CONGRESSO NACIONAL

ANAIS DO SENADO FEDERAL
ATAS DA 239." A 262· a SESsAo

AN. SEN. BRASíLIA - V. 16 - N.' 20
P. 8975-9796
SENADO FEDERAL - SUBSECRETARlA DE ANAIS

16 NOV. A 30 NOV. 1992

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
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SUMÁRIO
-ProjetodeLeidoSe_nadon'157, de l~n. deautpria
do Senador Odacir Soares, que dispõe sobre o cancela-~----"--~~---~ro_-de penas -disciplinares aplicadas a servidor público
1.:_1 :::_ ABERTpRA ".
federal e sobre o abono de faltas.
1.2- EXPEDIENTE
-- ' ·1.2.<1 ::_.·e_omuniCl>ções - - _
___ __ _ _ ____

1- ATA DA 239• SESSÃO, EM 16 DE NOVEMBRO
DE 1992
-

-Do Senador_ Dirce.ti C<;!.IJleiro, ~ a.~sênçia _dqs t~a-

1.2.1- Mensagens do Presidente da República
-N~ 352 a 354, de 1992 (n~ 700 a 702/92, na origem),
re~tituindo autógrafos de projetas de Ie'i sancionados.
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de
nomes indicados para cargos e função cujos proVimentOs
dependem de sua prévia aquiescência.'

-N~> 355, de 1992 (n~> 703/92, na origem), -referentea indicação· do nome do Dr. João Heraldo Lima, para
exercer o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco
Central do Brasil.
- N~> 356., de 1992 (n"' 704/92, na origem), referente
a indicação do nome do Senhor Lindolfo Leopoldo Collor,
Ministro de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata,
para exercer a função de Embaixador do Brasil junto à
Repúbüc"a da Tunísía.
- 1.2.2 - Ofício do Sr. 1' Secretário da Câmara dos
Deputados
- N9 253192, comunicando o arquivamento do Projeto
de Lei do Senado n• 126/89 (n' 3.939189, naquela Casa).
que altera a redação da Lei n' 7.729, que "cria Junta_s
de Conciliação e Julgamento nas Regiões da Justiça do
Trabalho, define jUrisdições e dá outras providências", para introduzir dispositivos na forma que especifica e men:ciona.
1.2.3- Leitura de projetos
-Projeto de Resolução n' 3, de 1992-CN, de autoria
da Comissão Diretora, que dispõe sobre a estrutura administrativa da ComissãO Parlamentar Conjunta do Mercosul.
- Projeto de Resolução n~' 68, de 1992, de autoria
da Comissão Diretora, "que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e "'estrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e Social.

balhg~ da Casa no dja_± próximo passado e no período

de 17 a 20 do corrente.
1.2.5 - Comunicações da Presidência
-Recebimento d-ª__Mensagem n• _35_7,_de 1992 ,(n'
7Ü7/92, naorigem);pela qual o Senhor Presidente da República supmete à deliberação do Senado a minuta doste~mos
do acordo reCenti::me-nie-C6nchiíôQ:-e_ptre~rd3oveq)OlirãSl-leiro e o comitê de bancos credores, relativo à reestruw
turação da dívida externa de .méd_io. e: longo prazos do
setor público bra~i~~~ro. a_~im de obte_r a~tori~~~ p~ra_q~~
a Uo_iã_o possa celebrar os contratos que formahzaçao 9.
referido acordo.
_ __
_ _ _ -~ _ _
-Recebimento dos Ofícios n'' S/66 a Sl68,d.e 1992
(n~ 2,260, 2.25$ e 2.2,57192, na ori_gem),_ atrav.~s jos,quais
0 Presidente do Banco Central do Brasil encammfi~ pareceres daquela instituiÇão, referentes às operações· âe crédito
pretendidas pelas Prefeituras MunicipaiS de Dona Emma,
Leobarto Leal e Lages - SC.
.
.· _
-Recebimento dos Ofícios n• 2.256 e 2.259.192. através dos quais o Pre~idente do Ban'o Central do Brasil
encaminhapareceresdaquelainstituição, ~eferentes~s.op:rações_de crédito pretendidas pelas Prefeituras Mumc1pats
de Alterosa- MG e de Arcos- MG.
-Designação da Comissão para etnitir parecer sobre
a Proposta de Emenda à Constitufção n".10. de 1992, que
altera 0 art. 159 da Constituição Federal, criando o Fundo
·.
de Participação do Distrito Federal.
Aprovação pela COffiisSão .Diretora em reumao reahzada nQ. dia 11 último. dos Requerimentos n"'~ 793 e 794,
de 1992.
-Recebimento do Ofício n•• S/65. de 1992 (n" 343192.
na origem), do Governo do Estado de Minas Gerais, solid-
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-.Gorai do Soudo Poderal

la-IOb ,...pouabllldado ela "'-' elo Snado Poderal

AOACIBL DA Sll.VA MAIA

Dlril... BwAtlvo
ASSINATURAS

CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Dlnoto< Ada.bdltntlvo
WIZ CARLOS BASTOS

Semestral --···-···--..- - - · - - - - - · - - - - - - · - · - - - C!$10.000,00

Dlro... lacl•lrlal
PLORIAN AUGUSTO OOUTINHO MADRUGA
Dlro... Adjuto

·-tando autorização
- -. ---.•
para q"ue possa emitir duzentos e -villte
-

--

~

-

-

-

~~--

e seis milhões, trezentos e quarenta e nove mil, quinhentas
e_ sessenta e oito Letras Financeiras do Tesguro daquele
Estado (LFT-MG). re,lativas ao giro da dívida mobiliária.
para o exercício de 1993.
-·
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR VALMIR CAMPELO- A ética no
exercício do Poder.
SENADOR NEY MARANHÃO - Entrevista concedida pelo Superintendente da Sudene, Dr. Cássiá Cunha~
Lima.
SENADOR RONALbO ARAGÃO __:_ Problema
energético do Estado de RoridÕnia. Apelo parã liberação
de recursos destinados à conclusão das obras da Usina
Hidrelétrica de Samuel- RO.
.
1.2. 7 - Comunicaçã"o da Presidêoci&
-Convocação de sessão conjunta a realizar-se hoje_L
às 19 horas, com Ordem do Dia que-designa.
1-2.8 - Leitura de projeto
-Projeto de Lei do Senado n•158,de 1992, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que dispõe sobre as despesas
reservadas ou confidenciais, e dá outras providências.

ien.oVa a ocoilcessão outorgada à Socied~<ie Rá<ho Rural
de Muzambinho Ltda. para explorar s_erviço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas
Ge.rais. Votação adia(la por falta de quorum.
· Projeto de Lei da Câmara n' 100, de 1991 (n• 21!/91,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivos aO árt. ·
18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, comete!ldo
aos municípios competência para a execw§ão de serviços
de planejamento familiar. Retirado da pauta nos termos
do art. 175, "e•: do Regimento Interno.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~ .
8, de 1985 (n• 85/85, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto da Convenção n? 136 e da Recomendação n9
144, da Organização Internacional do Trabalho ...;;... OIT,
sObre "Proteção contra os Riscos de IntoxiCa-çãO Provoca<:Jos pelo Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho
de 1971, durante a LVI Sessão da Conferência Internacional do Trabalho. Aprovada_.À pr<;>mulgação.
- Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislatiyo n?
66, de 1992 (n' 103/91, na, Cãmara dos Deputados), que
aprova os textos do Tratado de AUXílio Mútuo em Matéria~
Penal, entre o Governo da República Federativa do Brasil'
e o GoveTllo da República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de Ínaio de 1991. Aprovada .. A promulgação.
, 1.3.1- DiscuJ:g)S a~ a_Ordem do Dia

1.3
ORDEM DO DIA,
Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (ni
107/91, na Cãmara dos Deputados); que aprova o ato que
SENADOR AÚREO MELÚi---'- Faleciménto do exoutorga concessãO à Jet- Radiodifusão Ltda. para exploDeputado
Padre Luiz de Medeiros Neto, de Alagoas.
rar serviço de radiodifusão ~nora em onda média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Votação adiada por falta·
. SENADOR JOÃO FRANÇA- Importância estratéde quorum.
_ gtca do ProJeto Calha Norte para a Região Amazónica.
Pro.jeto de Decreto Legislativo n? 74, de 1992 (n... ·
.. SENADORFRANCISCORÓLLÉMBEiiG---Ô~r~~
127/91, na Câmara dos DepUtados), que aprova o ato que
sa da manutenção do Presidenciali~mo no Brasil.
outorga perinisSão à Rádio Voz de São Pedro Ltda. para
1.3.2- Designação da Ordem do Dia da prólrima sesexplorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mosão
dulada na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
-~1.4;--:E::-N:cC=E=R:-::RA:-:M:-::=-E-NT-O---·-----.:.::......
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1992 (n•
2- CONSELHO DE SUPERVISÃO DO PRODASEN
-3 --ATAS DE COMISSÃO
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que

1
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Ata da 23ga Sessão, em 16 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinãria, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Elcio Alvares,Nabor Júnior e Raimundo Lira
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso ('.amargo- Bello Parga -JjeniVeras::- Carlos
Patrocínio --Chagas Rodrigues - Elcio Áivares - Esperidiâo
Amin- Flaviano Melo- Francisco Rollemberg- Gerson Camata - João Calmon - João França - João Rocha - José
Paulo Biso! - José Ri c h a - Lourival Baptista - Mansueto
de Lavor - Márcio Lacerda - Meira Filho - Moisés Abrão
- Nabor Júnior - Ney Maranhllo - Ronaldo Aragão - Valmir Campelo - Wilson Martins.

