabalhos. Parece-me que há um ponto a ressaltar naquilo
que foi assinalado pelo ·senador Mário Covas. No momento
em que o Senado recebe os autos que autorizam a instauraçá(l
do processo, é evidente que não pode estar no exercício d<t
Presidência do Senado o Presidente do Supremo Tribunal
Federal, porque o processo ainda não foiTiistauiado.-E~ Veja
V. Ex•, o ato de instauração do processo também não pode
ser do Presidente do Supremo -segundo meu entendimento
modestamente -porque_ S. E~ não é Presidente do Senado
e esse é um ato, tipicamente, do Senado Federal.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- É o despacho
in terlocu tóriõ-administra ti vo.

O Sr. José Fogaça - Evídente! Esse -despacho inicial
só pode ser feitõ-pi5i quem- preside o SenadO, no caso O" Senador Mauro Benevides. Após o Senado tomar conhecimento
dos autos, após o Senado determinar a instauração do processo; aí, sim, parece-me que caberá ao Presidente do Senado
estabelecer quais as sessões que serão dedicãdas a este processo e quais as sessões· que serão dedicadas _ao tra!_a_mento
ordinário das matérias que o Senado vota regUlarmente. Por~
que, veja V. Ex~, o Presidente do_ Supremo Tribunal Federal
somente presidirá o Senado no que se refere ao processode julgamento do Presídente da República por crime de responsabilidade; não presidirá o Senado nos·s-e_us dema!s atos.
Conseqentemente, deve haver, inclusive, u_in despacho administrativo, um despacho da Mesa àa CorilíSsão- D1ieTot3, c·no
sentido de dizer quais sessões serão dedicadãs, ou destinadas
ao processo de julgamento por crime de responsabilidade,
e quais sessões e em que horário elas serão- destinadas aos
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trabalhos regulares, normais e ordináriO.$_ do Senado" F~deral.
Não pode haver uma confusão, sob pena de criarmos também
uma situação equívoca. E no meu modo de entender, o Senado
também não pode paralisar a sua atividade legislativa no momento em que se instaura este processo, porque a própria
Constituição prevê que o processo poderá durar até mais do
que 180 dias. O prazo de 180 dias não é dado ao Senado
para que oSenado decida; o prazo de 180 dias é dado ao
Presidente, no que tange à sua obrigação de se afastar do
cargo. Se o Senado fl:ãO encerra o julgamento nos 180 dias,
o Presidente da República volta para o seu cargo e o Senado
terá quase que um período ad aeternum para concluir o jUlgamento, que pode até nunca vir a concluir porque não há
prazo estabelecido. Ora. f1ca a pergunta: se o Senado resolve
utilizar, ao invés de 180 dias, 360 dias, um ano, dois anos
para este processo, ficaria ó Presidente do Supremo presidindo o Senado ao longo de dois anos para todos os atos
constitucionais do _Senado?- Evid_entemeniE~·. não. Portanto,
a presidência do Supremo é especificamente para este fím.

ó SR. én) SABÓIA DE CAIÍ.VAL'ÍlO - Seria a etapa
de,cisiva do process_o.
O Sr. José Fogaça - Exatamente. E a presidência- do
Supremo também funcionará nas sessões que serão preestabelecidas por despacho administrativo do Presidente do Senado
para essa destinação. Logo, a fase preparatória - e _nisso
vai uma concordância clara com o que V. Ex• expressou é da competência do Pre~idente do Senado. A- fase propriamente do processo de julgamento ...
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- A fase juriSdicional propriamente dita.
- O Sr. José Fogaça ... a fase jurisdicional é que cabe ao
Presidente do Supremo. Então, me parece claro qu.e não" é
o Presidente do Supremo quem instaura o processo~- S. EX'
assume a presidência com a instauração do _processo, potque
o acolhimento dos autos não significará a imediata instauração
do processo. Terá que haver uma decisão do Presidente do
Senado para este fim.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO - Considerando
·
instaurado Ó processo:

o-sr. José Fogaça ... considerando instaurado e, aí então,
CO_lllunicando ao Presidente do Supremo para que S. Ex~.
o President~ do Supremo; venha até_ esta Casa e, nas sessões
com horas definidas, com horas marcadas, passe a presidir
o processo de julgamento. Então, nesse sentido, eu ficaria
mais para a interpretação dada por V. Ex~ do que para i
interpretação dada pelo Senador Mário Covas. Isto é, o Senador Mário Covas entende que bastará a Câmara tomar a decisão autorizativa para que, em seguida, o Presidente do .Supremo assuma nesta Casa e acolha os autos, instaure o processo
e presida as subseqüentes sessões. Não me parece que é assim.
Todos os despachos preliminares ...,........-segundo entendo - são
ainda da competência do Presidente do Senado Federal. Muito
obrigado.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO- Eu que agradeço
a V. Ex~ Foi muito elucidativo o parecer de V. Ex~ nessa
foqna de aparte.
_
Mas já vai adiantado o meu pronunciamento. Quero dizer
que V. Ex~, com um grande poder de síntese e com novos
argumentos, conseguiu pôr em ordem o meu pensamento.
e que o sentido de todos nós é o mais humilde possível. Agui
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não há ninguém deitando ensinamentos, deitando cátedra ...
O que todos queremos é elucidar e encontrar_ Q procedimento
correto a flm de que-a Naçã_o encontre a s9lução para óS
problemas que foram erguidos. _ _--_ ---Quero dizer que o julgamento do Senhor Presidente da
República por crime de responsabilidade não a·exime da apuração dos crimes comuns que porventura haja cometido.
Era o que eu_ _tinb.a a di~r , __ Sr._ Presidente.(Muito bem!
Palmas)
· ·
Durante o_discTJrso do Sr. Cit;l Sabóia ele Ca-~alho,

o Sr. BeniVeras, Suplente de Secretário, deiXa a cadeira
da presidência, q_~e é ocupada pi!lo Sr:. LucídiQ _Portel/a,
Suplente de Secretário_.

-.- _: ~- _-

___ _

COMPARECEM OS SRS. SENADORES

-Albano Franco- Alfredo Campos '-'--Almir Gabriel
- Amir Lando - Antonio Mariz _.; Aureo m-ell9 - Beni
Veras -César Dias - Darcy Ribeiro - I?ario P~reira Epitáciá Cafeteira -·Fernando Henrique CardOso -- Gtiilherine Palmeira --- Humberto Lucena ~ Hydekel Freitas
-Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior -João Rocha Jonas Pinheiro- José Richa -Jutah)' Magalhães -Louremberg Nunes Rocha- Lucídio Portella --Mário CovasOnofre Qufnan ~Raimundo Lira
O SR. PRESIDENTE (Luddio Porte lia)- Concedo a palavra ao nobre s-enador Chagas Rodrigues.
O SR. CHAGAS RODRIGUES - Sr. Presidente, desisto
da palavra, dado Oadiantado da hora, pã.ta --pa_sjarm.os à Ordem do Dia.
·
·· O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Sobre a mesa,
requerimentos que serão lidos p_elo Sr. 1~' Secretáfió.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 68~, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no§ 2• do art. 50 da Constituição Federal e tendo em vista o disposto no art. 216 do Regirilellto
Interno do Senado Federal, requeremos a Vossa Excelência
sejam solicitadas, ao Exm~ Sr. Dr. Reinhold Stephanes, Ministro da Previdência SoCial, as seguintes infonriaçQes relacionadas a transações comerciais envolvendo imóveis da Previdência Social:
1- É verdade que o Ministério ·da Previdência Social
permutou um terreno de 267 Illetros quadrados, na Avenida
lpiranga, centro de São Paulo, por uma área de 1.000 metros
quadrados, no MunicípiO -de Cotül'?
2 - Qual a exata localização do referidO tetretfõ da Avenida Ipiranga? Qual fof ó resultado da avaliação do mesmo
e -quem a realizou para que a transação fosse efetuada? 3 - Quanto ao terreno de Cotia, qual a sua exata localização? Qual a utilização que lhe será dada?
4 - Por que o MPS decidiu pela permuta? Não haveria
aproveitamento melhor, em se tratançlo de terreno situado
em área nobre de São Paulo?
·
5 -A quem pertencia ó terreno de Cotia? __
6 - O MPS publicou algum edital antes da efetivação
da permuta? Houve algum tipo de licitação, antes de con_c_re:tizada a referida permuta? QuantoS e quais os interessados
que se manifestaram?
·
0
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__ 7 - Qual o valO~ de mercado cte cad'a Um-dos terrenos?
8-_No corrente ano, que outras transações imobiliárias
(vendas, aquisições e _permutaS) foram realizadas pelo MPS,
effi todo o território nacional? Especificá-laS: tipo de imóvel,
lQSalização, área, v_~lor de mercado, valpr da transação e outros, com o fornecimento de cóp:fa dó idital pUblicado referente a cada uma delas.
9 :-=-..Quantos imóveiS (edifiCações e terrep9s) pertence-n,
hoje, ao MPS e quanto& e quais estão à venda e quais os
respectivos preços?
-·
10- Quais os procedimentos legais adotados pelo MPS
quando da realização de transações imobiliárias, sefa para
aq~isição, venda ou pennuta?
Justificação
-Muito se tem falado a respeito da malversação dos bens
da Previdência Social,_ atravéSdos anos. As ~formações disponíveis sobre Q episódio específico da troca do terreno da A v.
_ ~Ipiranga pelo de Cotia, são poucas, daí nosso RequÚimento.
Necessário e útil, a nosso ver. que se esclareça esse informe
qtie nos chega através da imprensa, para que não caia na
·vala comum das notíc_i~ legadas ao esquecimento e que não
prevaleça a dúvida sobre a correção. e.lisura no trato dos
negócios ela Previdência, neste e e1;11 todos OS caSos. Para
tanto, encarece~os à Mesa celeridade no processamento de.sta
proposição e, ao Ministério da Previdência Social, a atenção
ao prazo estatupído na Constituição Federal para seu atendimento.
S3.la_das Sessões, 15 çle 5:etembro .4-e 1992. - Se.nador.
Pedro Simon.
(À ComissãC?_:pireto!a.)

REQUERIMENTO N'• 689, DE 1992
-··--Nos termos do artigo 50, § 29 , da Constituição Federal
e do arti~o _216 do Regimento Interno desta Casa, requeiro
ao Sr. Mtmstro da Economia, Fazenda e Planejamento as
·
.
'
seguintes informações:
~-montante da dívida externa das empresas estatais,
no~~ndo-~ uma a uma, discri~in.ando o principal e juros
venc1dos e vmcendos.
Justificação
A dívida externa constitui um dos graves problemas da
economia brasileira. O equaciOnamento da questão é, a nosso
ver, indispensável para que possamos alcançar a estabilidade
dos preços e retomada do desenvolvimento ec.ooômico no
País.
·
Como sabemos, o GoYerno Federal vem renegociando
o estoque da dívida externa junto aos credores privados. Assim, sendo, as infonnações solic;itadas constituem subsídios
básicos para a competente apreciação qÚe o SeD.ado deverá
fazer sobre a m~téria, conforme determina a Constituição
Federal.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1992. - Senador
João Rocha.
(Â Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Os requerimentos lidos serão despachados à Comissão Diretora para
decisão, nos termos do inCiso lli, art. 216 do Regimento lnterno.
Sobre a mesa~ requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte:
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REQUERIMENTO N• 690, DE 1992
Nos termos regimentais, requeiro a V. Ex•, que consid~re
como liceriça autorizada, minha ausência dos trabalhos desta
Casa, nO período de 15 a 18 do corrente mês.
Brasfiia, 14 de setembro de 1992. -Senador Amazonino
Mendes.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Aprovado
o requerimento fica concedida a liceilça solicitada, nos teiTnos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno;
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelá Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 691, DE 1992
Excelentíssimo senhor Pfe5idente -dó senado Federai- Requeremos, nos termos do art. 336, alínea b, do Regimento Interno do Senado Federal, urgénciá nã tramit8.çá0
do Projeto de Decreto Legislativo n9 76, de 1992, que susta
a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada n" 13, de
27 de agosto de 1992.' Sala das Sessões, JS de setembro de 1992. -Humberto
Lucena- Valrnir Cainpelo- Alexandre Costa --..:.coutfnbO
Jorge- César Dias- Fernando Henrique Cardoso:- Mário
Covas - Dirceu Carneiro - Moisés Abrão - _M3itsueto
de Lavor -Nelson Wedekin -Maurício ·corrêa -JoãoCalrnon - Alfredo Campos . . :. ._ lran Saraiva - José Piilllé)
Bisol- Mauro Benevides- Jarbas Passarinho- Júriiã. Marise - Albano Franco - Esperidião Amiri - C3flos ·Patro~-
cínio -- P-.edro Simon- Nelson Carneiro ---..Hydekel Freitas
-Dario Pereira - Garibaldi Alves Filho - Chagas Rodrigues -João Rocha - Irapuan COstã. Jr. - Lucídio Portella
- Ney Maranhão- Francisco ROllemberg-:-: Darcy Ribeiro
- Nabor Júnior- José Samey- Jutahy Magalhães- Aluizio Bezerra -Áureo Mello - Almir Gabriel- Carlos Alber-to d'Carli -João França - Ronaldo Aragão - Meira Filho
-Antonio Mariz- Epitácio Cafeteira ___;._Elcio ÁlvaresDivaldo Suruagy - Teotónio Vilela Filho - Magno Bacelar
- Eduardo Suplicy - Cid Sabóia de Carvalho - Lavoisier
Maia- Guilherme Palme~ra- Julio Campos.
·
•

•

..