àCdtiSideração do Senado Fe4eral o nome do [)outor JOÃO
HERALDO LIMA, para exercer o cargo de Diretor de Politica Mone"tária do Banco Central do BrasiL
O Doutor JOÃO HERALDO-LIMA é um técnico de
reCõillieCida competê~cia pãra 0 desempenho
elevada
fuiiÇãO, COirto se -depreende do anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 12 de_ no_ve_mbro de 1992, -:-Itamar Franco.

aes·sa

CURRICULUM YILAE_
1-

Dados Pessoais

Nome: JOÃOHERALDO LIMA
Filiação: Eloy Lima e Heloísa Carneiro de Rezende Lima
O SR. PRESIDENTE (E1cio Álvares) -A lista de preNascimento: 30-10-1950- Belo Horizonte/MG
sença acusa o comparecimento de 45 Srs. _Se_nadqre1'>_·_ :tlª'_veQd_o __
..Identidade: M 1.494.803- ~ SSP/MG
número regimental, declaro ah~rta a sessãO. .
_-~"CPF: 155.335. ~OQIZ.~ Sob a protcção de Deus," iniCiamos hôSSôS""ti'ãbalhos.
Endereço: Av. Bandeirantes, 1732/502.O Sr. l" Secre.tário procederá à leitura do Expedie_nte_.__ _
_ 30315- Belo Horizonte- MG
É lido o seguinte
-- - i - Formação AcãdêmiCa--Graduação: Bacharel em CiêPdas Econômicas pela
EXPEDIENTE
UFMG, 1973.
_ ~ Pós-:_GraPuaçãq_: a) M~§:!_re em Economia_, Universi~
MENSAGENS
- dadeEstadualde"Campinas, 1977.--- - - --DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
b} Mestre em Economia, New School for Social Research, New York, 1980.
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
c) PhD em Economia, New Scholl for Socia_l Research,
N" 352, de 1992(n'700/92, na origem), de 12 do corrente,
New York, 1984.
referente ao Projeto de Lei n" 63, de _19~2-CN, que autoilza
· 3...:. Bolsas de Estudo
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento. J'l>cªl~.ll.Uni.ão, ''"~--;-;-- Bql_sjg~_s_p?c~p,_s_-::_1974/1975 e 1978/1982
4- Atividade Profissional
. . _.. -- . . - - ...
em favor de diversos órgãos, créditos adicionaiS alé 0-liriiTte
de Cr$167.535.289.000-,00, pãra-os flns--c[ue -especifica, e dá - - - Professor Adjunto (aprovado em concurso público
outras providênciaS, e qucsc--tfãliSfOnrtou -r'là L~i _[L_8._481, _____e_m_2_Q çl~_9_1!tl!bro __c!~___ !9_77)_do [)e_par!amento_ de CiênciàS
de 12 de novembro de 1992; e
_
. Económicas da UFMQ (de-1976-aie o-presente). ·· · · · - ·
N" 353, de 1992 (n"701/92, na origem),_d~ 12 <Joccorrente,
-Membro do corpo permanente do 'Cedeplar (de 1978
refcrentt.! ao Projeto de Lei n'' 64, .de 1992-ÇN, _que autoriza -_at{Õ- pre-sente): - --- ----- -- -------- -- --------- --- -- -a e-nissão dc_Títu_los d_o Tesouro_ !\faciol)ªl--~--ª=ª"~11~f~. 1 )1,0____
- Assesso_r da Secretaria da_ Fa~nçl_a de _Minas Gerais
O .. çamentó FiScal da União;em favor de Encargos FinanCeiros · ~pa-fâ~PôlftiCa dé"'6ése·ri~õfvlffiêltíô -Êêõ'ôOI-rifco -(198311984).
c'a União- recursos sob supervisão do MiiüsfériO da Econo-Consultor da finep (1983).
-Consultor da capes (1985).
mia, Fazenda e Planejamcnto, de crédito suplementar co~
novo valor de Cr$7.668.766.995.000,00, para reforço de dota-Coordenador do Mestrado em Economia da UFMG
·_
_ _ __ ·
·
·
·ções consignadas no vigente orçamento, c. que Se tr_ans_fo!mo~ _ (198=i/~986}. _
na Lei n" 8.482, de 12 novembro de 1992; e - _ - --.,- :Coord~nador_ Qo Sist~rõã. -de Bolsa.s da Faculdade de
N'' 354, de 1992 (n" 702/92, na origem), de 12 do corrente,
Ciéncias EconómiCas da úFMG (19'8411986).
referente ao Projt!to dt;: Lt!i n" 51, dL! 1992-CN, que autoriza
~Membro do Conselho Superior do IPEAD (Instituto
o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fisq;tl, da União
de Pesquisas Económico-Administrativas) (1984 até _o precrédito suplementar no valor de Cr$nLS34.92S.OQO,OO, para
sente).
.
os fins que especifica, c que Se _üarisfoftnó_u n.a LciJJ_'' !t-_483,
__ :=--_M_eiJlQro da~ C9"n_g_rega_ç~o""da__ Faculdade 9_e_ Çiências_
de 12 de novembro de 19n.
Económicas da UFMG (1985/1987). · .· ·
Subemenda à deliberação do Senado a escolha de- - -----Rêpt=esenta-nte-ao-oepa?fiiffiêrlto de Ciências Econômicas junto ao Colegiada d.e Coordenaç.ãQ _Diçl_átiça do curso__
nomes indicados para cargos cujo provimento depende
de sua prévia aquiescência:
de __Ciê_ncias EcQnômicas (1986/1987).
- Representante suplente dos professores adjuntos na
Congregação da FACE/UFMG (1985!1986),
MENSAGEM N'' 355. DE 1992
- Diretor de Planejamento d6Grupo BMG ( 1985/1987).
(N" 703/92. na orlgem)
-Consultor da Pilar DTVM (1984/1988).
-Consultor do Sistema Pitágoras de _Ensino (19fi8).
Senhores Membros do Senado Federal,
--Secretárío Municipal da Fazenda de Belo Hqrizonte
Nos termos do art. R4, inciso XIV, combinado com o
( I9R9 -até O prt:Sente Y.
art. 52,_ incíSd III, letra d, da ConstituiçãO Fcd~ral, subn:u~~o
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S - Pariic-ipação em Encontros, Conferências e Seminários
- .. Algumas observações, sobre _o café e a indústria em
Minas Gerais no iníciO dO século'', trabalho apreseifüido no
IV Encontro Nacional dos Centros de Pós-Graduação em Eco-;
nomia- ANPEC, Rio de Janeiro, 1977.
-''Uma nqva contrib~uição para o debate sobre a demanda efetiva" (cc-autoria com M. B. Lemos), trabalho apresentado no X Encontro Nacional dos Centros de. Pós-Graduação
em Economia -ANPEC, Águas O.e.São Pedro/SP, 1982.
_
~-=.De batedor no painel ''Min.as Gerais e a crise da economia brasileira", no Seminário _A Economia Mfneral, -Diamantina. 1982c . ... .
. .. .
. . ..
·
. .
-··o Impacto da recente maxi-desvalorização cambial'',
conferencia apreSentada no Inamps, março de 1983.
- "A desindexaçào da economia brasileira: con-ceito e
implicações", conferêricia aprcsentad.i-no Sindicat.o dosJornaM
listas Profissionais de Minas Gerais- Departamento de Jornalismo Económico, abril de 1983.
-''A recente deterioração salarial do funcionalismo público federal c algumas reivindicações na UFMG ", trabalho
apresentado no debate promovido pela assufemg, Reitoria
da UFMG, maio de 1983.
·
·
-"Balanço de pagamento, recessão e política económiCa·
do governo". conferência apresentada no Instituto de GeoM
CiCncias da UFMG, curso de Estudos de Problemas Brasileiros, maio de 1983.
-"Política salarial, dívida interna e recessão",' conferência apresentada no Departamento de Ciência'- Política da
UFMG, setombro de 1983.
- "Um estudo sobre a funçãó de oferta agregada em
Keynes", trabalho apresentado no UI Encontro Mirieiro de
Econometria, Viçosa - MG, outubro de 1983.
- ~.A economia braSll_eira hojf!", conferência apresentada na Escola de Enfermagem da UFMG, novembro de 1983.
-··conjuntura econômica: sociaf e. PolÍtica -~o Brasil",
I Encontro de Ensino, Pesquisa e Ex(ensã_o da UFMG, nevem~
bro de 1983.
-"A conjuntura económica brasileira", seminário apresentado no Mestrado de Filosofia da UFMG, novembro de
19R3.
·-· . ·

- "Uma breve nota sobre o desempenho recente das
exportações de Minas Gerais", trabalho apresentado no II
Seminário Sobre a Economia Mineira, Diamantina, novembro
de 1983.
- "Tbl! pasinetti analysis: grapbical solution and methodological problems", trabalho apresentado no V Encontro
Anual da Sociedade Brasileira de Econometria, Belém do
Pará, dezembro de 1983.
- Debatedo_r_ do trabalho "Algumas relações matemáticas entre m-odelos de planejamento de inspiraçãO mari'l;i_sta
e Xeyncsiana", de Juanirio R. Teixeira·. V Encontro Anual
da Sociedade Brasileira de Econometria, Belém do Pará, deM
zem bro de 1983.
-"O se to r externo de economia de Min_as Gerais", seminário apresentado na Fundação João Pinheiro, Belo Horizonte, fevereiro de 1984.
-"Crescimento industrial cm uma economia não expor_.
tadora: Minas Gerais, 190711920", trabalho apresentado no
XII Encontro Nacional dos Centros de Pós-Graduação em
Economia, anpec, São Paulo, 1984.
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-"O déficit público--e-a dívida externa", conferência
apresentada na Universidade Federal de Ouro Preto, março
de 1985.
-"A economia poUtica de Marx", conferência apresentada no imaps, -abril de 1985.
-''A conjuntura brasileira atual", seminário apresentado no Departamento de Economia da PUC/MG, junho de
.
1985.
-"Um ensaio sobre a síntese da tradição clássica", trabalho apresentado no XIII Encontro Nacional de Centros de
Pós-Graduação em Economia, anpec, Vitória, ES, 1985.
-"Keynes: 50 anos de Teoria Geral", conferência apresentaôa na PCU/MG, maio de 1986.
--"Keynes: 50 anos de Teoria Geral", conferéncia apresentada na Unicamp/SP junho 1986.
-De batedor do trabalho"]. S. Mill: breve análise acerca
do erro na CiênCia econô.m.ica" de José Flávio Mota, XIV
EncontrO Nacional 'dos Centros de Pós-Graduação em Economia, anpec, Brasília, 1986.
-"Rumos e A1ternati vas da Economia Brasileira", Conferência apresentada no IBEF (Instituto Brasileiro de Executivos Financeiros), maio de 1987.
-- --'.'-Seminário de Corijuntura", inpes/ipea, RJ, maio de
1987.
- ..
- ''Seminái'io de Conjuntura", inpes/ipea, RJ, agosto
de 1987.
. - Debatedor no painel Sobre "Políticas de Taxas de
Juros" no SemináriO sobrel1 PolítiCas para o Financiamento
do Desenvolvimento na América Latina, promovido pela
ALIDE/ABDE/BDMG, Belo Horizonte, setembro de 1987.
- '-'Mercado financeiro e taxa de juros: p(evisões para
1984", trabalho apresentado no Seminário - Bases para o
Planejamento Empresarial em 1988, promovido pela Associação Comercial de Minas Gerais, Belo Horizonte, dezembro
de 1987.
~Debatedor do ~rabalho "O uso. de modelos na experiéncia brasileira de .Pl<),nejamento" de Nelson Carvalheira,
XV Encontro Nacional dos_ Cen_tros de Pós-Graduação em
Economia,aripec, Salvador, dezembro de 1987.
-"Keynes thougt on monetary matters in a open econo~
my" .. Centro de. Estudos de Teoria Económica- anpec, Rio
de Janeiro, outubro de 1987.
. 6 - Trabauios Publicados
-Livros

-Café e Indústria em Minas Gerais (1870 - 1920),
Ed. Vozes, Petrópolis, 1981.
-Uma Breve Nota sobre o Desempenho Recente. das
=Exportações de Minas Gerais. In: Mina em Questão, Belo
Horizonte, CEDEPLAR/UFMG, 1988.
·..:. Artigos
-"Café e Indústria em Minas Gerais no início do século:
algumas observações", Estudos Econômicos, IPE/USP, n•.- 2
v. 8,1978.
- ·•Trabalho produtivo segundo Paul Singer: um comentário", Revista de Economia Política, n·' 3, v. I, 1981.
-"Monopólio e concorrência: introdução a uma crítica
marxista".
ln: Temas de Economia, FUMARC/PUC, 19S3.
- .. SalárioS c demanda agregada cm Keynes, Kalecki
e Marx", Revista Ensaios, Funda~ão de Economia e Estatística do RGS, Ano 4, n•• 1, 1983.
-"Uma breve nota s_obre o deSempenho recente das
exportações de Minas Gerais", If Seminário sobre a Economia
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Mineira, Anais, Belo Horizonte: CEDEPLARFACE/UFMG, 1983.
- ''The pasinetti -analysis: graphical solutions and Methodological problems", V Encontro Brasileiro de Econometria,
Anais, São Paulo: Sociedade Brasileira de Econometria:,-1983~
-''Uma nova contribuição para o de_bate sobre a demanda efetiva", Revista de Economia PolítiCa, n" 2, v. 4, 1984
(cc-autoria com Maurício Borges Lemos):
- "Crescimento industrial numa economia não-exportadora: Minas Gerais 1907/1920", EstudosEconômíoos;TPE/
USP, no 15, v. I, 1985.
. ...
- .. Uma visão sobre a formação de preços e inflação
em uma economia industrializada'', Plano Cruzado_- Ataque
e Defesa, Forense Universitária, RJ, 1986.
--~-·o programa de estabilização e os bãncos" (cc-auditoria coin P. E. Rocha Brant), Plano CrUZado- Ataque
e Defesa, Forense Universitária, RJ, 1986.
-''Um ensaio sobre a síntese de tradição clássica", Revista Brasileira de Economia, FGV. n• 3. v. 41, 1987.
7-