1

REQUERIMENTO N• 692, DE 1992
Requeremos urgência, -nos termos do art. 336, alínea c,
do RegUnento Interno, ·para a Mensagem_-n9 305, de 1992,
que trata da contratação de operação de crédito externo, com
garantia da União, no valor equivalente a até Y 32,500,000,000
(trinta e dois bilhões e quinhentos milhões de ie1;1es japoneses),
junto ao Exinbank, destinada ao financiamento ·pardal do
Programa Multisetorial de Crédito.
Sala das Sessões, 15 de setembro de 1992. '-Marco Maciel- Maurício Corrêa- Fernando Henrique CardosoNey Maranhão - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esses requeri,
mentes serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, II, do Regimento I11temo.
.
Os avulsos iá foram· distribuídos aos Srs. Senadores.
A PresidênCia con~óCá sessão conjunta a realizar-se hoje,
às 19h, no plenário da Câmara dos Depütãdos, destinada
a receber parecer quanto à admissibilidade da Medida Provisória n' 205, de 04 de setembro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Passa-se à
o

ri)
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ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N' 53, DE 1992
(Em regime de urgência, nós termos do art. 336,
c, do Regitriento Interno)
Votação, em turno úriico, do ProjetO de Lei da
Câmaran' 53, de 1992 (n9 4.904/90, na Casa de origem),
_ de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
---altera a composição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 6• Região e dá outras proviâênciás, tendo
PARECER FAVORÁVEL, proferido em Plená·
rio, Relator: Senador Ney Maranhão.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de ontein.
Passa-se à votação do projeto em turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queira~ permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O projeto vai ã sa:nção. E g seguinte o projeto aprovado:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 53, DE 1992.
(N• 4.904/90, na Casa de origem)
D~ _iniciativa do Tribunal SUperior do Tr:a.J:la!~o
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região e dá outras
providências.
O Córigresso -Nacional decreta: Art. 1<:> Fica alterada a composição do Tribunal Regional do Trabalho da 6• Região, que se comporá de dezoito
juízes, sendo doze togados, vitalícios e seis classistas, temporários.:
Art. 2<:> Para atender à nova composição a que se refere
o artigo anterior, ficá criado um cargo de juiz togado.
- Art. 39 o·:cargo-de juiz togado criado por esta lei será
provido na forma da le_gislação pertinente dentre Juízes-Presidentes de Juntas de Conciliação e Julgamento da 6~ Região.
Art. 49 Fica criada a função de Juiz Corregedor Regional que só poderá ser exercida por juiz togado na forma que
dispuser o Regimento Interno do Tribunal.
----Art. 5'? Ficam ctiados no Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria dD Tribunal Regional do Trabalho da 6•
Região os cargos em comissão constantes do Anexo I, os
cargos efetivos constantes do Anexo II e os cargos de representação -de gabinete constantes do Anexo III, destinados a execução desta lei.
§ J9 O provimento dos cargos a que se refere este artigo
far-se-á por ato do Juiz-Presidente do Tribunal Regional do
Trabalho da 6• Região, na forma estabelecida no art.- 37, incis_o
II, da Constituição Federal.
-------"--§ 29 Os cargos em comissão de Assessor de Juiz, privativas c:te --Bacharet em Direito,- sêrão-'preenchidos-mecUante
livre indicação dos magistrados junto aos-·quais forem servir.
§ .l9 Não poderão ser nomeados, a qualquer título, para
cargos, em comissão do Quadro de Pessoal do Tribunal, parentes cônsangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de juízes em
atividades ou aposentados há me11:os de cinco an~s. exceto
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se_ integrantes do quadro funcional, mediante concurso público.
Art. 69

-------

-

-

-

A desP~sa dêcorrente rui apÚcação.de-sÍa íéi cor- ·
rerá por conta das dotações próprias da Justiça do Trabal!to.
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-Art.' 7<~ Esta lei entra em vig~r na daia de sua publi-

çação.

Art. 8'? Revogam-se as disposições em contrário.
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Item 2:
Votação, em turno único,-do Requerimento n9 481,
de 1992, 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~ 112, de 1991, de sua autoria, que determina
à instalação de equipamentos antipoluição em veículos
automotores de uso urbano.

E.n votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram pennancer
sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
_
_ __
O projeto de Lei do Sen&do Federal n' 112, de 1991,
será incluído na Ordem do Dia oportunamente.
O SR. PRESIDENTE_ (Lucídio Porte lia) - Item 3:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 652,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon, solicitando, nos termos regimentais, sejam apensados o ~ro
jeto de Lei da Câmara n' 95, de 1990 e o Projeto
de Lei do Senado n' 136, de 1991, ao Projeto de Lei
da Câmara n9 59, de 1992, que já tramita eni conjU.htO
com os Projetas de Lei do Se_nado n~s _47, 55 e 61,
. de 1992, por versarem sobre o mesmo assunto. _
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
(Pausa)
Aprovado.
~_
_ .
. •
O Projeto de Lei Çla Câmara n"' 95, de 1990, e. o Projeto
de Lei do Senado n"' 13(;), de 1991 1 serão apensados ao Projeto
de Lei da Câmara n"' 59, de 1992, e passarão a tramitar
em conjunto.
O SR. PRESIDENTE (Luddio Portella) - Item 4:
Discussão, em tUrno único, do Pi-ojeto de Lei da
Câmara n' 9, de 1990 (n' 4.432189, na Casa de origem),
que cria o Programa Diário do Congresso Nacional
para divulgação dos trabalhos do Poder Legislativo na
televisão, ec determina outras providências, tendo
Pareceres
-sob n? 237, de 1992, da Comissão de Educação,
favorável, nos (ermos do substitutivo que apresenta;
e
- de Plenário, Relator: Senador MauríCiO Cotrêa,
favor-':vel ao P~ojeto e contrário ao sUbstitutivo da Comissão de Educação.
.
(DependenC'" ria "~~Ldç.;::·.:: do Requerimento ri(!' 687,
de 1992, do Senador Joãu Rocha, de adiamento da
discussão)
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que fosse inch~ído na Ordem do biã. Quando estava aprazada
a-discussão, houve um pedido de adiamento, com o qual con~
cordeL Agora, tomo conhecimento de que um novo pedido
de adiamento é apresentado perante a Mesa, através do Líder
Humberto Lucena, nosso companheiro, por quem tenho
maior apreço. Houve üma reunião, S.Ex~ teria dado anuência
e até dito que, em meu nome, concordava com esse adiamento.
Em face dessas circunstâncias, também vou concordar, esperando que esse seja o último adiamento e que, ao fim do
prazO, possamos, de uma vez por todas, votar esse projeto.
Até admito que haja uma compOsição, se é que a ABERT
deseja o entendimento, podemos conversar acerca disso. Mas,
cada dia que passa, chego à conclusão de que o instrumento
de que o Congresso precisa para levar sua mensagem à televisão, se toma cada dia mais premente, porque este Poder
precisa levar ao povo brasileiro o que realmente acontece
aqui, sobretudo quando surgem acusações, infâmias. calúnias,
injúriaS, 'constantemente veiculadas. Para tanto, precisamos_
ter um instrumento para defesa não só de Senadores e Deputados, mas da instituição.
Em face dessas circunstâncias, concordo coro o adiamento.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação
o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrn~necer
·
____
-·
· ,- .... · ---(Pausa.)
Aprovado.
A matéria voltará à Ordem do Dia na data fixada.

~seiitàdos.-

O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- Item 5:
PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
.
..
N' 6, DE 1992

(Incluído em Ordem do Dia, nos termos
do art. 358 do Regimento Interno)
Modifica a redação do inciso XVI do art. 49 e
do "caput'' do art. 231 da Constituição Federal. (fo
signatário: Senador João França)
ConCedo a palavra ao nobre Senador Darcy Ri·
beiro.
O SR. DARC'" ··mElRO (PDT- Rl. Pronuncia o seguinte discurso - - -.::n. Presidente, Srs. Senadores, a mat<iria
que está em (l'.)cussão, urna emenda constituciorial, merece
especial aten~ do do Senado da República.
- - O que s<~ tenta cOm ela é frear o processo de demarcação
das terras :.tldígenas. rrata-se de;: algo muito grave;. Quando
os europeus chegaram ao Brasil, havia seis milhões de índiós;
hoje, eles não alcançam duzentos mil. Ou seja, o fazimeiito
do Brasil t..-::~ou a vida, apodreceu o destino de mais de 5
milhões de indígenas. Esses poucos 200 mil que restam lutam
alnda pelo seu direito mais elementar: o direito da terra sobre
Em discussão.
a quat c:::.~ão pisando e que pisam há séculos.
é a matéria jurídica, concernente à propriedade de
o Sr. Mauricio Cm:rêa -"~ Sr. Presidente, peço a terra,Essa
mais antiga no Brasil. Um alvará real de 1620 determipalavra para discutir.
nava que, na concessão de sesmarias, se levasse sempre em
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella)- V: Ex• tem conta o direito de terceiros. E dizia o Rei: "Entendo e quero
a pa~avra.
que se entenda por direito de terceíros o dos originais senhores
delas'', vale dizer a população indígena.
O SR. MAURÍCIO CORRÊA (PDT - DF. Para discutir.
Toda a legislação de terra que nos dá garantia de proprieSem revisão do orador.) - Sr. Presidente, esse projeto, na
verdade, veio para o Senado há mais de dois anos. Foi apro- dade, hoje, é posterior àqueles direito primitivo das populavado na Câmara dos Deputados, ficou recolhido nos escani- ções indígenas, quase sempre desrespeitado ou mal utilizado.
.nhos espalhad9s pelo Senado, e pedi, nos termos re_gimentais. ·Foi freqente, no Brasil, J?Or exe~plo, registrar as terras dos
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indígenas em nome da missão religiõS3. ;chamada a assistiRias
e evangelizáwlos. Desta forma, muitaS tri,bos foram· espoliadas
-- __ -_"e depois expulsas de suas terras.