Trabalhos não publicados

-"A economia cafeeira na Zona da Mata'', cedeplar,
1977.
- "The passinettí theorem: its Sigilificàrice- ilhd its problems". Dept. of Economics, NewScholl for Social Research,
1979.
- "Notes on the crifíqtie óf neo--classical economics",
Dept. of. Economics, New Scholl for Social Research, 1980.
- "Cycle in KaJecki"_, _Dept. of Econo-mics, New Scholl
for Social Research, 1981.
- Effective Demand in Keynes (notes -~n _th~ ana!y~~
of B. Schmitt), Dept. of Economics, New Scholl for Social
Research, 1981.
-"Marx e a álgebra neo-ricardiana", 1982.
- "The theory of effective demand in_ M. KateCkC: its
origfns ánd logical developmcnt", Dept. of Economics, New
·
School for Social Research, 1982.
- "Credit and accumulation: Marx's analysis ofth_e credit
system", Dept. ofEconomic, New School for Social Research,
1982.
.• . - ...
-"Avaliação do orçamento para 1983- administração
direta, Minas Gerais" (co-alito"riã COin F: A. OliVeira;·K.
B. Martins e R. M. Paixão), Documento elaborado para Comissão de Transição do Governo Tancredo Neves, 1983.
-"Notas sobrc_o_conceito de trabalho produtivo: Economia Política ClássiCa, MarX eNeo-ricardianõS,-&Oeprar~ 1983:- ''Gasto, Renda e Produto em Algumas Interpretações
do Princípio da Demanda Efetiva", 1983. · - ·· .... - -- -"Monopólio e COilCOTrêilda: i"Ji.ti"odução a uma críticamarxista", Textos Didáticos, n'' I, FACEIUFMG, 1983.
-"Trabalho produtivo e não produtivo", Texfos_ Djdá.
ticos, n" 2, FACE/UFMG, 1983.
-"Um estudo sobre a Função dc_Oferta Agregada em
Keynes", Texto para Discussão. CED_Ef>LAR/UFMG, n'·' 14:
1984.
8 - Prêmios Acadêmicos
- Menção Honrosa do_ Prêmio "Haralambos Simeonidis", 1983, pelo traoalho "The pasinetti Analysis: Graphical
Solutions and Methodological Prohlems". Prêmio concedido
pela ANPEC (Assocíação Nacional dosCentros de Pós-Graduação-em Economia).
r À Comissão de Assuntos Econômico!>'.)
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MENSAGEM N• 356, IJE 1992
(N• 704/92, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
De conformidade com o art. 52-,-indSO IV, da Constituição
Federal, e de acordo com o disposto no art. 18, inciso I,
e nos -arts. 56 e 58, âo Regulamento aprovado pelo Decreto
n• 93.325, de l• de outubro de 1986, no art. 39, inciso I,
alínea a, e no art. 40, do Anexo I ao Decreto n~ 99.578,
de 10 de outubro de 1990, submeto à aprovação de Vossas
EXCelências a escolha, que desejo fazer, do Senhor LINDOLFO LEOPOLDO COLLOR, Ministro de Primeira Classe,
da C3rre_ira de Diplomata, para exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República da TuníSia. Os méritos do Embaixador LINDOLFO LEOPOLDO
COLLOR, que me induziram a. escolhê-lo para o desempenho
dessa elevada função, constam da anexa infórmaçãó do Miüistério das Relações Exteriores.
Brasi1í<i, 12 de novembro de 1992. ~Itamar Franco.
JNFORMAÇÁO
Curriculum Vitae:
Embaixador LINDOLFO LEOPOLDO COLTOR
Porto Alegre/RS, 7 de junho de 193 L
Filho de Lindolfo Boeckel Colfor -e-Herminia de Souza
e SilVa Collor:
----- - -Curso de Preparação á Cà.f'reirá'de Diplomata, IRBr.
Curso de Aperfeiçoamento de Diplomatas, IRBr.
"Master of Arts" (Política), Universidade de Nova Iorque.
Professor de Política Internacional do_CPCD, Curso Especja]ao_IRBr,l963.
. .
. . ... __ . .
__
-- A disposição da Presidência da Repúhlica, 1971/1973.
Curso de- Altos Estudos POlíticos e Estratégkos, ESG,
1986.
..
.
--·-Cônsul de Terceira Classe, 1·· de dezembro de 1954.
Segundo Secretário, merecimento, g de junho de 1960.
Primeiro Secretário, rnereclrrieritO, 27 de julho de 1965.
Conselheiro, merecimento, 1'·' de janeiro_de _1973.
Ministro de Segunda Classe, merecimento, l'! de novembro de 1975.
Ministro de Primeira Classe. 28 de junho de 1990.
-A:uxmar-do Seàdá-río-Gerar. W56.--- --- - -Assistente -do Chefe da Divisão de Pessoal, 1963.
Auxiliar do Secretário-Geral-Adjunto para Planejamento
Político, 1963. - ·
·
·
----Chefe da Divisãó de Cooperação Intelectual. 1974:
lnspetor-Gerai-Adjunto do Serviço Exterior. 19R711989.
México, Terceiro Secretário, 195771939.
Buenos Aires, Terceiro Secretário, 1959/1960.
Buenos Aires. Segundo Secretário, 1':.160.
.Quito, Segundo Secretário, 1960/1962.
Quito, Encarregado de Negócios, 1961 c 1962. ·
Bangkok. Segundo Secretário, 196411965.
-Bangkok, Encarregado.dc Negódos:I964.
Bangkok, Primeiro Secretário, 1965.
Bonn, Primeiro Secretário, 196571967,
Rahat, Primeiro Secretário, 1966.
_Bonn, Encarregado de Negócios. 1966.
Moscou, Primeiro Secretário, 19ó7/1':.17().
Nova Iorque. ONU, ConsL'Ihciro. 1974175.
GCorgctown. Encarregado de Negócios, llJ76.
Bogot;:í, Ministro-Conselheiro. 1976/1':.177.
Bogotá, Encarregado de Nt:gôcios. 197H.
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Chicago, Cônsul-Geral, 1978{]:2§iJ.:---,
Dar-Es-Salaan, Embaixador, 1981/1985
Dacar, Embaixador, 1988/1990.
Madri, Embaixador, 1990.
Comissão de Elaboração das Instruções para a Delegação
. do Brasil à XI Sessão da Assembléia Geral da ONU, Nova
Iorque, 1956 (membro), Missão Especial às solenidades da
posse do Presidente dos Estados Unidos Mexicanos, 1958
(membro}.
-A disposição da Missão Especial da Polónia às solenidades da posse do Presidente da República, 1956. _ · _ _
Festival Internacional de Cinema, Mar dei Plata, 1960
(representante}.
__ .
Seção Brasileira na reunião da Comissão Mista Brasil-Equador, 1963 (membro).
·
Comissão de Exame do Financiamento. à Exportação de
material Ferroviário para a Argenlina, 1963- (representante
do MRE). Reunião da Junta Executiva, Fundo Internacional
de Socorro à Infância, Bangkok, 1964 (representante).
Reunião da Comissão Mista Cultural Brasil-Bélgica, Bruxelas, 1974 (membro).
- : -. ___ _ _
Confüência Especializada Interamericana _sobre D_i_reíto
Internacional Privado, Panamá, 1975 (membro).
Assembléia Preparatória da Federação Interamericana
do Algodão, Bogotá, 1978 (chefe}.
Medalha do Pacificador, Brasil.
Medalha Santos Dumont, BrasiL
Medalha Laura Müller, Brasil.
Ordem de Rio Branco, Grã-Cruz, Brasil.
Ordem do Mérito do Equador.
Medalha do Mérito Tamandaré, Brasil,
Ordem do Mérito Judicial do Trabalho, Grã-Ciuz, Brasil.
Ordem do Leão do Senegal, Oficia~. S~negaJ.
Cruzeiro do Sul, Grã-Cruz, Brasil.
Secretaria de Estado das Relações Exteriores, 12 de novembro de 1992. -GHda Maria Ramos Guimarães, Chefe
do Departamento do Serviço Exterior.
(A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.)
OFÍCIO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÁMARA DOS DEPUTADOS
N~> 253/92, de 12 do corrente, comunicando o arquivamento do Projeto de Lei do Senado n• 126, de 1989 (n•
3.939/89, naquela Casa), que altera a redação da Lei n•7.729,
de 16 de janeiro de 1989, que Hcria junta~· de Conciliação
e Julgamento nas Regiões da Justiça do Trabalho, define jurisdições e dá outras providências", para introduzir dispositivos
na forma que especifica e menciona.
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) - O ExP.,diente
lido vai à publicação.
--Sobre a mesa, projetos de resolução que serão lidos pelo
Sr. 1• Secretário.
São lidos os seguintes:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1992-CN
Dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.

O COngresso Naciotlai resolve:
Art. I• Nos termos da Resolução n•• 2/CN. de 1992.
que Bdispõe s.obre a representanção do Congresso Nacíonal

Novembro de 1992

na C9missão ftaxlame_ntar C9_•~junta do Mercqs~.Il'.', e e11) cumpfíriten:to~ especifica~ént~_, aO seu artigo 2'í', é .defmid;t. ã estlutufa administrativa da Seção Brasileira da ComisSão, na fOrma
de~ta Resolução.
SEDE
Art. 2!> A Secretaria Administrativa da Seção Brasileira
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul terá como
sede .o Congresso Nacional e funcionará ·nas dependências
do Senado Federal.

viNcuiAçÃo HIERÁRQuiCA
_.. Art. 39 Por tratar-se de uma Comissão atípica é revestida de caráter especialíssimo, sua Secretaria Administrativa
vincular-se-á hierarquicamente ao Gabinete da Presidência
do Senado Federal.
ATRIBUIÇÕES
Art. 4~ À Secretaria da Comis.são caberá desempenhar
as_seguintes atribuições e atividades:
a) arquivar a documenração da Comissao Parlamentar
Conjunta do Mercusul;
b) divulgar as informações concernentes ao andamento
do processo de integração;
c) facilitar o contato entre os membros da Coniiss.ão e
autoridades integrantes do Grupo· Mercado CO~um e quaisquer entidades públicas e privadas envolvidas no processo
de integração;
· d) organizar o apoio logístico às reuniões da Seção Brasileira da Comissão ou das quais ela participe;
') elaborar e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional todas as Atas de Reuniões da Comissão;
- .. i) prestar assessoramento- direto às reuniões _e preparar
estudos, pesquisas, pareceres, e informaçôes solicitadas pela
Comissão;
-- -- · -· ·- ··
g) acompanhar a tramitação de proposições de interesse
do Mercosul, em andamento no Poder Legislativo;
h) manter atualizado o Banco de Dados; e
--i) desempenhar outras tarefas que lhe sejam solicitadas
ou requeridas pela Comissão.
·
-ESTRUTURA DE PESSOAL
Art. 51' A Secretaria Administrativa dã. ComissãO contará com Uma eSti"uti.Jra de pessoal mínima de sete funcionáriosque· serão indicados pelo Presidente da Comissão e requisi~
tados à Casa de origem pelo Presidente do Senado Federal
que os designará. e compOr-se-á de:
I Secretário-Execuilvo (DAS-4)
(cargo privativo de fUncionário de- carreira do QuadrO
Permanente do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados,
indicado pelo Presidente da Comissão. após a aprovação da
esoolha pelo Plenário);
1 Assessor Técnico (DAS-3)
(cargo privativo de integrantes dos quadros de Assessoramenta Legislativo do Senado Federal ou da Câmara dos Deputados. prcfe!rencialnu:nte com especialização em Direto Internacional):
j Assesso~ Especial !DAS-Jl
(cãrgo com exi-gência: de riível superior completo e notÓrio
conhecimento de Mercado Comum. preenc~ido em recruta.:
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
· 'N' 68, DE 1992
Altera o Rfgulamento ,Administrativo. do Senado
1 Chefe de Secretaria (DAS-2)
F~eral e rees~rp.~ra a Subsec_retari_a de Assistênc_ia ~é~
,_dica e Social._ J. L,
(cargo privativo de _funcionário de G3;rreJ:ça, do Senaçl.o
~ ' .
Federal ou da Câmara d9s Deputados); . ·.
'
. ' ''.
O Senado Federal resolve:
Art. 1~ O art. 243 do Regulame_nto Administrativo Qç:t
2 Assistentes Legislativos (DAS-2) • ·
Senado Federal pass'â a vigorar com a seguinte redação:
(privativos de funcionários dos quadros.~~ S~nado Fede"Art. 243~ A Subsecretaria de Assistência Médica e Soral ou da Câmara dos Deputados);e
·· • ·
cial compete prestar assistência médica, de urgênciá e ambulatorial, odontológica, psicológica, social, fisioterápica e de en- _fermagem; exercer o.:eontrole e a fiscalização sobre a _execução
r'Âgente _de Serviços Legislàtivos (FG~2)
do Sistema Integrado de Saúde - SIS? dos servidores, do, ,
Senado Federal e órgãos Supervisionados e prover o assessóraDESPESAS DE FUNCIONAMENTO
mento técnico específico à Comissão Diretora: edemais órgãos
do Senado Federal sobre assuntos de sua competência. ·
Art. 6<:> As despesas com o funci(:mafu~nto clá_ s·eção
Art. · 2• O parágrafo único do ar!. 243 do Regulamento
BraSileira da: Comiss'ão Parlamentar Conjunta dO Mercosul
Administrativo do senado Federal passa a vigorar acrescido
serão. atendidas por dotaçõeS próprias do senado F(Úieral;
do inciso VI, com a seguinte redação:
exceto no que se refere àS 'despesas de pessoal, que serão
"Art. 243. ···--······----··--···----.. ·--·-·-·--···---·····-custeadas_ pela Casa respectiva. . _
.
.· Art. 7~' ' ESta ResOlução entra em vigor na data de sila
,Pai-ágra_fo óflico_~-<São õfgã?S: p~ -~Li!JSe:cret~fià -de _As:sispublicação.
'
tência Médica Social:
I - Gabinete;
Jus_tificação
;rr - Serviço Méd~co; _
O presente Projeto--de Resolução visa atender a_o_disposto
III- Serviço de Laboratório de DiagnósticO;
no art. 1", parágrafo único, da Resolução n• 2, de 1992, do
IV -Serviço de Planejamento Controle e Fiscalização
Congtessó Nacional,_ aEr~vada em 20 .de_ agosto do _corrent~
do Sistema Integrado de Saúde;
ano.
.
.
. .· • ·
·
V- Seção de Apoio à Junta Médica;
com efeito; da'dos aos in,contestáveis avanços _ver:if[cadqs
_.
,
- -Vl--Seção de Administração ..".
no processo de integração' do Cone SUl desen~a~eacj:o pelo
Art. 3' A Subseção IX, da S~çiíi> VII, do CapitulO II,
Tratado de Assurrção; o qual prevíu, em ser art. 24, o estabeledo Título II, do Regulamento Administrativo dC:>Senaci9 Fede~
cimento de uma Comis.sãb Pai:lainentar· Conj_v_n_tª- do Merç_Q:- .- ral passa a vigorar acrescida dos seguintes' ~~tigo~ •. ~enU_rne~
sul, urge criar urna estrutura administrativa e téçnica destinadª_ rando-se os demais. . .
-" -,
.
.. . .
a apoíaf os trâbâlh6s dâ Seção Brasileira da referida Comis~;jo_.
"Art. 244, Ao Serviço Médico compete gerir a prestaConsoante dispõe o Regulamento aprovado em M~nte
ção da assistência médica, odontológica, psicológica, social,
vidéu em 6 de Qezembro de 1991, cabe à Comissão Parlafisioter-apêutica e de enfermagem; orientar-e reali:zar exames
mentar Coo junta, entre-ótitfa:s- funções, manter informados
de capacidade física e mental para fins de admissão; ordenar
os Poderes Legislativos dos Estados-Membros do Trat~do so-' Q fluxo_ de_ ocupação das agendas dos profissionais; exercer
bre a evolução do Mercado Comum, bem como acompanhar
o c_ontrole sobre os prontuários e docun:tentação médica; desiga tramitação das_ proposições -de interesse para implantação
nar profissionais pa:ra realizar afendimentQs e~tr:mos; zelar
do referido projeta, com vistas à harmonização da legislação
pela 9_ualidade dos atendimentos prestados~ pro_ceder à li~era
pertinente.
- ção das ambulâncias de acordo _com as normas_I_nternas vigenPortanto, a fim de poSsibilitar o desempenho dessas funtes; e exercer outras tarefas correlatas.
ções e viabiliza·r a conseq.ação dos objetivos almejados, estaArt. 4• O parágrafo únieo, do art. 244 do Regulamento
mos oferecendo Projeto de Resolução-CN, que dispõe sobre
Administrativo do Senado Federal passa a vigorar acrescido
a estrutura administrativa da Seção Brasileira da Comis~~o
dos-_lriclsos m a·vnr, ~r"eiúúriefai1do-se os artigos seg':':intes.
Parlamentar Conjunta do Mercosul.
"Art. 244 ............................. ~-··---~----" .......... , ..._, .. .
Sala das Sessões, 16 de novembro .de .1992. ~ Mauro
Parágrafo úniCo. São órgãos do SerViÇo Médico:
Benevides- Dirceu Carneiro- Meira Fi.ho- Mareio Lacerw
I - Seção de Assistê~c_i~ $ocial;
da - Iram Saraiva - Beni Veras - Lucídio PorteÍia.
II-Seção de Enfermagem;
III-Seção de Psicologia;
IV -Seção de Fisioterapia;
LEGISLAÇÃO CITADA
V- Seção de Emergência;
RESOLUÇÃO N' 2, DE 1992-CN
VI --Seção de Odontologia;
Dispõe sobre a representação do Congresso NacioVII -Seção de Farmácia;
nal na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Vlll- Se!(ãO de Arquivo e Documentação Médica.
Art.
A Seção de Assistência Social compete plane~ jªr ,_ ~xecutat e acompanhar programas de assistência e orienOOOOOOO
O··-····
•::''
Art. 2~ A estrutura administrativ~ da Comissão será de- _tãç_ão sôdal para os servidores do_ Senado Fede~al. órgãos
Supefvisionados e respectivos dependentes; atuar junto a Grufinida em Resolução própria.
po~~r~gramas de Assistêi).C~~ Social ~-romovid?~pela Subsementa amplo, por indicação· do Presidente' Qa, Comis_são,após
a aprovação da escola pc~a maioria, de seus . m~~~r?.s);

o

o o''''''' o

o.---~·-•HO~O' -~·--''O--~---~~

o•

"""<"'.-..,.O~·.