ldesses
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grupos indígenas, os fazendeiros se "Instalarão entre
)seus_territórios e ~sses índios_ ~esaparecetão. _Dizia mais ao
iPr~sídente Getúli.o_Vargas: r~se_rvar essas ~erras aos índios,
Os índios que se salvaram foram--os que-estavam no fundo )significaria dar aos brasileiroS de_amanhã, aos_rietos dos netos
do Brasil, inatingidos pela civilização. Salvaram porque o MaR Ide nossos netos, aos brasileiros do ano 5.000_, ã-Oportunidade
rechal Rondon tomou o cuidado, o-zelo, de lutar contra ·de ver uma amostra do Brasil original, porque e-ssa· amostra
as classes dirigentes do Brasil para conseguir .a ciiaçáo de .d_e _1 milhÇ>es de hectares, dada nesse momento a 2 mil indíge~
um Serviç-O de Proteção aos Índios, que fez iimmc!iósas deitlarR nas, assegurará que essa área enorme Dão será queimada,
cações de terras e evitar que fossem úivadidas.
como todo o Mato GrossO e todo o GoiáS estão sendo _quei~
mã-dos.
-·
Pois bem, Srs. Senadores, a nossa ConStihiiçâo- de ·ss,
O Presidente Getúlio Vargas cOirip:i:'e"endeu a importância:
levando em conta a gravidade e a seriedade desse problema,
fundamental pari a sobrevivência dos índios; fixou um prazo extraordinária do fato e concedeu o registro das terras do
de cinco anos ao Poder Executivo para-cómpletát·a-demar- Parque do Xingu que se converteu num exemplo modelar
cação das terras indígenas~ Esse prazo se cunipré, se fiilaliza
para todo o mundo. O mesmo acontece com o_ Parque Ianomami, com a difeiença de que lá existem 10 mil" índios que
no próximo ano, em 93. E faltam ainda 30% ~das terras iildígenas serem demarcadas. É nesse momento que surge es:ta emen- são os selvículas mais primitivOs do mundo. O que se está
fazendo é reservar aquela área para que eles sobrevivam,
da infeliz, .desassisada, uma emenda que pede esta loucu_ra,
porque, se se deixar garimpeiros e fazendeiros entrarem em
que é exigir aprovação préVia do CongresSO- Nacional para
.suas áreas, eles desaparecerão em poucos anos·. Já está ficando
cada demarcação de terras indígenas.
Vejam, Srs. Senadores, o absurdo: reunir o CongressO mU'iié)difícil defeilder e_stes índios tio genocídio porque, apesar
Nacional para tomar qualquer medida, inclusive de regUlade a reserva preliptinar das terras manter seus direitos, a
mentação da Constituição, é eXtraordinariamente difícil~ exi- - ·my_asão=·de garimpeiros.os vem' Contaminando com doenças
moq~s.e o apodrecimento de suas águas pelo uso do mercúrio
gir-se uma licença prévia do Congresso Nacional_ para que
cada grupo indígena tenha o direito à demarcação de sUas
na: ~xploração de ouro está.causaQdo um tre~~ndo desastre
ecol6gico.
_·
__
_ __
_
_
terras é o que esta emenda constitUCional pede des3ssisadamente, criminosamente.
Srs. Senado!e"s, o que se pede com essa emenda constituciqi_lal desastrada é _que todas as- demarcações futuras - faltam
Chamo a atenção do Senado para o imperativo vital e
moral de se arquivar essa infeliz emenda. Lembro que os demarcã.r 30%- "das áreas indígeitas do Brasil, e o prazo é
só até o próximo ano -, sejam a_provadas previarn:ente pelo
argumentos utilizados no sentido de acresceqtar frases aos
Congresso Nacional. Este preceito coilstítucional séria ·totalartigos da Constituição concemeiltes à matéria na dão aos
men_!(vei&onhos_o,e absurdo. _ . _ . índios, ao contrário o espoliam, porquê não viabilizam a demarcação de suas terras.
Digo áos Sfs~ $enadofe5: hOUVe um-tempo~enl que todos
O art. 49, inciso XVI, da- ConstifuiçaO, ·que iti-ibi.lfio-- os· 6ráslleiros era'ni'índios, por doiS SécUloS depois da invasão
européí3. os índiOS· pOdiam determin-ar o destino nacional Congresso-- Nacional autorização para o aproveitamento· de
recursos hídricos_ e a pesquisa e laVra- de riquezas: minerais, :dependia deles que o Brasil podesse ou não sobreviver. Hoje,
.em terras indígenas_ se acrescenta a exigência -absurda de apro- eles são tão poucos que o que acontecer com os índios, já
vação prévia para atos do Poder Executivo rela.tiv_os à demarnãó af_eta o destino nacional. Afeta, isto sim, a honra nacional,
cação a terras indígenas. Não há forma mais eficierite de-entor:
a honra do povo.deste País. A apiovação da emenda constitupecer o direito dos índios. .
.
. ___ ,. -..___ _
ciOnal proposta ·d_i_ria ao mundO, para escaildalo da opinião
pública, ·que o povo brasileiro não é. capaz de assegurar aos
Ao art. 231, que reconhece aos índios os direitOs de serem
últimos índios que aqui sobrevivem as parcas terras em que
eles mesmos gurardando sua identidade se impõe a· mesma
eles sempre viveram. É para esse fato vergonhoso que peço
uma limitação, tornando obrigatório que o ato-de demarcação
a atenção do Sen,ado da República.
seja submetido à apreciação prévia do Congresso NacionaL
Era o que tinha a dizer. (Muito bem! Palmas)
Ardilosamente, a emenda não se refere ao art. 67 das
Disposições Transitórias que fixa o prazo· de cíõ.Co anos para
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Em votação
que o Brasil cumpra o seu dever de dar aos índios o ·que
o piosseguimento da tramitação -da Proposta de Emendã à
é deles. Não o fêz, torna este prazo letra-morta com as abusiConstituição n' 6, de 1992.
vas limitações acima aludidas.
Os_ $rs. Sen"!_Qores que o aprovam queiram permanecer
Na argumentação, fala-se dos Ianomamis e V.Ex"s certasentados. (Pausa) .
mente ouviram falar_ da revolta provocada em pessoas ingêAprovado.
nuas pelo fato de que lhe seja concedido um, territóri_á. :na
A matéria será incluída na Ordem do Dia para o primeiro
fronteira de 9 milhões de hectares. ReCordQ ·ao .senado_ que.
a primeira grande reserva indígena que se CQn~titõ.iu no Brasil :turno da disc!lSsãQ._
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Esgotada a
foi institufda em 1952/53, através de minha solicitação ao Presidente Getúlio Vargas. Argumentei com S. Ex' QUe exis~ein matéria da Ordem" do Dia.
- Passa-se agora à apreciação do Requerimento n"' 691/92,
no centro do Brasil, na área do Xingu; 14 tribos indígenas
que constituem um fenômeno único em' todo o -mUndo: a de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto
oc-orrência extraordinária de que essas 14 tribos indí_ge"n.as Legislativo n' 76, de 1992Em votaçãO p :requerimento.
conseguiram estabelecer a paz entre elas, mantendo suas línOs Srs. Sen~dores que o aprovam queiram permanecer
guas, seus costumes, unifOririiiarain grande parte da sua cultura substituindo a guerra intertribal por provas ·esportivas. sentados.
(Pausa.}
Em minha argumentação ao Presidente Getúlio~ Vargas eu
Apr~>Vado.
·dizia: se não for dado um __peqtie-tiõ--tefiit6Iio para ca-da um

7492 Quarta-feira 16

DIÁRIO DO CONGRESSO. NACIONAL (Seção II)_

Passa-se à apreciação da matéria.
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n9 76, de 1992, de autoria. do Senador Fernando Henrique Cardoso, que susta a aplicação do
caput do art. 13 da Lei D.eJegada n"' 13, de 27 de agosto
de 1992, dependendo de parecer.
Nos termos do art. 140, a, do RegimCiitO Interno, designo
o nobre Senador Mansuet_o de Lavor para proferi{ parecer.
O SR. MANSUETO DE LAVOR (PMDB - PE. Para
proferir parecer.) - Sr. _Pr_esidente e_ Srs. Senadores:
Este é o parecer da Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania, sobre o Projeto de Decreto Legislativo· n9 76/92,
que susta a aplicação do caput do art. 13 da Lei Delegada
n' 13, de 27 de agosto de 1992.
De iniciativa do Sr. Senador Fernando Henrique Cardoso, propõe o presente Projeto, com base no art. 49, inciso
V, in fme, da Constituição, seja sustada a aplicação do disposto
no caput do art. 13 da Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto
de 1992, cujo teor é o seguinte:
"Art. 13 - São mantidas a Retribuição Adicional
Variável- RA V - e o pro labore, instituídos pela Lei
n' 7.711, de 30 de junho de 1989, observado, como
limite máximo, o valor igual a duas vezes o valor do
vencimento pago aos servidores de carreiras típicas do
Estado (art. 6° da Lei 8.216 de 1991)."
Na justificação, assevera o seu ilustre autor que, ao
editar o preceptivo legal em mira, o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República "exorbitou dos limites da de_legação
legislativa contida na Resolução n~ 1, de 30 de julho de 1992,
do Congresso Nacional", cujo art. lo;o lhe d~legou poderes
para rever e instituir gratificações de atividades, género a
que não pertencem a RA V ou o pro labore. E;tplica que
enquanto as gratificações de atividade incidem sobre o_vencimento básico, em percentuais fiXos, a RAV e o pro labore
"refletem o esforço fiscal e de cobrança empreendido pelo
corpo funcional do Departamento da Receita Federal e da
Procuradoria-Geral da fazenda Nacional". E aduz:
"Os recursos de.stinados ao seu pagamento originam-se de parte das multas e dos e1;1çargos da Dívida
Ativa efetivamente ingressados nos cofres da União,
pagos por contribuint_es jn_adimplentes e sonegadores
fiscais."
Informa que a Comissão Parlamentar de Inquérito constituída no Senado para apurar as causas da evasão fiscal - a
"CPI da Evasão Fiscal", assim chamada - tem identificado
como Ca':lsas do elevado índice de sonegação a desestruturação
da Receita Federal, a redução dos quadros de Auditores Fiscais e o de~estímulo da fiscalização. Esclarece ainda o eminente autor:
"A RAV e o pro labore foram criados oom o obJe-_
tivq de reverter, pelo menos, o desestimulo da fisCalização. Os resultados obtidos são eloqüentes. O aumento de produtividade obtido com a aplicação dos modelos de aferição e pagamento da RA V e do pro labore
podem ser quantificados através de análise da arrecadação de multas, cujos ingresSos quadruplicaram nos
últimos quatro ano~. No ano de 1991, o montante das
multas arrecadadas atingiu o montante de 1,35 trilhões
de cruzeiros, a preços de agosto de 1992, enquanto,
em 1988, esse montante fõrã de 0,33 trilhões de cruzei-

ros."
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Observa ainda o emmente Senador, autor da proposta,
que no momento em que se verifica grave crise fiscal, "refletida
na arrecadação ti"ibutária e projetada na Proposta de Lei Orça-.
mentária para 1993", com uma queda de mais de 20% em
termOs reais, referente a 1992, o Governo, enquanto insiste
em que a solução única para essa crise está numa profunda
reforma fiscal, desestrutura eficazes instrumentos estimuladores da atividade fiscalizadora e de cobrança de créditos
tributários. Salientando que as observações exaradas "são pertinentes também à Gratificação de Estímulo à Fiscalização
e Arrecadação instituída pela Lei n' 7. 787, de 30 _de _junho
de 1989, que CoilSiste-nU.m mecanismo-de estímulo à atividade
fiscal das contribuições previdenciárias~', conclui que a limitação do dispositivo que se quer sustar, diversa da constante
do art. 3', incisos I e II da Lei n' 8.448 de 1992 (Lei da
Isonomia), "iria agravar mais ainda as dificuldades orçamentárias para implantação da isonomia, bem como para pagamento da diferença do aumento de 147% deviPo a aposentados
e pensionistas; compromissos esses para os quais a_ proposta
da Lei Orçament~a para 1993 não aloca recursos, por absoluta insuficiência.
5. :é o relatório.
6~- lrretocáveis os eloqentes argumentos deduzidos em
favor do Projeto, pelo seu ilustre autor, entre os quais sobressai, desde logo, que a RA V e o pro labore nada têm a ver
com a Gratificação de Atividade.
7. O pro labore instituído pela Lei n' 7.711188 é verba
de sucumbéncia, direito autónomo de todo advogado; previsto
no Estatuto da OAB (Lei n'4.215/63, art. 99, § 1'), retribuição
devida aos Procuradores da Fazenda Nacional como verba
honorária condicionada ao éxito da cobrança da Dívida AÚva,
a qual não chega a acarretar aumento da despesa orçamentária, pois tem como fonte única o pagamento de honorários
a eles devidos por força do Decreto-Lei no;o 1.025, de 21 de
outubro de 1%9. Igualmente a RAV, que tem como fonte
de recursos parte das multas efetivamente pa-gas, não onera
as receitas normais do Tesouro, as receitas tributárias regulares. Provém dos maus contribuintes, inadimplentes, contumazes sonegadores.
8. Por si só, a natureza- distinta dessas vantagens, em
relação à Gratificação de Atividade, basta para evidenciar
que a Lei Delegada exorbitou os limites da delegação legislativa conferida ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Repú.
blica por este Congresso Nacional.
9. Lamentavelmente, não exorbitou apenas quanto à consideração da natureza das vantagens em tela. Foi muito além,
ao criar para elas um ·novo te to, limitando-as a até duas vezes
ri maior vencimento pago aoS servidores integrantes de carreiras típicas do Estado. Esse novo teto, discriminatório- porque
não existe para as demais carreiras - constitui, na prática,
uma contrafacção aos objetivos _que motivaram a su~ institUição. Põr exemplo, entre os objetivos da RA V estão o estímulo
à mão-de-obra fiscal e aos administradoreS tributários, no
sentido de aumentar a eficiência e a produtividade na execução
das atribuições da Receita Federal e o incentivo_ à _competitividade individual e à das Unidades da Receita Federal,
premiando os desempenhos plural e individual daqueles que
se destacarem. Na prática, a implementação da Lei Delegada
n9 13/92 transformará a RAV numa gratifiC3Ção,- como as
demais exiStentes rio Serviço Público_ Federal, cujo valor será_
o mesmo para todos os integrantes _da Carreira- Auditoria
do Tesouro Nacional, inclusive os de nível médio e terá, como
conseqéncia, o desestfmulo de todos os seüs beneficiários,~
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afetando de forma significatiVa ·o dese-mp-enho da Receita Fe-

deral, exatamente no momento em que o País necessita do
aumento da arrecadação tributária; E con'lõ precisa!
10. Esse novo teto, fixado pelo áit. 13 citado, é ilegal
e inconstitucional, pois a Lei n9 8.448/92 (Lei çia lsono.mi~).
ao regular o ar_t. 37, XI, da COnstituiçãO,--eSt<lbeleceu __que
a "soma das vantagens percebidas pelo servidor não poderá
exceder a duas vez_es o valor do maior.v~ncit11entc;) b~sico.
ou soldo permitido como teto~·, n.ão podendo estes, por sua
vez, ser superiores a vinte veZes o jhérior·veilcifuêiitd básico
ou soldo (art. 39 • incisos I e II). ESse teta, aliás, está reafirmado
no art. 17 da_Lei Delegada~ conflitando c.Pm..o..s_çu art. _1_3,
que se pretende sustar, por criar tetas distintos para servidores
civiS, ferindo asSi:ril o prinCípio da isonomiã.
11. Outra incongniência: da Lei Delegada n' 13 é o pará·
grafo único do m_esmo art~- _13, qüe exclui os Procuradore..s.
da Fazenda Nacional e os Auditores do Tesouro do recebimento da GratificãÇão.·de Atividade, ao mesmo tempo em
que, no art. 29, a atribui aos servidores da ~rrejra de Diplomata, já aquinhoados com_a ·gratificação similar, pela legislação preexistente; e, no art. go, aos integrantes da categoria
funcional de Técnico de Planejamento do. grupo Planejamen·
to~ criado pela Lei n9 5.654170, sem atentar que eles também,
ao que consta, já usufrufain de benefício similar anterior.
No caso, poder-se-á argumentar - transeat - que tais gratificã.ções antecedentes também nada têm a ver com a G~atificação
de Atividade, de que cuida a delegação. Por isso, além do
caput, fica comprometido o parágrafo único do art> .13 .da
Lei Delegada.
.
.. ..
12. Além do art. 13 e seu parágrafo único,--ô-·arc-17,
já suso_ referidO, é-duplamente extravagante no seu caput,
pois, além de tratar de teta, está reafirmando_ matériâ já-disciplinada em legislação especffiéacõmpetente. Também refoge
ao âmbito da delegação o disposto no parágrafo único·desse
mesmo art. 17, que cuida da transferência de recur$OS e~ vantagens, matéria já defmida no art. 5• da Lei n' 8.448/9;!: ..... _c c.
13. É, ainda, o caso dos arts. 18 ~ 19, que tainbérii não
dizem respeito ao escopo da delegação concedida, mas tratam
de determinar providências, a órgãos do PO~er Executivo',
que mais se assemelham a "carta de intenção"~ Alérp. de estranhos ao objetivo da _Lej Delegada, visam esses dispositivOs
a estabelecer obrigação por parte de entes da_ Federação por
via de lei imprópria~ pois não se não trata de institUição ·ou
revisão de vantagem, mas da obtenç_ão de informações _sobre
a vida funcional e a remuneração de servidores atiVm!!, inativos
e pensioniStas. Tais-preceptivos; desse modo, são passíveis
de impugnação mediante decreto legislativo.
14. Last but not least, não se pode_ olvidar um_a agressão
frontal ao art. 40, §§ 4"' e 5~' d_a Constituição: o §' 1"' do art.
14 da Lei Delegada determina que a Gratifica_çãO Çe AtiviQ;:tde _
pelo Desempenho de FUnção~- devida exclusivamente pelo desempenho de função ou do cargo de direção, não se incorpora
aos vencimentos, ao soldo, nem aos proventos .de aposentadoria ou pensão. A sua flagrante inconstitucionalidade a
condena à ineficácia, devendo, pOftãiitó, ser Sustada.
15. Em fãce do exposto, e tendo em vista as extrapolações
à delegação concedida pelo CongressO e incoD.StUuci~ttalida
des apontadas, além da exorbitância contida no ~put do art.
13, indicada no presente Projeto, m.ãn1Iestai:no-nos (iela sua
aprovação, com a apresentação das seguintes efuendas à ementa e ao art. 1~' da proposição:
-Emenda n9 1 do Relator .
.. .··Dê-se a seguinte redação à ementa do prºjeto:
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"Susta a aplicação de dispositivos da Lei Delegada
n' 13, de 27108/92". ··
·
· ·
··
A Emenda n9 2 do Relator tem o respaldo de emenda
do Senador Humberto Lucena, que chegou de modo extemporâneo, mas foi aproveitada ç-omo emenda de relator.
Dê-se a seguinte redação ao art. 1"' do ProfetO:
"Art. 1' ·É sustada a aplicação das seguintes dispo·
sições da Lei Delegada n' 13, de 2718192: a expressão
"observado, como limite máximo vàlor igual a duas
vezes o do inaior venciinento pago ~os servidOreS- de
carreir~ típica de Estado", constante d~ ~!:!- 1~, caput,
in fine;-§ r do art. 14; art. 17 e seu parágrafo_ único;
art. 18; art. 19 e seu parágrafo único.
São essas as alterações que proponho; dentro das emendas apresentadas ao Decreto Legislativo.
O meu voto é favorável à proposta de Decreto Legislativo
do eminente Senador Fernando Henrique Cardoso, com as
alterações constantes nas emendas _1 e 2 desta Relataria, Sr.
Presidente.
É esse o meu parecer.
Durante o parecer do Sr. Mansueto de Lavor1 o
Sr. Lucldio Portella1 Suplente de Secretário, deixa a
cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro
Benevides, Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
concluiu favoravelmente ao projeto, com as duas emendas
que -api'esenta.
--- Coriipletada a instrução da matéria, passa-se à discussão
do projeto e das emendas, em turno único.
- Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça, para
-- - -- discutir a matéria.
O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB - RS. Para discutir.
Sem reVisão do orador.) -Sr. Presidente,Srs. Senad~res:
. :Dediquei-m~- a- ~n;li~a~ esta mãtéri~. p~que, na ve~d~de~
. quando propuse~os o texto que hoje consta da Constituição
brasileira sobre lei delegada, muito se disse sobre o conteúdo
autoritário n~la contido, muito se disse a respeitq do fato
de que tal lei iria servir coriio instrámento discricionário~ quase
que como um cheque em branco nas mãos do Presidente
da República. ·
No momento em que o Senador M_ansueto de La_vor traz
o seu parecer a respeito do Projeto de Decreto Legislativo,
de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, não posso
deixar de assinalar a qualidade do texto constitucional e o
acerto com que se elaborou a proposição do texto referente
à lei delegada, que realmente confere poderes quase excepcionais ao_ Presidente da República. Mas o Congresso Nacional
assegurou para si o poder de sustação dessas iniciativas do
Presidente. Quero registrar que esta -é a primeira vez, Sr.
Presidente, desde 1988, que este fato está acontecendo.
Em debate na Constituinte, várias vezes mencionei que,
quando o Presidente exorbitasse da sua função, da delegação
que lhe fosse conferida, o Congresso também exerceria o
s_eu PÇJdC=?r_ ~e_ sustação. E é o_ que, pela vez primeira, está
ocorrendo. Portanto, estari:J.os inaUgurando essa mecânica democrática constitucional de equilíbrio, de freios e contrapesos
do nosso sistema iristitucional.
.
QUero 3.qui Sálldai õ--senador Mansueto de Lavor pelo
parecer que acaba de_ dar, beJ:!l como o Senador Fernando
Henrique Cárdos_o pela iniciativa do projeto de decreto legisla-
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tivo. Há na lei delegada um mecanismo absolutamente democrático, institucionalmente equilibrado, para -o exerdcio de
um Governo democrático em nosso País.
O Sr. Ronan Tito -V. Ex~ está discutiõ.do a matéria?
O SR. JOSÉ FOGAÇA - Nobre Senador Ronan Tito,
não a esto.u discutindo; estou fazendo uma_ preliminar a
respeito da nossa Constit~,~ição.
·_ _
'
O Ronan Tito- Eu apenas queria pedir um breve aparte
a V. Ex•
O SR. JOSÉ FOGAÇA- Não entrei no mérito da quesc
tão, apenas estava fazendo _uma preliminar a respeito da
nossa Constituição: Mas não há nenhum problema em conceder o aparte a V .EX' antes de tratar do assunto.
O Sr. Ronan Ti~o- Apenas quero reafirmar o que disse
V. Ex~ a respeito do decreto legislativo apreSentado pelo Senador Fernando Henrique Cardoso, para inibir os abusos da
lei delegada. Acho terrível esse treze! Sempre gostei do nú_m~
ro 13~ mas essa é a primeirà Lei Delegada n'? 13; depoiS,
esse veto ao art. 13, que já trazia ncYprOjetO duas limitações
ao· salário do auditor fiscal. Esse profisSiónâ.l, primeiro, tem
que ser um homem altamente preparado, passar por concurso,
é o homem que faz arrecadação para que o Governo possa
fazer suas aplicações .. Concluo, dizendo a V. _E_x~ que sou
contra o veto e apóio integralmente o projeto aprovado por
esta Casa.
O SJ!,. JOSÉ FOGAÇA - Agradeço ao nobre Senador
Ronan Tito. Fico. até honrado em v~r·que V. EX' se manifeStou
sobre esse tema, objeto desta minh~ intervenção. Fico feliz
porque é na mesma linha de defesa da matéria qu-e desejo
fazer, Sr. Presidente.
.
Estudei esta questão com bastante profundidade e vi que
o mais importante neste debate diz respeito ao problema não
da redução dos ganhos dos fiscais da Fazenda Nacional. Os
fisCais da Receita Federal não só tiveram uma redução relativa. Q m-ªis gr_~~e ~- 9_ ~~pe~o do_ ~ongelamento e da- fiX~ção
definitiva em termos percentuais dã:S ·su-as gratificiiÇõe.s: · -· ·
O quantuin, no caso. é até, diria, uma questão secundária.
O qUe não pode ocorrer é um congelamento, ou seja, que
esse percen tua I se fira sobre os salários dos fiscais tia R&eitâ
Federal e não sobre as dívid3:s cobradas, ql!e são um dado
aleatório no cálculo matemático dos seus vericimentos finãiS.
Então, a:- questão não- está tanto em reduzir- seus·-salârios,
mas na fixação congelante da sua gratüicação. Ora, ao fazê-lo,~ ·
ao fixar a gratificação, o Governo elimin<;l o eSforçO fisCal,
elimina o esforço maior de rigor fisCal por parté do fUDdônáiio.
Aí é que se dá a perda do Estado, aí é-que se d~ a
perda por parte do poder público. É nesse sentld.o que me
parece absolutamente correta a posição adota,da pelo Senadm
Mansueto de Lavor, ou seja, não há como buscar a excelência
da atividade fiscal, não há como buscar maior produtividade,
não há como buscar maior esforço, maior eficiência;· maior
rigor e intensidade de atuação, se n3o ficarem estabeleéidos
critérios rilaté"mátiCOS e objetivos ql_lanto a9 volume
prOdutividade.
··Parece-me que, se os recursos destinà"dos_ ao_pagarn:ento
da gratificação de atividade _dos fiscais d~ Receita Federal
origiD.am-Se das multas e dos encargos da dívi4a atiVã~ que
efetivamente ingressam nos cofres, nesse sentido tem~s_ que
estabelecer. realmente, critério nos termos dos que vinham
até então sendo adotados, ou seja, é preciso haver uma relação
entre o volume arrecadado e o ,ganho dos fiscais, sob pena·
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de não haver, evidentemente, como disse o Senador Mansu~to
de Lavor, o estímulo, o incentivo à eficiência. ·
. Desse POntO de ViSta, entendemos que o projeto do SenadOr Fernando Henrique Cardoso, que susta o art. 13 da Lei
Delegada n<?13, é desde logo extremamente importante. No
riloineftto e~ que se· diZ que o País n~cesslta de uma refoi"ma
fiscal, essa questão d~. r.emqneração dos fiscaiS da receita é
_C!_ O!Jt~9_la<;Io da m9~<!~ ga s<;>negação; é o·out_~o la~_(? do espelho
da sonegação. Nós precisamos ter claro -que nãO haverá maior
esforço de cobrança, maior rigor na apuração dos delitos fiscais
se não houver o estímulo ao agente do poder público .. E é
isto o que está em jogo, aqui, neste moinento. O País propugna
uma reforma fiscal, exige uma reforma fiscal. É um contrasenso este País ter que aumep.tar a arrecadação de tributosr
ter__ que aumentar a arrecadação de impostos e, ao mesmo
te~po, desestimular Ofiscal da receita. E preciso, desde. logo,
deixar claro que o ganho d~ um fiscal da receita é sempre
barato paf3 o País~ por !fiaiOr que seja ó seu salário, ó ganho
<!e; ~m í~cal da receita é l:>arato para o Paí5:. É preciso condenar
essa liipotrisia de que o agente público tem que ganhar pouco.
Eu de~endo, por exemplo, que um Presidente da República
deva ganhar dez
dólares, no mínimo, no exeicfcio formal
do~. atas de r~presentação que deve ter um presidente da
República num país como o Brasil.
Considero hipocrisia um Presidente ganhar miseravelmente, um salário ínfimo e dizei que assim o faz por grandeza, por generosidade? e a recente experiência do Brasil ~stá
pr_ovando tal teoria. Hipocritamente o Presidente da República mandou vender mansões de Ministros, recusou o Palácio
·da· Alvorada, e aceitou o ganho de um salário relativamente
baixo parà. o exercício da Presidência. Mas, o outro lado·dessa
mõeda, o lado obscuro e até então desconhecido dessa moeda
foi o. que a: Comissão Parlamentar de Inquérito do Sr. PC Farias demonstrou.
Portanto, ·contra ·essa hipocrisia, é ·preciso que _este'P...aís
assuma o fato de que Certos agentes públicos, entre eles o
Presid~nte da República , entre eles fiscais da Receita e outros

mn
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funções de·alta sensibilidade quanto aos recursos