-~~ ~
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Cretaria; realizar visita:; domiciliares e hospitalares, quando
solicitado; zelar pela reintegração de pacientes à força de

trabalho; prover o apoio requerido âs familias de pacientes

em tratamento; e exercer outras tarefas correliltas.
Art.
À Seção de Enfermagem compete executar os
serviços de enfermagem requeridos ao fuJlcionamento da Subsecretaria; executar o controle sobre o POsto de Enfermagem
interno c do plenário; zelar pelo controle da utilização de

medicamentos; fornecer subsídios à prog{a-mação para aquisição de materiais médicos e medicamentos; planejar e controlar
as escalas de serviço de enfermagem e auxiliares de enfermagem; requisitár- materiais e medicamentos do almoxarifado;
coordenar e supervisionar as ativ-idades das enfermeiras, auxi~
liares de enfermagem e atcndcntes de consultórios, zelar pela
organização dos consultórios médicos~ódontológicos; e exercer outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Psicqlogia compete realizar exames
psicotécnicos para fins de admissão no Senado Federal e órgãos Supervisionados, quando solicitado; exe_cuta_r o acompanhamento psicológico e tratamento psicõterápico~ atuar junto
à Grupos e Programas desenvolvidos pela Subsecretaria de
Assistência Médica e Social~ fornecer subsídios à progr<imaçã_ç.
para aquisiç-ão de equipamentos e materiaís específicos â área;
auxiliar na reintegração de pacientes à força de trabalho; e
exercer outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Fisioterapia compete realizar tratamento fisioterápico; zelar pela qualidade dos serviços realizados; conduzir ordenamento o preenchimento dos horários disponíveis; acompanhar a evolução dos_ pacientes; :requisifar
materiais do alll)OXarifado; fornecer sub~ídios à programação
de aquisição cte equipamentos e materiais específicos à -ál-ea ~
e exercer outras tarefas correlatas.
Art.
À Seção de Emergéncia cOmpete plariejar as
escalas de plantão dos médicos; supervisionai' o posto de atendimento médico interno e do plenário;- realizar a interface
, com o Posto de At~ndimento de Enfermagem internO e do
plenário; exercer a supervisão c o controle sobre a qualidade
dos serviços prestàdos; manter a chefia do serviço médico
inforlnado sobre problemas ocorridos na Seção; fornecer subsídios à programação de aquisição de medicamentos e equipamentos necessários ao atendimento de eJ!lergênda; proceder
à liberação das ambulàncias de acordo com as normas vigentes;
e exercer outra~ tarefas correlatas.
Art.
A Seção de Odontologia compete planejar as
escalas de plantão dos odontólogos; zelar pela qualidade dos
atendimentos de ambulatório e de urgência~ fornecer subsídios
à programação de aquisição de medicamentos e materiais
odontológicos; ordenar a agenda dos profissionaiS; exercer
o controle e_ fiscalização sobre a utilização dos materiais e
medicamentos; emitir pareceres tÇCniCos· S0_5re _assuntos de
sua competência: e exercCr- outàts--tái"efas correlatàs.
À Seçã"o de Farmácia compete exercer o conArt.
trole e a supervisão do Posto de Farmácia; manter os estoques
de medicamentos necessários ao atendimento pelo Posto de
Enfermagem e de_Emergéncia; exec-utar a prog-r_arríaçãó anual
de aquisiçao de medicamentos; exercer a coordenação das
atividades de guarda e conservaçâo de medicamentos pelo
alrnoxarifado; observar e controlar o prazo de validade dos
medicamentos; controlar as requisições e distribuição do material e medicamentos sobre sua guarda; autorizar a requisição
de medicamentos e materiais médícos-odontológicos; exercer
outras tarefas correlatas.
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Art.
À Seção de Arquivo e Documentação Médica
compete zelar pela guarda e sigilo das informações contidas
nos prontuários· si~ pacientes; manter a Ordem e conServação
do arquivo m~dico; manter a chefia do Serviço Médico informada soPrf! pr:_qbl~q~as ocorridos na Seção; coordenar e super~
visionar as.ativjQ<).àes de recepção, marcação de consultas e
captação de dados.; exercer o controle sobre acesso de pessoas
não autorizadas à_ área; fornecer subsídios à melhoria do Sistema em utilizaçáo;:encaminhar informações ao Sistema de Processameqto~de _p.aqos, ~e acordo com os manuais de procedimentos pertin~Qtes; e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 5o_ O,art. 247 do ~.egulamento Administrativo do
Senado-Fe_deral passa a vigorar _com a seguinte redaçãó:
"Art. 247. Ao Serviço de LabÜÍ'atóliO de Diagnóstiço
compete realizar a investigação diagnóstica, utilizando equipamentos mé.dicos dotados de co_mputadores analógicos com
resultados automatizados nos campos de _eletromedicina~ ra~
diologia, investigação bioquímica, medicina nuclear aplicada
à clínica, da ginecologia, da oftalmologia, da otorrinolaringologia e da endoscopía; emitir pareceres técnic6s quanto
ao _interesse pela aquisição de equipamentos nas áreas sobre
sua coordenaçãq;_ e çxercer t~r~fas correlatas.
Art. 69 O art. 247 do Regulamento Administrativo do
Senado Federal, fica acrescido do parág:rãfo- único:
"Art. 247. -~ ... ···-·---···-------·'--· .. '·'··---· ·-·----· ···-·----·.
. Parágrafo único. E órgão do Serviço de Laboratório
de Diagnóstico:
1- Seção de Apoio Técnico Operacional.
Af!. . A Seção- de Apoio Técnico-Operacional compete prover os ·serviços necessárioS à realização de provas
ergbmétriças, eletrocardiogramas e exames radiológicos; fornece: s_ubsídios à p_rogramação para aquis~ção de equipament6s-;meâicamentos e materiais méd-icos; zi:lar pela utilização
-dos equipamentos existentes na- SeÇão; zelar pela restrição
do
acesso de pessoas estranhas às saias de exame; observar e
cumpi"ir os princfpíos da ~anutel)-ção da privacidade dos pa~
cientes; providenciar o agendamento dos exames de acordo
com a capacidade operativa da Seção; executar outras tarefas
correlatas.
Art. 79 Após o art. 247 do Regulamento Administrativo
do Senado Federal fica incluído o seguinte artigo.
À Seção de Apoio à Junta Médica Compete
- Art.
receber, controlar e distribuir o material de expediente da
seção, executar, trabalhos datilográficos e computadorizados;
elaborar a pauta de reuniões da Junta Médica; organizar a
consolidação de dados estatísticos; encaminhar informações
ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo com os
manuais de procedimentos pertinentes, quanto aos afastamentos por licença para tratamento da saúde, aposentadorias,
readaptações etc., coordenar c executar as atividades administrativas do serviçO; exercer outras tarefas correlatas.
Art. 89 O att. 24& do Regulamento Administrativo do
Senado Federal passa a vigorar com a seguinte redação, renumerando-se os demais:
_
''Art. 248. À-SeÇão de Administração co~pete contro·
l~r e distribuir o material e expediente da Subsecretaria; liberar
e controlar a utilização do veículo de serviço de acordo com
as normas vigentes; executar trabalhos datilográficos e computadorizados; exercer a fiscalização e o controle sobre os contratos de manutenção de equipamentos e serviçOs prestados por
terceiros; manter o aquivo hi~tórico de quebra dos equipamentos; observar o cumprimento das garantias dos equipa-
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mentos e serviços executados; exercer o conLrole e a fiscillização sobre os bens patrimoniais e sua moVimentação interna;
acionar as áreas co·mpetentes quando ocorrerem problemas
de ordem operacional~ exercer o controle sobre o claviculáriO;
providenciar a abertura dos consultórios-e· de~ais Salas existentes; prover o apoio dos consultórios e demãiS ·s-álas exiStentes; prover o apoio necessário as famílias· no 'cas9 d~ _fal_ecimento de servidores e iniciar o processo do auxflio-(llner~l;
organizar a consolidação dos dados estatí~tico$;_-e~erce!_o con- .
trole interno de pessoal da Subsec(et_aria~ e_StabeJ,~_er ~sgtlas
de plantões do pessoal de apoio administtativo;' eócàininh-ai
informações ao Sistema de ProcessamentO de Dados, de acordo com os manuais de procedimento pertinentes; reQUiSitai:
materiais ao ahnoxarifado ccentral; manter atualizado ~- a~qui
vo de docwnentos da Su.bsecret_aria; ~xec~tar_ a _conferê11cia
das contas médica~hospitalares dos Senhores Sen3dOx:es e_r;eS..
pectivos dependentes, conforme normas vigentes; prestar in~
formações aos servidores do Senado Federal e Qrgf.os_SJ!pervi;.-_
sionadOs sobre procedimentos requeridos aos serviços da Subsecretaria; e exercer outras tarefas correlatas.
Art. 9' O cargo de Diretor da Subsecret;~ria d~ A~sis
tência Médica e Social, código SF DAS 101.3, fica transforc
mado em código SF DAS 101.4.
Art. 10. Fica criada uma Função Gratifieada sffitbolo
FG-3 a ser atnbuída ao Presidente da Junta Médica do Senado
Federal.
Art. 11. A Junta Médica do Senado Federal, utilizará
as dependências da Subsecretaria de Assistência-_ Médica e
Social, para promover suas r~~niões de trab_alho. _ ~ _ Art. 12. Ficam criados os cargos de Analista Legislativo, área deFarmácia, em número de 2 (duas) vagas e Técnico
Legislativo, área de Raio X, Auxiliar de Físioterapíi'.t e TéCfiico
em Higiene Dental, em número de 4 (quatro), 6 (seis) e 10
(dez) vagas respectivamente, à serem providos mediante concurso público.
Art. 13_ Após a Seção XXXIX, do Título III, art. 316
do Regulamento Administrativo do Senado fica criada a Função de Auxiliar dé Atividades Médicas, com a seguinte redação:
•
+

o

Dos Auxiliares de Atividades Médicas

Art.

Aos Auxiliares de Atividades Médicas incumbe

assistir ~ profissional da área de saúde _no de-sem.p~mho de
suas atividades profissionais, atuandiJ junto aos con_spltó.rios,
balcões de recepção e salas de exames; zelar pela manutenção
da ordem, verifican~o e suprindo as necessidades dos locais
de trabalho, realizar a limpeza e esterilização dos instrumentos; e executar outras tarefas correlatas.

Art. 14.. O item lli, do anexo II, do Regulamento Administrativo Senado Federal, bem como a Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, Código 11.04.02, da Subse·
cretaria de Assistência Médica e Social, passa a vigoi'ar acres-

cida das seguintes funções gratificadas:
N• de Função
Denominação
Súnbolo
08
·
Chefe de Seção
FG-2
01
Secretário de Gabinete
FG-2
21
Auxiliares de Controle de Informações FG~3
18
Auxiliares de Atividades Médicas
FG-4
03
Auxiliaresde Gabinetes
. FG-4
Art. 15. A Subsecretaria de Administração de Pessoal
republicará o Regulamento AdministratiVo do Senado Fede-'
ral, compatibilizando-o com o disposto nesta resolução.

Art. 16.

públicação.
Art. 17.
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ESta resolução entra em vigor na data de sua
Rev.ogam-se as disposições em contrário.

justificação
A Comissão Diretora do Senado Federa.I apresenta projeto de reestruturação "interna da Subsecretaria de_ Assistência
Médica e Social, tendo por ,objetivo precípuo, promover a
adequação da estrutura formal contida no Regulamento Ad-_o
· tninistrativo desta Casa, -às necessidade~ requeridas ao seu
funcionamento.
A presente proposta tem por fundamentação a experiência acumulada ao longo dos últim_os d~z anos, quando, em
razão da diversificação de seus serviços e da adoção de n_Ç)Xa$
tecnologias- com a_ conseqüente alteração de procedimentos
-internos -foi compelida a estabelecer núc_le_os '~- s~,~.P_o.úcJeos
de atividades, que mediante comandos intermediários, permitissem o getenciamento escalooad.o_ de sel,l$ r~c,u.rsgs .hu{IlftTIQS.
e materiais.
Com uma clientela cadastrada de 22-905 pacienfef, entre
Senadores, servidores e respectivos dependentes, a estrutura
da Subsecretaria de Assistência M~dica e Social, _m_a_nt_ém_:-_s_e:
inalterada desde 1982. Dentre as m_odifj.caçõ~s ocprridas nestes
dez anos, identificam-se a absorçã_o da tecnologia d~ inforrn~
tica, a aquisição de equipamentos mais complexos, a diversifícã.Ção do atendimento em diversas especialidades, a assunção
da guarda de _materiais médico-odontológicos· e medicamentos, ·e o controle sobre o grupo de motoristas ..à disposição
da Subsecretaria, que mantém um plantão ininterrupto- dU-

rante as 24 horas dos 365 dias

do~

ano, o que demanda todo

um gerenciamento próprio dé recurSOs humanos e_ materiaiS.
Para manter suas atividade é .aciOnada díariame:nte toda
uma estrutura informal que se apóia em um cC>ntinge"Ilté de
164 servidores distribuíd9s da seguinte _forma:
* 36 Médicos de especialidades diversas