públicos, não pode·m deixar de receber salários qualificados,
não podem deixar de ter o seu ganho qualificado sob pena
"de, como eu disse, prevalecer o outro lado dessa moeda, ou
seja, ··a, s-onegação e a· corrupção.
-· Por isso,·sr.· Presidente, Srs. Senadores, quero me congratular c.om o parecer do Senador. Mansueto de Lavor, me
~~~~tl!_lar com o projeto do Senador Fernando Henrique·
Cardoso e dizer que este é realmente um momento importante
·para o Congresso Nacional. Estamos exercitando o instrumental democrático que nos. oferece o teXto Pa Constituição.
Contra aqueles que diziam que a lei delegada erã um ma·l
il!_tríD:seco ein si mesmo, ou seja, que ela nunca geraria situações democráticas e equilibradas, aqui está uma situação eni
que O mecanismo de contrabalance:amento do poder do Presidente da República se mostra real e consistente.
O projeto de áecreto-legislativo do Senador Feroando
Henrique Cardoso trata de sustar uma medida em que o Presidente exorbitou daquilo que a lei lhe delega. Portanto, quero
encaminhar e discutir a matéria favoravelmente ao· parecer
d~ Relator, S~. Presidente.
~
Era o que_ tinha a dizei, Sr. Preside-nte.
Durante a discussão do Sr. José Fogaça, o sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a ctideira da presidência,
que -~ ocupada pelo Sr. Luctdio Portel/a, Suplente de
Sure(!lrio.

"
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O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Continua em
discussão a matéria.
· ·- · ·
- -

O Sr. Humberto Lucena - PeÇo a pa13.Vra~ para discutir.
SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Tem V. Ex• a
-- palavra para discutir.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Para discu-.
tir. Sem revisão do orador.) -Sr. PreSidente, Srs. $enadore~.
vou secundar na tribuna a posição do nobre Senador José
Fogaça, que praticamente já falou pelo meu Partido. Na reunião dos líderes, desde o começo apoiei essa proposição do
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, no sentido de
sustar dispositivos da Lei Delegada n\' 13, de 27 de agosto
de 1992, por considerar que ele exorbitou do poder regulamentar do Senhor Presidente da República. Na verdade, o que o Congresso Nacional fez, atendendo
a uma mensagem presidencial, foi, por um acordo de liderança, delegar poderes ao Senhor Presidente_ da República, para
que Sua Exceléncia pudesse conceder e rever gratificações
aos servidores públicos, civis e militares do Poder Executivo,
tendo em vista que o que se pretendia era diminuir a defasagem
entre a remuneração dos servidores do Poder Legislativo e
do Poder Judiciário e a dos_ servidores do Poder E):ecutivo.
Como se sabe, essa defasagem resultava, como resulta ainda
hoje, justamente do valor das gratificações d~ 13:~ividade, que
são bem maiores no Legislativo e no Judiciário do que aquelas
atribuídas aos servidores civis e militares .do_ Executivo. E
faço questão de frisar mais uma _vez, para ·que fique muito
claro, que do ponto de vista constitucioilale jurídico, a isonomia realmente só foi inserida na Carta Magna em relação
aos servidores civis. Tanto asSim que ela está contida apenas
na seção dos servidores públicos Civis, portanto, não se estendendo aos militares, porque na seção dos _servid_ore.s públicos
militares não há nenhum dispositivo ·que fale nesse princípio,
nem tampouco remeta à norma sobre isonomia iitcluícla, p.Q
parágrafo único do art. 39, na seção "Dos Servidores PtJ.blicos
Civis".
_
Dito isto; ·desejo esclarecer que assinei coril o Setl3.dor
Aureo Melo - que já tem parecer favorável do Relator uma emenda ao Projeto de Decreto Legislativo n9 76/92, do
nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, sobre cujo teor
peço a atenção do nobre Senador O_dacir _Soares, sobretudo
no que tange à sua justificativa, pois neta é onde está o ponto
mais importante que se vai, neste momento, apreciar.Eis a
Emenda ao Projeto de Decreto Legislativo 76!92.
"A ementa e o art. 1 do decreto legislativo, acima
referido, passam a ter a seguinte redação:
"Susta a aplicação de expressões do art. 13 da
Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto de 1992."
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~- Fica sustada, desde sua vigêncio.~, a-ãplicação
das expressões "observado como limite máximo, o valor igual
a duas vezes o do maior vencímentO pãgo aOK serViâOI'es de
carreiras típicas do Estado (art. 6 da Lei 8.216, de 1991)"
constantes do art. 13 da Lei Delegada n' 13, de 27 de agosto
·
de 1992."
Veja, nobre Senador Odacir Soares, a nota téCniCá que
passo_ a ler na íntegra, à guisa de justificativa.
"O art. 13 da Lei Delegada n' 13, de 1992, dispõe
sobre duas regras jurídicas:
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lo -De 'início, declara mantidas as grat1!1cações
conhecidas como RA V, pro labore e GEF A - Lei
7.711, de 1988 e de 7.787, de 1989;
·
29- na parte final, restringe o pagamento dessas
gratificaçõeS, ci"iando- um LIMITE MÁXIMO de 2
_(duas) v_ezes o maior vencimento de_servidores em çar-,
reiras típicas do Estado."

"A lei delegada é decorrente de autorização do Congresso
Nacional, pela Resolução n9 1, de 1992, cujo art. 1 concedia
delegação para REVER e INSTITUIR gratificações de atividade, respeitada a IRREDUTIBILIDADE dos vencimentos."
E apenas isso.
'~Tecnicamente, a parte final do art. 13 da citada lei delegada EXCEDEU à delegação conferida, já que criou limites
de pagamentos, cuja figura jurídica não está contida no texto
da delegação Congressual, e até com ela se collirapõe quando
REDUZ os valores dessas gratificações.
A parte inicial do art. 13 (que declara mantida a RAV,
o pro labore e a GEFA) é apenas uma declaração formal
da administração federal que não está RESTRINGINDO
quaisquer direitos dos s_ervidores. Por isso pode e deve ser
conservada no texto, até mesmo pelas razões do art. 3 da
Resolução n 9 l, de 1992, do CongressO Nacional quando determina:
.. ~vedado a uma lei delegada revogar ou alterar outra
da mesma natureza.
- -_·--:Pelos exatos teimes acima-transcritos; conservada a parte
inicial do art. 13 da Lei Delegada n 9 13/92, o GOverno- rião-poderá alterar ou revogar os atos _constitutivos da RA V, do
pro labore e da GEFA, por já tei' trãtado da sua manutenção
nesta última Lei Delegada.
·
Resta, pois, SUSTAR apenas as expressões geradoras
das restrições do.limite de pagamento, por EXCEDER, estas
sim, à delegação da Resolução n 9 1, de 1992, quando, no
seu art. 1, declara que a delegação conferida deve observar:
(' ... o. disposto no Inciso XV, do art. 37 ... ".que
prevê a irredutibilidade.
E esses dispositivos prescrevem:
Art. 37-

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

-~~,_

.. ............
_

····~····-····

.

XV - Os vencimentos dos Senri.dores Públicos
Civis e Militares são irredutíVeis.''
Portarito, se a delegação não permitiu a redução de vencimentos (sentido genérico de remu_neraÇão-).o L]MITE criado
pela parte final art. 13 EXCEDEU aos poderes conferidos.
Daí a razão de só se declarar SUSTADA$ as expressões:
"observado como limite máximo, o valor igual a
duaS vezes o do maior vencimeilio pago aos servidores
de carreiras típicas do Estado (art. 6, da Lei n' 8.216,
de 1991)."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, se o Governo pretende,
por exemplo, atingír esse objetivo, qual seja, o de estabelecer
um novo limite máximo, teria que fazê-lo através de outro
instrumento jurídico que não este._ E, a meu ver, talvez só
através de uma proposta de emend_a constitucional no sentido
de inserir na Carta uma norma de ca,ráter de caráter transitório, até que se fizesse a revisão constitucional, a qual, eviden~
temente, para ser aprovada, precisaria de três quintos do Senado e trés quintos da Câmara dos Deputados. Jamais poderia
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fazê-lo, porém, por uma lei ordinária, quanto mais por uma
lei delegada.
_
Quis fazer essas considerações, para salientar o fulcro
,da questão que foi fixad_o_nessa emenda que apresentei, visarido a colocar a matériã-nos _seus devidos _termos. No mais,
estou de pleno acordo com o nobre Senador José Fogaça
quando disse que todas essas carreiras funcionals voltadas
para a arrecadação e fiscalização da receita, seja da União,
seja da Previdência Social, devem manter um alto padrão
de remuneração, até para evitar que esses agentes 'do poder
se deixem corromper.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) -Continua em
discussão a matéria.
O Sr. Odacir Soares --Sr. Presidente, peço a palavra.
O SR. PRESIDENTE (Lucídio Portella) - Conoeçlp a
palavra ao nobre Senador Odacir Soares.
O SR. ODACffi SOARES (PFL - RO. Para disc\ltir.
Sem revisão do orador.)- S_r. Presidente, Srs. Senadores:
A Liderança do Governo deseja deixar claro, neste momento, que não vai discutir o mérito desse projeto de dec_re_to
legislativo, até porque não tem Uma posiç-ão formal do Governo; não recolheu a posição do _G_ovemo._ Já transmiti isso
às partes, aos fiscais, atravéS de Suas lideranças e, estamos,
inclusive, acertando uma reunião para amanhã de manhã,
na qual serão discutidos aspectos desse projeto de decreto
legislativo.
Não podendo, por essa razão, votãr estã matéria hoje
e, em conseqUência, não podendo também adiá-la para a próxima semana em virtUde de_estar em regi,ne_ de urgência u!gentíssima, a Liderança do Governo deseja deixar claro que,
apesar de não discutir o mérito;- vê-se obrigada a requerer
verificação do quorum na hora oportuna. Mas isso não significa que estejamos contra o mérito da matéria. Varilos, amanhã, nos reunir com as lideranças dos funcionãrios desse setor
para podermos encaminhar uma posição que seja definitiva
em relação à proposição.
Era esse o esclarecimento que queriá prestar.
Durante a discussão do Sr. Odacir Soares, o Sr.
Lucidio Portella, Suplente de Secretário, deixa a cadeira
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Renevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
O Sr. Odacir Soares- Peço verificação, Sr. Pre:sidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) -Será aten·
dido o pedido de verificação do nobre Líder Odacir Soares
com o apC?iO dos Senadores Ney Maranhão, Senador Saldanha
Derzi e Aureo Melo.
Vai-se proceder à verificação solicitada.
Os Srs. Senadore_s queiram ocupar os seus respectivos
lugares nas bancadas. (Pausa)
·
O Sr. Chagas Rodrigues --Sr. PreSidente, apenas um
esclarecimento ao Plenário: os que votare-m ""sírii" -estarão
aprovando o projeto.
-
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- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - E os que
vptarem "não", por exclusão, estarão recusando o projeto.
Como vota o l;íder do PMDB?
O SR. HUMBERTÕ-UJ'CEJIIA \PMDB- PB)- "Sim",
Sr. Presidente.-O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Como vota
o Líder do PSDB?_
O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP) ...:.__ "Sim", Sr~ Presidetiie.
- -- - - · -0 SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PDS?

O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -SC) -"Sim", Sr.
Presidente.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Os Sr&. Sena·
dores já podem votar. (Pausa)
(Procede-se à votação)
VOTAM "SIM" OS SENADORES:
- Alexandre Costa
Antonio Mariz
Carlos Patrocínio
Chagas Rodrigues
Esperidião Amin
Femando_Henrique Cardoso
Humberto Lucena
_ João Calmon
Jonas Pinheiro
José Fogaça
Jutahy Magalhães
Lucídio Porteila
Mansueto de Lavor
Mário Covas
Onofre Quinan
Ronaldo Aragão
· VOTAM "NÃO" OS SENADORES:
Ney Maranhão
Odacir Soares
Saldanha Derzi
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi·
dência vai proclamar o resultado.
_
Votaram SIM 16 Srs. Senadores; e NÃO 3.
Total de votos: 19.
Náo houve qUorum.
, A Presidência--\..-ai suspe-nder a sessão por 10 minutos,
acionando as campafnhas para a _chamada dos Srs. Senadores
ao plenário.
- --- - Está suspensa a se§s~o.
·- (Suspensa às 17h48min, a sessão é reaberta àS 1.8h58
min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaberta a s_essão.
A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomeni assen~
to nos seus respectivos lugares, porque se vai processar agora
a verifiCação de quorum, solicitada pelo nobre Líder Odacir
Soares, com apoio dos nobres Senadores Ney Maranhão, Aureo Melo e Rachid Saldanha Derzi.
QUem votar "sim''_ é javorável ao Projeto; quem votar
"não" é contrário ao Projeto.
O SR. PRESIDENTE- (Mauro Benevides)- Como vota
o nobre Líder do PSDB?
+
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O SR. FERNANDO HENRIQUE CARDOSO (PSDB SP) vota "sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Como vota
o Líder do PMD B?
O SR. HUMBERTO LUCENA -O PMDB vota "Sim",
Sr. Presidente.
O Sr. Presidente (Mauro Benevides) - Como vota o
Líder do PDS?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- O PDS vota "Sim", Sr.
Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
(Procede-se à votação)

VOTAM "SIM" OS SENADORES:
Albano Franco
Alexandre Costa
Amir Lando
. A~~onio Mariz
Aureo Mello
Carlos Patrocínio
CesarDias
Chagas Rodrigues
Élcio Alvares
Esperidião Amin
Fernando Henrique Cardoso
Hugo Napoleão
Humberto Lucena
João Calmon
José Fogaça
José Richa
J utahy Magalhães
Louremberg Rocha
Lucídio Portella
Magno Bacelar
Mansueto de Lavor
Mário Covas
Onofre Quinan
Ronaldo Aragão
VOTAM "NÃO" OS SENADORES:
Ney Maranhão
Odacir Soares
Saldanba Derzi
O SR. PRESIDENTE (!'1auro Benevides) -Votaram
SIM 24 Srs. Senadores; e NAO 3.
Total de votos: 27.
Presentes apenas 27 Srs. Senadores, não há número legal
para deliberação.
Nestas condições e havendo acordo das lideranças, a matéria será incluída , em fase de votação, na Ordem do Dia
da próxima tetça-feira, em regime de urgência.
Fica prejudicado, em virtude da falta de quorum para
deliberação, o Requerimento n' 692/92, lido no Expediente
da presente sessão, de urgência para a Mensagem n 9 305,
de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevldes) - Volta-se à
lista de oradores.
Concedo a palavra ao nobre Senador Chagas Rodrigues.
(Pausa)
S. Ex' não se encontra no momento em·plenário.
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Concedo a palavra ao nobre Senador t<rancisco Rollemberg. (Pausa)
...
S. Ex~ também não se encontra no momento em plenário.
O Sr. Mansueto de Lavor - Peço a palavra para uma
questão de ordem, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - 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. Presidente, Srs. Senadores, gostaria de_saber se esse projeto entrará, em caráter de urgência urgentíssima, tambérri, na Ordem
do Dia de amanhã, ou a urgência caiu corit eSsa verificação
de quorum?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Ora, nobre
Senador, V. Ex• sabe que, não sendo apreciado nesta sessão,
a matéria _ser_~ incluída na Ordem do-Dia da sessão seguinte.
EritietaD.fõ, por solicitaç3.0 e ac_ordo das-lideranças partidárias,
o projeto somente figurará na pauta da sessão de terça-feira
próxima, em fase de votação é em tegiine de urgência .
A Presidência e a Casa ficam cientes e se regozijam
por este entendimento sempre fraterno entre as lideranças
da Casa, que_ chegam a aprazar até a data de votação de
matérias polémicas.
O Sr. Odacir Soares - Sr. Presidente, peço a palavra,
pela ordem.
· ·- O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao Senador Odacir Soares.
O SR. ODACIR SOARES (PFL- RO. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, quero
deixar claro --já fiz isso nas explicações que dei --·que
temos interesse em votar à: matéria, mas não vamos votá-la
atropeladamente. Tentar atropelar o processo de votação e
criar uma atmosfera de pressão sobre a Liderança do Governo
n_ão funcíona. Já marquei uma reunião com as lideranças do
setor. Penso que o caminho é esse. Queria apenas deixar
isso claro.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Mesa está
ciente.
Concedo a palavra ao nobre Senador Pedro Simon.
O SR. PEDRO SIMON (PMDB - RS. Pronuncia o seguinte discurso~
Sr. Presiden"ú~. Sr"s. e Srs. Senadores,
- trago, ao conhecimento de V. Ex•s, a· resposta do Exm~ Sr.
Ministro de Estado dos Transportes e das Comunicações, e ilustre membro d~sta Casa, Senador Affonso Alves de Camar. go Netto. ao Requerimento de informação n" 472,. de 1992,
em que foram solicitados esclarecimentos sobre os.serviços
de transportes de mala postal e de encomendas pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT.
Através do Aviso n' 194/192-GM de 28-8-92, o Senhor
Ministro encaminha o OF/P -1664/92, do Presidente da ECT,
José Carlos Rocha Lima, que, por sua vez, foi enviado àquele
Ministério através do Ofício n' 946/SNC, de 17-8-92, do Secretário Nacional de Transportes Sr. Nelson Marchezan.
A resposta relaciona as seguintes empresas aéreas que
maritêm contratOS de transportes de mala postal e encomendas: a) Empresas Aéreas Internacionai, em vóos regulares:
Transbrasil, Varig!Cruzçiro, Vasp, Aeroperu, Avianca, Brtsh
Airways, Ibéria, KLM, LAP, Lufthansa, Pluna e TAP: b)
Serviço Postal Noturno (RPN): b.1) Cias.Aéreas Nacinais:
Varig, Cruzeiro do Sul, Transbrasit"ei Vasp; B.2) Cias.Aér~a~·-

r,;_
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RegiOnais: T.AM:, Rio-Sul, Taba, Brasil Central; b.3) Empre~ nas Linhas Tronco Regional-LTR, 30 empresas. A despesa
sas Aéreas de Transporte não Regular: Total-Linhas Aéreas mensal com estas linhas, em junho/92, foi de Cr$
S.A., TAF-TAXI Aéreo Fortaleza e ATA-Aerotaxi Abaeté 2.093.658.805,00, nas LTN e Cr$ 2.185.805.315,00, nas LTR,
Lida.
, totalizando Cr$ 4.279.464.120,00. O grau de coriiiabilidade
No que diz respeito aos critérios -qúe presidem a escolha dessas empresas tem correspondido às exigências contratuais.
de um ou outro serviço e ao custo de .cada modalidade, a
O serviço 'dé COleta de correspondências nas agências
ECT informa: a) os Ci"itérios de escolha baseiam-s_e: a.l) na
e é executado, em sua quase totalidade, com recursos próprios
oferta de vóos e horários convenientes às operações da ECT;
daECT.
a.2) na qualidade dos serviços prestados; a.3) na disponiO docu~ento fornece, ainda, informações sobre a ocupabilidade de equipamentos_ adequados_ao volume de carga da ção média das aeronaves, nas div,ersas linhas de Transporte
ECT, e a.4) na infraestrutura de apoio às operaçõês'. O per- Não Regular, que, segundo infohri.a o relatório, têm "sofrido
centual e o custo médio de cada modalidade assim se_ expresredução temporária das cargas transportadas em face da con-;
sam: internacional, 0,5% (Cr$ 218.599.859,00); Serviço Postal
juntura económica".
Noturno, 99,5% (Cr$ 44.992.192.311,00).
E, para que fique registrada a íntegra das iniormaçõe_s
O percentual médio de u~ilização dós equipamentos a
prestadas, à Mesa a transcrição da resposta do nos~o Requenserviço da ECT é de: EO%; n(fSentido base exportadora/base
mento de Informação n' 472, de 1992, nos Anais da Casa.
importadora e de 50%, no sentido inverso. Os aviõ~s utilizaEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
dos são dos tipos: Boeíng 767, 737, 727 e 707, Fokker F-27,
DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR.
Brasíliã, Caravan, Bandeirante e Cessna.
PEDRO SIMON EM SEU DISCURSO:
Os critérios para fixação de tarifas são: a) no regime
internacional, aqueles recomendados pela União_ Postal UniOfício n' 946/SNC
versal-OPU, pelo peso transportado (0,16 DESfrON/Km);
Brasília, 17 de agosto de 1992
b) nos serviços de transporte RPN, de acordo com _as normas
A Sua Excelência o Senhor
estabelecidas pelo DAC-Departamento de. Aviação Civil Tem
Affonso Alves de Camargo Netto
função da distância, da configuração da aeronave e da capaci- MiniStro de Estado dos Transportes e das Comunicações
dade contratada).
Brasma -DF
A ECT mantém contratos com as seguintes empresas
Eminente Ministro,
de Transporte Não Regular: Total - Linhas Aére~s S.A. _ , ~ , .Corp__ref~rência. ao ~equerimel}tO de Informações n"'
cujo representante legal é o Sr. Alexandre Nunes; TAF-Táxi
472/92, do ilustre Senador Pedro Siri;IOn, relacionado com os
Aéreo Fortaleza, representante legal: Sr. João Ariston de
serviços de transportes _de mala postal e de encomendas pela
Araújo, e ATA-Aerotaxi Abaeté Ltda., representada· pelos
Empresa Brasileira -de Correios e Telégrafos - ECT, encaSrs. Jorge Ney BarretO de Mello e Milton Tosto, sócios gerenminho a Vossa Excelência as informações prestadas pela refetes. Segundo a ECT, tais empresas têm correspondido às exirida Empresa, que habilitam esse Gabinete e responder ao
gências contratuais;no q-ue- tange à confiabilidade e idoneidade
Primeiro Secretário da Mesa do Senado, que transmitiu a
empresarial. Os critérios de seleção de aeronaves se baseiªm
mencionada postulação.
na disponibilidade de aeronaves já adaptadas para o transporte
RespeitOsamente, -NelsOn Marchezan, Secretário Nade malas postais e sua "adequabilidade" -à demanda de carga
cional de Comunicações.
prevista.
A participação percentual nos transportes deste_ g~nero
OF/P-1664/92
Brasília, 12 de agosto de 1992
teve a seguinte evolução, nos anos de 1990, 1991 e 1992,
respectivamente: a) Empresas nacionais: 72%, 68% e 64%;
A Sua Excelência o Senhor
b) Empresas regionais: 16%, 17% e 19%; c) Empresa de
Doutor Nelson Marchesan _
transporte não regular: 12%, 15% e 17%.
_
DD. Secretário Nacional de Comunicações
A despesa média com o transporte aéreo situ"à.:.se entfe
Senhor Secretário.
10% e 13% do total das despesas postais. Os íitdíces de desvios
Em atenção ao despacho exarado_ por Vossa Excelência
de malas postais/encomendas, no transporte aéreo, não são
na Papeleta de Provid.ênçias de 2.8~7,-92, relativo ao Reque~
representativos, tendendo a zero, o que Se atribui ao fato
mento de Informaçõe~ n? 472/92, do Senado Federal, encamide o manuseio da carga ser supervisionado por empregados
nho, em anexo, as informações solicitadas_.
.-da própria ECT.
_
·
,. ·
-·
'
. .Aproveito a oportUnidade para renovar a Vossa Exce:.
No transporte terrestre de mala postal/encomenda,
lência protestos de alta estima e distinta_ consideração.
atuam: a) Nas Linhas Tronco Nacioilal-LTN, 12 empresas;
José Carlos Rocha Lima, Presidente da ECT.
.
__

INFORi1Af:ÕES NQ 472/92
DO SENADO FEDERAL

ESCLARECII1ENTCS AO REQUERIHENTO_ JJE

Em atencio ao
Ffi'd€'.ral.

01..

p1esto os

R~qU€l"lm~nto

e:sc1aT--t!'-Clmentos

C\

de Informaç5es nQ 472/92 do

Com quax..s cm:,n~Bs:as aére_as de TI~C}.nspol--t:e Regular

t1cas e reg1ona1st

man~~rn

a Ec·r

Seb~do

segu11":

contrato~

< inte::rnac1onais,

de. transportes rle mala

doméspost a 1
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encom~llda~:

Postal

~)

!;~r~rios

em

regular~s1

c~. võo~

espe~1a15

(Serv1ço

l~ot~rr\o)1

- VARIG/CRUZEIRO

- lRANSE<RASIL

•AEROPE:RlJ

- VASF;

- BRITI~~'AIRWAYS

AVIANCA
- IBÉRIA

R. bJ

b~
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-

KUI

- LAF'

LUFTHANSA

- r'LUNA

TAP

Sc1·vi~o

Po~tal

b 1) C1as

Noturno - RPN

A~reas

Nac1onais

- VARIG

CRUZEIRO DO SUL

- TRANSBRASI!-

- VASP

b.21 Cias Aéreas Regionais

- TAI1

- RIO-SUL

- TABA

DRAS!L CENTRAL

- TO !AL - Linhas Aé•·eas S/ A
- TAF - Taxi Aéreo Fortaleza
Al'A

01.1.

Ae:rotaxi Abaeté Ltda

ouc

cr1t~r1os pres1dem a escolha de
to de cada,modalidade?

k.

~m

~de

outro serviço?

cd u:. cr1terto.s util1zados pe:la ECT na ndac:ão das CiC\s
~caram-se.nos

Qu~l

o cus-

rrérE'<:~S

ba-

fatores a segu1r:

-oferta de v5os e horarios convenientes ks
qual1dade na prestaçio de

~pera,5es d~

servi~oss

- disponibilidade de equipamentos adequados ao volum€
da ECT;

R. b > O P€1-centua. 1 e o custo médio
d€m:

EtT;

m~sa 1

ds. c.:ad.., moda 1 id;J.d€'

de

carg•

corre-spon·
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CUSl C

11ttiSÇ•l< C1-'S)

d€

<Valere~

~un/92)

218.599.869,00
RF'N

44~992.192.311,00

.•••...••••••••••

IO'!AL .............. .

100 %

45.210.792. Hi0, N>

01.2. Qual a utilização m~dia, em termos percentua1s, entre a capacidad~ total dos avi5€s contratados ~~ra'b Si~viç~ Postal Notutrlo ·e·b· p~so ~ar
respondente ~ mala postal ou ~s encomendas €fetivamcnte transportado
em cad~ et~pa de võo? Quais os tipos ·de avi5es utilizados? ··
R.

~)

U

p~rcentual

midio de

utiliz~ç~o

-dos equipamentos a

[CT, no sentido base exportadoras/bases
de,
,!L bl Os

.50~

no sentido

importador~,

S€TVlÇO

é de 8QY.

=

- BOE1NG 767, 707, 727, 737
·- FOKKER F-27 ·
• c.

, ..f!RAStLIA
. .- ,CARAVAN

...

- l<AN!JEIRANTE
- GESSNA

1

a> os tempos de vôo e to do o diSponível de carga ofe,-ecido7. ou

b) os tempos·de.v6o •
transPort~do7 ou
L) 3

eqvtv~l~ncia"com

o ·pe~o

de

mala

po~tal/en~omenda

as tarifas do transporte de

tJ,

out1 V·..

a~rea7>

cr1t€\

efetiv~me~t~

passa~elros?

tranc:.l'c·rte de- 75 Kg de mala postal co,·responderta
p~ss~~Ern

:ao

custo

I Ex:"· o
df:

U"'~

ou

lOS'"( 0U;,\iS7

k. a) No reg1rne Internacional a~ tarifas sio aquela~

recomendadas

P€la

ou

blo-

estabele~idaç

pelo

UFU - Untla Postal Yniversa1, pela P~~o transportado;
Tarifa = 0,16 DES/TON/km.

R. b) No se\·viç:o de transporte
c:agem

s~o

e

inv.e:i~so~

de avj.Õe'S' ut.i.lizados:

tlPOS

da

d~

RF'I-! as ta,>.if.as de

calculadas de acordo com aç

normas

afre:t~me'nto

DAG -Departamento de Aviação Civil.
1'arifa = funç:ilo <di4jtância, config.,.ra.ç:ãO da
·córit 1·at ada> .
•

ae:Tonave,
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a
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ECT-

·conti·C~~tos

·pc·stal/o?.nc:orr.enda? Fornecer raz"ão social e

dE'
\·espectiva

d1reto1·1as.

R.

10T~L

- L1nhas Aireas S/A

Representante legal: Sr. ALEXANDRE NUNES
IAF - laKi Aereo Fortaleza
Representante legal: SI-. JOÃO ARISTON DE ARAúJO- ·Düeto•ATA - AerotaKi

Abaet~

Ltda

ReprE:sentant<Os legais: Sr. JORGE NEY BARRETO DE HELLo·- Sócio-'Gerente
Sr. HILTON 10S10- Sócio-Gerente
03.1. Fol·neCET n::lcç:ão das etapas de vóo t:: cidades servidas; f•·€qu€ncia dos
serv1ços, sua confiabilidade e_ idonwidade empresarial·. Custos/tarifas,
em cada caso.

03.2. Qual a_ utilizaçio média, Em termos

percentuai~,

entre a

t?pacid~de

to-

os serviç:os e o peso co,·responde:nte ~ --m~.la
postal/encomEnda efetivamente tr~ns~ortada7 Quais os ciitirios para a
escolha dos t1pos de aeronaves e $Ua utilização. em Tunç~o de sua ca-

tal dos av1.õ€:s que_

rea1i~zam

pactdade de carga e real capacidade de transport~ da ~a·}~ postal/encnmenda? Quais os tipos d~ aviões utilizados?
R. Ver Anexo 1 .
Com rela~ão a confiabilidade e idoneidade empre~ariil, aç Empresas
c1tadas
no item 3 tim correspbnd1do aQ exigintias
contratu~1s.
.
'
.
-

'

Quanto a selecao das aeronaves os crit~rios utilizados s~o a exist~n~Ia de ~eronavEs~i adaptadas para o transporte de m~las postal~
e ~ sua adequ~b1lidade ~ demanda de ca~ga prevista.
04. Oual c custo total do transporte a~reo da mala post~l/encomend~, n~s linhas domisticas, nas regionais e no transporte N~o-R~gul~r? au~l oo percentual atribuído a c~da €mpres~/modalidade nos anos de 1990.
1991 e
1992T

R. ai Participa;lo das Cias

A~r~as

na RPN

PARTICii"AC~0<%1

CIAS AsRE.AS

19'90

1991 ••

1992

22

25

23

11\AHSJ;RASIL

18

17

VASF'

25

24

68

64

NAClU11AIS,
Vi\KlQ/CRUZE.lRO

SUB10TAL

NACIO~AL:

72
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h.:k:.:lii U.N~ IS:

r ç,..-:
!,:l •• ' , l l

C~_PlkHl:..

:;

5

6

~

w

5

5

-

Rlll SUL

4

5

5

-

fABH

E

e

3

16
SUB'T 0'1 AL REGIONAL:
TRAHSF'ORTE NAO REGULAR:

17

19

-

-

ATA

7

7

a

TOTAL

3

5

6

TAF

2

3

3

12

15

• 17

100

100

,100

SUl:! TOTAL
WÃU REGULAR:

'TOTAL GERAL:

05. Qual a incidinc1a (%) do c~sto do transporte a~reo nas tarifas post~i~l
R. A despesa m~dia com o tranfiporte
tal das ~espesas.

Oc..

~ ~ ~t,.tt"'l_

~t. Frng,.,d 1·1~

'R

~ir~o

situ~-çe

de descam1nhos havldos at\-avês das
foram tomad~s pa1·a evità-las?

l

t •

mCJ~l<J.s
--

e.xt1~av1os de:- mal~s postais:lencome:ndas
I•I'N r1c1.0 € l·ep\·esentattvo, t_e:ndendo~ a ze:1·o.

(.J P• • · ·: lltlt<' 1 dE
eoo.•

·lsto porque, todOS OS manUSEiOS da
nadOS po1~ €1I1Prega.dos

da

~arga

\~X

entre 10 e

postais.; c:;uco. ~ ·_·

. -_ -

t1"C~.fl5P01"te

no

sio rigidamente

ECT.

do tp-

cSUP€\'ViSlo-

·

07. Quais as empresas de transporte terrestre de mala

postal/encomend~

'

com

que a ECT mantém contt·ato para servic;os
interestaduais
€' · int·eTm.tlnlcipais7 Gr.tal o custo.de:sse:s servic;:os?.Qua1 o..s.ra.u de confiabilid;;.dE' dE'-1~~iT
R. a> Empresas que e:fe:tuam

.

tran~porte

interestadual:

LIHHAS lRONCO NACIONAL. - l!TN:
L•AVILI

SULI.SlA

- I:!OTAFUGO

-· CENTRAL

- ASTRON

- J. B.

-E..T.T.

TOMASELLI
lTA

TRANS~·QRTES

E.N.T.
l!HBORÉ
- TRANSBAHIA
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LlWlr-<S TRül~C.O REGlOHAIS - LTR:
CLli'CEIÇAO

ClS

-

TE.MA

f·H MULIANCAS E 1 RAHSPOR TE.S

-

AlLANllCA-LIMP.SERV.GERAIS LTDA

VÁRZEALEGRENSE

-

TRESClNÇO LOCAIIORA

BRASíLIA

-

Gf~ADIÊ

SÃO SIMl>O

-

f'Al"O BRANCO

-

COM_ TRANSF'. L TDA

SERRA .NORTE

MoNICA

LOPES & CIA LTLIA
- GOLDEN SlAR

!:eH I RE.GALIURA f• I AU i

- M A. GIUI.,IAN

- OLIVEIRA E MACHAIIO

- JULIO CARDOSO DE SOUZA

- 11ARAF'É

- SANTA lEREZINHA

-

TRANSF'ORTAIIORA "IRAtiSKl"< L IIJI\

- UNICARGA

-

T. C. GRITSCH

- OSMAR RAHMEIER

-

V.WEISS & LTLIA

- SÃO JUDAS TADEU

- f'RÍNCESA LIO ABC

- OLIVEIRA

- . .SIIU JOSÉ

c l_ liE,WESA LIAS LINHAS -

LTN<Cri)

JUNH0/92 em C I"$
LTR<.C,-$)

2.. 1-85.805. 31'5, 00

4.279.464.120,00

d) O grau de confiabilidade das· ernpres~s de tr~nsporte
interestadual
e inte,·mun'icip.al· tti:fm to1·nisp.ondido às exig~ncias cont~·atua.J.s.
~6.

Com qual.S empresas a ECT rnant~m contratos para coleta. de correspond€ncia

nas agir1c1as e entrega nos_ aeroportos? Qual
Qual o grau de confiabilidade deles?
k.

o

custo

de~~€s

~ervi,os7

U serv1;o dE transportes de coleta d~s 3Q~ncias·e entreg~
nos
aeroportos é exe:cutado e-m quase su3. 'totalidade com 1·ecur~bs
prÓprios d"'-

n:r.

• ..;

A

....____~---_-_:_-:_-_9,,:;~
SUPERINlENliFl-lTE DE TRANSPORTES
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ANEXtl 1

A ocupação médi~ das aeronaves tem sofrido rEduçio
,1e C.:2\\-ga lran.;;;po~·tada,

em face da conJuntu1·a econ8mica em

pais.

CIA AÉREA ATA
- Li r h•.: r,.:.-<.J 1
F_rE'quf-nCf~--:

2~

a 6~ feira

AEronave· C[5SI~A
Cu•to pur cperaçla

1~m

julho/921: CrS

~2.893.821,00

OCUPACÃO MÊDlÁIX)

E'J Mf'AS

20

'{FRI t<f'S
BF·S/IUS

?5

IOS/SSH

55
75
3tl

SSAIIUS
105/BF·S
BF"S/TFR

25

-Linha: BA-02
Frequinc-ia: 2~ a 6!_ feira.

Aeronave: CESSNA
Custo po)- op-El-aç-ã·o

~em

julho/92): C1:$

OCUf'AéÃO MÉDIA\ :41

El o'.F"AS

GN!-t/VDC

15

VliC/SSA
SSA/VDC

55
.lil0

VL<C/GHh

25

Linha: BA-03
Frequência: 2~ a
Ae1·o.-.: · ,,... ·

20~007'.306,0"0

6~

feira

t.L..JSNA

Custo por op•raçio lem jul~o/92): Cr$ :6.325.318,00
E.1 Af.'AS

15
30
65
25

LA.L./BF.:.;
BRA/SSA
SSA/l<RA
BRA/LAZ

linha: BA-04
F.-E:qué:ncl.a: 2ª a
feira
Aeronave: BAN~EIRANTE
C'ú.sto poo· OPeo·a-=ao (em Julho/92): C1·$ •33. 691.833,00

óª

quE'

tEmro~·~~la
~tr~ve-ssa
o
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PAV/PHZ
PTA/SSA

i0
30
85
·25

~SAIF'fA
PHZf~·AV

Linha: BA-105'
Fr~qu~nci~:

2~ a
Aeronave: CE:SSN.A

o~

feiri

Cdsto por oPeraçio tem julho/92>:
·ocuP~CAO

E"!AF"AS

Linha:

MÉDIA<X>

55
-·75

!'11>/SSA
SSA/ ITB
~

Cr$ 8.912.985,00

J-1 E J-2

Frequfncia: 2ª a 6ª feira
Aeronave: CARAVAN
Custo por opel"açao tem .htlho/921: C1·$ 17.307.155,00
E.l A~"AS

OCUF·ACAO MliDIAt:O

40
85

lHf.!FUk
FOR/lHE::

Llnha~-1:-1

Frequêr1c!~·
Ae;r (''lnavt:· · t

Custo por

e L-E •
2~ a bª feira
Af~AVAH

ope>·aç·ao (em julho/-;'2):

Co·s 11.797.942,00

OCUPACAO MÉDIA<:O

El Af"AS

AJU/SSA

35

SSA/AJU

85

Linha: M-1 e M-2
Frequlncia: 2~ a 6~ feira
Ae1·onave: C!IRA~'AN
Custo por operação tem julho/921: Cr$ 16.322.539,00

OCUF'ACAO MÉDlA<XI
MCZISSA
SSA/!1CZ

CIA

A~REA

50
90

TAF

Linhc: F-1

~r·€~uir1cia: 2~· a 6! -feira
Aeronave: CARAVAN
custo por operação <em ju-lho/921:

ETAF"AS
HA liF Uf<
FOklNo'd

OcUF·AClSO
40
100

C1·$ 16.349.349,00

MÉDIA<X>

Quarta-feira 16 7505

7506

Quarta-feira 16

DIÁRIQ DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Frt:.qu€-ncle::

Aeconave:

c:~

rt

ô;: ·fei\"a

a~NDElRANTE

__

Custo por op~r~clo l~m jUl~~/92>: Cr$ 20.122.331,01

OCUêACÃO MÉDIAIXl

ETAF"AS

NAT/FOR
FOR/NAT
-

60
100

Linhc.· N-1
f'f.;·qn,.:·ncieo · Sáb;;do
A c. I ('\fi~ :c . I_. (!I~AV(•H
Ll•··li:• lhJL ·JI'e,·a~;âo \e:m jU.lh0"/92) ~-Cr$ 19.661.518,00

OCUPACIO MéUIAIX)
I IJI·'

I··~

c

kU;;I Uk

50
60

- Ltnha: H-2
Frequincia: Sibado
Aeronave: BANDEIRANTE
Custo por ope:r~cão lem julho/9<:>: Cl"$ <:4.198.791,00

ETAF"AS
FOR/REC
REC/FOR
-

OCUF"ACÃÚ IIÉ[IIAI X)
35
:50

L1r~ha:

f'-1
Frequênc1;;:

éª a 6ª-feir~
Ael·onave: CARAVAH .·
Cu;.to po,· operaá,c;-IÉ:m -}ulho/92>: ,C,·$
E I Af"AS
JPA/REC
RE.C; Jr·A

6.9<:6.770,00

OCUF'ACIO hé[llAIX l
60

85

-'Linha: F'-2
FrequÊncia: Eª- a -6ª fe:i,-aAel·onave: BAI.WEIRANTE __
_
Custo por ope\·ação lem julho/92): Cr$ 6.089.468,00
ETAF'H.S

Jf'A.- f..LL
.RE.C/ Jf·;..

· . OCUPAc.:>O MéDIA o:>
30
90

- L1nha: R
Ft ~qttincla: 2~ a 6ª fe1ra
AEI onav€: CARAVAH
Custo por ope:raçlo ~em julho/92): Cr$ 20.506.287,00

ETAPAS
SOL/C IS
C l !:i/ J110

OCUPAÇÃO hsDIA<X>
5
5
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Jllu;~

ur.·

20
60
10
10

Foru JLnJ
JDU/CfS

c 1 s..-r:or.:
ClA Aef.:LA IOIAL

- -llHha:

H

F~equincta:

2~

a 6i

fe1r~

A~ronave: BANDEIRANTE _
Custo por ope>-ação l.em julho/92>: Cr$ 35.532::,542,00

ETAPAS

OCUPAC40 MéDlAI.Xl

BHZ/BS!:I
BSB/Gnl
GHUBSI:<
BSB/l!HZ

-

75
100
60
75

L~nha: BU
íi~quÉ'IH.. l"':

c·ª

:!1

c:·-=-~.c..êu

At:. C\ll· . •· · nt~Nl!E 1 RAN i E
l.u:.to por <.lPt-ração (e:m 'ju.lho/~i2>:

ETAF'AS

OCUF'ACAO KéDIAOO

KVll/f'OA

45
20

F'OA/MVD
-

L>nha: K-2
frequincla·
Acronav~·

CrS 26.272.801,00

e~·

..

6~

leira

L~RAVAN

Custo po1· ope:>-açao 'tem julho/92>: Cr$ 6.425.093,00
[i,•i"AS
1:·.• •

60
40

U! • ·

ua~~/ltSl·:

-Linha: MG-01

Frcquinc1a:

2~

a 6! feira

Aeronave: E<AtUIEIRANTE
Custo po,- operação ·tem jufho/9·2): C>-$ 31.170.432,00

ElAF·AS

OCUF'ACAO MéDIA(%)

11UC/'IFL
I rLtG'Jt.:

GVRIBHZ
BHZ!GVR
I.Nf(/'1 f' L
Tf'L/11CJC

5
20

30
50
Ç0
10

F'f.:-01
Frequincia: 2ª a 6! feira

Linha:

Aeronave: BAHDEIRANTE
Custo po>- ope:raçao <em ju!ho/9Zl: Cr$ 29.141.359,00
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E t A~·'HS

lGll/CAC
CttC/CWr:

. i5

L.Wl:.,;CAC

40

t.:AC/lGU

10

20

- Linha: V
Frequirtcia: 2~ a 6~ feira
A<:l"onave · !:<ANDEIRANl'E
Cu~to por opera~~o <em ju!ho/92):.Cr$ 18.898.676,00
OCUPACIIO HÉIIIA 00

E lAPAS
Vl.(/blt}

GIL;/ V L'.
- Linha: V-1

óª

Frequénc1a: 2ª a
fei1·a
AETOrLaVt:: SHI-JllEIRA!-JlE
Ct.tsto por OPE:I·ação

(e:m julho/92):

ETM'AS

C1·$ 24-.921.62:9,00.

OCUF'ACÃO MEiDIAOi)

BV!:</HAO
HAD/I:<Vl:<

30
75
FGE;:NDA

01

AJ!J

~!,ALAJU

02 -

BAV -

UUA VIS1A

03 - ~Hl - Ullü HORIZONTE
04 - 1:!-"S - POR I O SEGURO.
05 -

lti\A

BAh'I-\.'ElRAS

06 - !:<SI:< - BRASÍLIA
07· - CAC
CASCAVEL

06 - C'!S 09 - CWB10 - FOR 11 - GIU iê - GNM 13 - GVR -

CRATEúS
CURiliDA
FORTALEZA
RIU DE JANEIRO
GUANAHl:<i
GUVERNADUR VALADARES

1~ -

G'i'i~

GfP ÃNIA

i~·-

1Gif

l

16 ·

l

w.:

~::_

JIU

.lUUH.ÇU

li_ I h tJS

:ú·

~: !.tv

11~~Hw~~A

IH

JUU - JPA -· LA.Z ~ MAO - HCZ -·HOC-

JUAZEIRO UD NORTE
JOÃO F'ESSOA
BOM JESUS DA LAPA .
HANAUS
HACEió
110NTES CLAROS

1 'I
20

~

21
22
23
24 - MVU
25 - HAT
26 - PAV
27 - PNZ
28 -

- HONIEVIDÉU

- ~ArAL
- F'AULO AFONSO
- PElROLINA

F·U,\ -

I'UR 1 U ALEGRE

_
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27"
k.t:..C ·30
SOL
31 - SSA 32 ·- lFL33 - IFR -
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~:.:t.ClF!::.:

SDB~.~AL
OALV~l!UR

IEóFILO 010NI
TEIXEIRA DE FREITAS
34 - 1 Hl - TE.f<ES!NA
35

VLIC - VI I óRIA DA CQ!><QU-i:STA

36 - UBA - UBERABA
37

VIX

VITóRIA

A VISO N' 194/92-GM
A Sua ExCelência o Senhor
Senador Garibaldi Alves Filho
Primeiro Secretário, em exercício
Senado Federal
Brasília -DF
Senhor Senador,
Tenho a honra de dirigiT-me a Vossa Excelência para
reportar-me ao Ofício SM n' 496, de 21-7-92, através do qual
encaminha o Requerimento de Informação n~' 472, 9e 1992,
de autoria do Senhor Seilâdot Pedro Simon, sobre os serviÇoS
de transportes de mala postal e de encomendas pela Empresa
Brasileira de Correios e Telégrafos- ECT.
_
A respeito do assunto, encaminho-lhe em anexo,. esclarecimentos relativos às questões suscitadas pelo ilustre reque~
rente, elaborados pela empresa acima mencionada, da Secretaria Nacional de Comunicações desta P_a_sta.
Atenciosamente, - -Affonso Alves de Camargo Netto,
Ministro de Estado dos Transporte& e das Çpmunicaçç)~s_:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB-BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
o Brasil é um país- sem memória, onde o Governo perdeu
o leme, e os governantes se esquecem, hoje, dos propósitos
apresentados à Nação ainda ontem. Há cerca de um ano, no "Projeto de Reconstrução Nacional", o Governo Collor declarava textualmente que o desenvolvimento científico e teCnológicO do País passaria a H desempenhar um papel ce'ntral no novo padrão de desenvolvimento
brasileiro".
_
_
- -Agora, o MiniStro da Educação vem dizer que o _reajuste
de 80% concedido aos _servidores públicos colocará em risco
o desenvolvimento da pesquisa científica e o pagamento dos
bolsistas que e_stão no exterior.
O que significa esSe re3jüSte de 80% concedido aos servidores públicos? É, simplesmente, a conseqência do achatamento salarial, provocado por uma política perversa, e da
inflação que a equipe económica insiste--em negar; porém
que aí está, resistente aos tiros lançados ao acaso por aqueles
que nunca acertam o alvo. Na verdade, as perdas salariais
dos servidores públicos ultrapassam em muito esses 80% e
têm gerado inúmetQs processoS jurídicos contra a União, por
parte de todas as categorias trabalhistas, para reposição das
perdas sofridas com o Plano Bresser, o Plano Collor, a URP
e outras mais.
Sempre que se fala em aliviar a situação do funcionalismo
público, aparecem manifestações de temor de que os aumentos
salariais venham a inviabilizar projetas, e surgem ámeaças
de cortar investimentos em virtude da elevação da folha de

pagamento. Fica, então, evidente o descaso com que a pescientífica e o desenvolvimento tecnológico estão sendo
tratados pelo atual Governo, que nãO avalia as conseqênciaS
de seus atas e deixa à míngua pesquisadores e bolsistas que,
por estarem no exterior, não têm como se defender.
A crise do Ministério da Educação não é uma crise isolada, mas o reflexo do fracasso da reforma administrativa que
a equipe governamental se propôs a fazer e não conseguiu
efetivar, revelando-se incapaz de reorganizar em novas bases
o seto.r público brasileiro. Como ·conseqênciã,-o Governo fica
obrigado a sucessivas concessões em~rgenciais que, se por
UII.I lado atendem a determinadas reivindicações, por outro
lado acabam produzindo prejuízos incalculáveis em áreas sabiamente essenciais para o crescimento·econômico e social.
TantO a ·pesquisa científica ·quarito o desenvolvimento
tecnológico assumem especial importância neste final de século, pois ninguém mais duvida que os países que se atrasarem
na ampliação dos. conhecimentos- da ciência e nas suas aplicações terão de negociar,. em um futuro bem próximo, nos gran- des centros mundiais de decisão~-o inegociáV-el- a sUa j:>rópria
soberania. Nesse sentido, a falta de investimentos no setor
causará a destruição da nossa memória científfca, desestimulando cérebros privilegiados na condução do nosso progresso
e colocando em risco a soberania nacional.
Ninguém pode pensar seriamente em incrementar a qualidade dos produtos nacionais sen'l ínvestim·entos em desenvolvimento científico. Tampouco é Viável obtér os quadros técnicos necessários à mOdernização do" parque produtivo cortando
as bolsas dos pesquisadores no exterior; aos quais caberia
contribuir no processo de absorção de novas tecnologias. Assim, as ameaças que ora recaem sobre o setor de Ciência
e TecnOlogia são fruto de um pensamentO rétrógr3do e de
uma política inconseqüente em relação ao futurô do País.
O mais grave Srs. Senadores,~ é assustador, é que o atual
Gov~rno s3:be disso .. No "Projetq de Reconstruçã_o Nacional'',
apresentado à população em 1991, o Presidente da República
reconhecia que "a constituição de um forte contige:nte de
pesquisadores qualificãdos, no âmbito do sistema público e
privado de ciência.' e tecnologia, é medidã ·inadiável para uma
estratágia mais CO:nsistente e- articulada de inovação" e que
"a essencialidade do progresso técnico-científico implica reconhecimento de que as pressões sobre a concorrência derivadas
da abertura comercial são insufiCientes, pór si só, para assegurar a competitividade da economia H, destacando a importância
de "construir uma política que associe a exposição planejada
da economia brasileira à concorrência internacional a um conjunto articulado de instrumentos que tenha por fifi a capadtação científiCa e tecnológica da sociedade brasileira".,
A cada dia, percebe-se como é enorme-a distância entre
a retórica oficial e a prática real do Executivo. O próprio
'Ministro da Educação, José Goldemberg, ex-Secrci:tário da
Ciência e Tecnologia da Presidência da República, conhece
qui.s~
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muito bem a importância do setor para o desenvolvimento
nacional. Em ã.rtigo publicado sob o título "Ciéncia-e TeCnologia e PIB"; o professor José Goldemberg apresentou comparações entre os gastos com ciência e tecnologia e o PIB de
vários países do chamado Primeir9 Mundo, citando e exemplo
da Coréia do sul, país que despende 1,8-% do seu imenso
PIB nessa área, enquanto o Brasil despende apenas 0,7%.
Apesar das sucessivas crises pelas quais tem passado o
setor de ciência e tecnologia no Brasil, desde a extinção do
Ministério da Ciência e Tecnologia, a sua anexação ao Ministério da Indústria e ComérciO, e, posteriormente, ao Ministério da Educação, até os cortes drásticos dos orçamentos
públicos para a área -por isso, um setor ma-rcado pela instabi·
lidade -, o sistema público tem financiado a pesquisa básica
e aplicada, não se descuidando de formar uma comuniçlÇ~.de
científica brasileira bem treinada, -ainda que pequena, qu3se
sem os desejados recursos do se to r privado.
O corte no desenvolvimento de projetes de pesquisa retirará reservas indispensáveis do setor público, onde cientistas,
pesquisadores, estudiosos e especialistas, enfrentando toda
sorte de dificuldades e deficiências, geradas exatamente pela
limitação de recursos, tentam desenvolver uma razoável base
científica nos mais- diversos campos do conhecimento humano.
Provocará, também, o desmantelamento de projetes científicos e tecnológicos, aos quais, com muito custo, abnegados
brasileiros vêm tentando dar continuidade, além do enorm_e
tempo despendido e da quase impossibilidade de retomada
do caminho da independência, em face do promissor e compe·
titiVo mercado internacional. -contribuirá, ainda, para a evasão de cérebros e equipes, estimulando, sem sombra de dúvida, os bolsistas que se encon~ram no exterior, em fase de
aperfeiçoamento e busca de novas tecnologias, a buscarem
fora do País melhores condições de trabalho.
Até quando vamos contim,J._ar pagando -pela incompetência do Executivo, que não consegue gerar recursos? Até quando vamos nos calar Piante de medidas administrativas que
impedem o País de caminhar para a independência e o desenvolvimento? Até quando a Nação vai_suportar a estagnação
e a miséria generalizada?
Sr. Presidente, Sts. Senadores:
__
É hora de pensarmos seriamente nessas questões, de investir no Brasil, de acreditar nas nossas potencialidades, de
sair desse círculo vicioso em que nos encontramos, empobre~
cidos pela falta de recursos para gerar novos recursos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a PresidênCia vàí en&!-r3r
os trabalhqs, designando para a sessão oi:dinária de amanhã
a seguinte
-

ORDEM DO DIA
-lREQUERIMENTO N' 672, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento rt~' 672, de
1992. de autoria do Senador Esperidião Amin, ~olicitando,
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nos termos do artig<;> 172, inciso I, do Kegtmento Interno,
a inclusão em Ordem do bia da Mensagem n~' 280,- de _19~2.
do Senhor Presidente da República, solicitando autorização
para contratar operação de crédito externo no yalor equiva~
lente a oitenta- milhões de dólares norte-americanos, junto
ao_ Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, destinada ao financiamento do Programa de Modernização Tecnológica da Agropecuária na região _Centro-Sul.

-2PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 6, DE 1992
DisCusSão, em primeiro turno, da Proposta de Emenda
à Constituição n"' 6, de 1992, de autoria do Senador João
França e outros Senadores; que modifica a redação do inciso
XVI do art. 49 e do caput do art. 231 da Constituição Federal.
(1• sessão de discussão.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 18h5min.)
ATO N' 353/92
DO PRESIDENTE DO SENA!>O FEDERAL
O Presidente do Se~ad~ __federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, erri conformidade com a
delegação de competência que lhe foi autorga:da: pelo Ato
da Comissão Diretora n" 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processoop.~> 03S2i9z.:z, resófVe~aposeü-
tar, voluntariamente, com provento~ propordoiláiS ã.O 'têri:tpó
de serviço, WILSON RODRJGUES.DA SILVA, matricula
1810, Especialista em Jn-!iú~tria Gráfi_C:a Legislativa!TécÍlicas,
Terceira Classe, PL M15, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Fedet_:al----:-CEGRAF, nos termos do Artigo 40, inciso III, alínea c, da-Cmistiiuição- da República Federativa do Brasil, combinado com o artigo 186, inciso III, alínea
c, da Lei n• 8.112, de 11 de dezembr_o de 1990.
- SeDado Federal, 15 de setem_brQ de 1992. - Senador
Mauro BeneVides, - Presidenté.
·
ATO N• 354/92
DO PRESIDENTE DO SENADO FEDERAL
O Presidente do Senado Federa~, no uso da sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com a
delegação de Competência que lhe foi oUtorgada pelq AtO
da Comissão Diretora n~' 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~' 1282/92-1, resolve aposentar, voluntariamente, com proveritoS proporcionais ao tempo
de serviço, MOACYR OLIVEIRA RAMALHO, matrícula
1098, Especialista em Indústria Gráfica LegiSlativa/Técnicas,
Primeira Classe, PL M20, do Quadro de Pessoal do Centro
Gráfico do Senado Federal - CEGRAF , nos termos do
artigo 40, inciso III, alínea c, da Constituição da República
Federativa do Brasil, combinado co_m o artigo 186, inciso
III, alínea c, da Lei n' 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Se_nado Federal, 15 de setembro de 1992. - Senador
1\lauro Benevides, Presidente.
--