• 10 Odontólogos

*

03 Assistentes Sociais

• 13 Psicólogos

*

·

18 Enfermeirãs
"' 13 Auxiliares de Enfermagem
* 15 Aten,dentes de consultórios
* 01 Farmacêutico
* 01 Técnico de RX, e
* 66 Servidores de Apoio AdministrativC:i desenvolvendo
atividades de secretaria, controle de expediente, controle de
pessoal, Junta Médica, apoio em casos de falecimento e ip.fcio
do processo de auxt1io-funeral, transporte. telefonia, arquivo
e documentação médica, marcação de consultas, captação de
dados, recepção, análise e conferência das cOntas médicas,
hospitalares e exames complementares dos Srs. Sena_d_OI:es,
manutenção, copa e almoxarifaÇI.o. Ressalte-se ainda que o
funcionamento da fisioterapia, necessário frente· a demanda
existente, vem sendo viabilizado mediarite.requisição de uma
fisioterapeuta, auxiliada por três Técnicos Legislativos, em
claro desvio de função e em discordância com a legislação
que -rege· o exercício da profiSsão. Na área de Radiologia,
- àquela Subsecretaria se depara com a mesma situação, contando apenas com um Técnico Legislativo, que atua Como Técnico
.de RX, uma vez que o detentor oficial da função encontra-se
afastado por problemas de saúde e em vias de aposentadoria.
Formalmente a estrutura da SSAMS é assim Constituída:
I - Gabinete (Diretor, Assistente Técnico, Sec. de Gabi. nete);
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II -Serviço Médico (Chefe do Serviço, Chefe da Seçâo
de Enfermagem e Fisioterapia, Chefe da Seção de Assistência
Social);
III- Serviço de Laboratório de Diagnóstico (Chefe do
Serviço);
,_ _ _
IV--...:. Serviço de Planejamento, Con(iole e Fiscalização
do SIS (Chefe da Seção de Planejamento"e Controle, Chefe
da Seção de Fiscalização e Chefe da Seção fie Apoio Administrativo_);
V ~Seção de Administração (Chefe :da Seção, Auxiliar
de Controle de Informações e Auxiliar de-Gabinete).
A competência atii.buída aos diversos órgãos competentes
da estrutura formal, apresenta distorções técnicas-vulneráveis-,
inclusive às Instituições quê regem legalmente o exercício-de
·
·-· .
..
algumas profissões. _
Caso típico é.o,da SeçãO de Assistência Social que prevê
como atribuição chave da área, a realizaçclo de exaines- psicotécnicos, competência exclusiva de profissioriais da área de
psicologia. Mesmo que, como acoiltece na prátiCa, ·téritássemos justificar o fatO, pelo grupamento_ d~s prqfissionaís das
duas áreas; Assistência Social e Psicologia. mesmo assim nos
deparamos com questões técnicas -de subordinação indevida.
agravadas pelos limites impostos ao desempenho legal das
duas profissões.
Outro exemplo deste mesmo problema re_sid~ n~junção
da Seção de Enfermagem com a de Fisioterapia-. Com características e finiitações profisSionais próprias, as duas áreas necessitam de espaço independente, sendo legalmente questionável
a subordinação contida não só na nomenclatura, comb- no
desempenho de suas atividaâes.
Como mencionado anteriormente. a manutenção do fluxo
operacional da Subsecretaria requereu. na prática. a formação
de núcleos de atividades específicas. que por sua: vez demandaram a caracterização interna de sub-núcleos de atividades.
demonstrando o perfil própriO de seções. _
No passado, como alternativa de reconhecimento desta
situação informal. foram criadas Remunerações Acessórias,
lançando-se mão do art. 638 do Regulament_o Administrativo
do Senado Federal. EntretantO~ coni. a- reformulação de cargos
ocorrida em 1989, as denominadas .. RA" foram extintas, embora permanecendo a necessidade de manutenção dos comandos internos.
A informalidade como estratégia de funcionamento experimental é válida. mas perde a eficácia quando d~ sua perpe-
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tuação. Hoje, co_m__o aval obtido da necessidade de manter
estas áreas em funcionamento. aquela Subsecretaria se depara
com_ problemas previsíveis como o da questão da assunção
de. "responsabilidade delegada", termo inexistente em_qual.. quer manual de administração, cuja resistência por parte doS
. servidores imbuídos da competência- é t.ot3lmente justificável.
Alie-se a isto o número crescente de aposentadorias ocorridas nos últimos anos, a inexistênCia de treinamento técnico
de formação nas áreas diversas àquelas de informática, a ado·
ção do horáriO cOrrido de 6 horas indiscriminadamente. atratiVo pOr algum teinpo exdusivo desta Subsecretaria como estrategiãâe compensação, ~rente_ a-existência_fo_rm~l de apenas
9 FG disponíveis à Subsecretaria. cuja prestação de um serviço
es~enci;:l}, não comporta lapsos de a_ções. sem a incidência
dlretã mi lmagerit- projetada pelos usuários e encontraremos
justificãtiva- para· acolher a proposta ora apresentada que especificamente pretende desmembrar as competências hoje agrupadás erroneamente, reco-nhecer a competência própria de
cada unidade de trabalho, formalizar a responsabilidade _inerente a cada área, clarificitr as atribuições das unidâ.deS-cõmPeteiites da estrutura da Subsecretaria. e finalmente, motivar
seus servidores que hoje atuam em _núcleos e subnúcleos de
atividades, sem a oficialização de suas unidades de trabalho
e o conseqüente reconhecimento de seus postos de comando.
Cabe saiientar que a propÕsta de cri3Ção- de uma função
gratificada de símbolo FG-4."denominada de Auxiliar de AtividadesMédicas, objetiva a caracterização de uma fuilção exclusiva àquela Sub~ecretaria. à exemplo do que acontec~_ e!Tl
outraS unidades da Casa. proporcionando a mobilidade requerida à concessão do reconhecimento e a conseqüente cObrança
da responsabilidade daqueles se:rvidores que participam díre- ·
tamente das atividades básicas-da Subsecretaria.
Finalmente. a proposta de _criação de cargos objetiva_ a
-correção de disfunções relativas ao desempenho inde~~do de
profissões. corrigindo em um futuro próximo. mediante provime fito em concurso públicO. os cargos de Farmacêutico. Técnico- de RX. Técnico de Auxiliar de Fisioterapia e Técnico
em Higiene Dental, essenciais ao cumprimento das atribuições
previtas para a Subsecretaria de Assistênç!a ~~çlica e Social,
n,_o RegulamentO Admiriístrativo desta Ca"sa.
Sala das Sessões, 16 de novembro de !992. - Mauro
Benevides - Dirceu Carneiro - Mareio Lacerda - Lucídio
Portella -

Beni Veras -

Iram Saraiva -

Meira Filho.
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União, suas autarquxas e tundações. se no decurso de cinco
anos de cfetivo exercício o servidor não cometer nova infração
disciplinar ou penal.
Art. 2\' _ São abonadas as faltas ao serviço de funcionário
.. ' .....•.•••.•.•••• ~~-.=->-h~ .• ~;;:.~..••••~-~-"'-........:.--~--~-.".-.-~--.....-.'público civil da União, suas autarquias e fundações, se no
Art. 243. À Subsecretaria çle AssisJência Médica eSq~
decurso de cinco anos de efetivo exercício não ocorrer nenhucial compete prestar assistência médica, de urgência e de amma outra falta.
bulatório, odontológica c social _aos senadores, servidores e
Parágrafo único, O disposto no caput deste artigo não
respectivos dependentes e propor à Comissão .Qiretora a efetise aplica à hipótese de abandono do cargo.
vação de contratos e convêniás para ã realização de exames
Art. 31' O ca·ncelamento -das punições e o abono das
e serviços especializados.
_ _
. faltas, de que tratam os arts. 1" e 2~ desta lei, acarretarão
Parágrafo único. São óTgã_os-9a S~~SecrCtaria de Assisa revisão de quaisquer atos deles decorrentes, exceto para
os efeitos de promoção ou progressão funcional.
tência Médica e Social:
I - Gabinete;
Art. 4" Do disposto nesta lei não_ decorrerão efeitos
financeiros retroativos.
II- ServiçO Médico;
Art. s~ Esta lei _entra em vigor na datil de Sua publiIII- Serviço de Lãboratórlo de Dia"gnósl:ico; e
IV- Seção de Administração.
__ __
cação.
Art. 244. Ao Serviço J\1~çlicg compete prestar assisténJustificação
cia médica, odontológica e farmacêutica·; orientar e realizar
No
passado
a
União
era magnânima com o se"u 'funcionaexames de capacidade física e mental pai-a fiils de admissão,
lismo público civil. sem deixir de ser justa. De tempos em
concessão de licenças, justificação de faltas ao Serviço, aposentempos_ costumava cancelar todas as penalidades de advertadorias e readaptações, na forma deste Regulamento; -e exetência, repreensão e suspensão aplicadas aos seus serVidores,
cutar outras tarefas correlatas.
abonan~o-lhes também as faltas ao serviço não jUstificadaS.
Parágrafo único. São órgãos do Servlç9_ MédicO:
E o fazia ex officio, beneficiando a todos indistintamente.
I - Seção de Assistência Socíal; e - -É o que ocorreU por força dos Decretos h" 24.761, de 14
I I - Seção de Enfermagem e F'isioú!rapià.
de julho de 1934. n" 28.969, de 13 de dezembro de 1950.
~- ..................
~-- "" -~.; ..,...._..,. .... -~--.;.~~-- .. -.-:..-- -.- .- ......... :.. .
n" 29.641. de 6 de junho de 1951. e do Decreto n'" 40.000,
Art. 247. Ao Serviço de Laboratório de Diagnóstico
de 17 de setembro de 1956, que regulamentou a Lei n" 2.839,
compete realizar a investigação diag~_stica, podendo utilizar
de 2 de agosto de 1956 .. Atualmente, a Lei n'' 6.879. de 9
equipamento médico dotado de computadores analógicos, para resultados automatizados,_ nos ca~pos de eletrome_9.icina, de dezembro de 1980, prevê-apenas o cariCelarnento ae PUnida radiologia, da investigação bioquími~. da medicina duclear .Ções, condiciona.não-.o a Que o funcionário não cometa nova
aplicada à clínica, da ginecologia, da oftalmogia, da otorrin_ola- - _infraç_ão no decurso de dez anos. Silencia quanto ao ahono
ringologia e da endoscopia; e executar outras tarefas· cofie- de faltas ao serviço.
O projeto de lei que ora apresentamos à apreciação dos
latas.
Art. 248. À Seção de AdministraÇão compete r~ gula~, ilustres_pares-prop6e o abono das faltas __e o cancelamento
controlar e distribuir o material e o expediente da Subsecre- dás punições de- advertência~ repreensão suspensão, desde
taria; executar os trabalhos datolográficos; organizará cOnSOli- que o servidor faça jus, por mérito própl'io, à concessão do
benefício. No caso do cancelamento das penalidades, a condidação dos dados estatísticos; proceder ao controle interno
do pessoal da Subsecreta.:ria; estabelecer escalas de plantões; ção é a de comportamento irrepreensível no decurso de cinco
organizar o registro de prontuários médicos; encaminhar infor- anos, tempo sufidente e~ â-dequado para que o funcionário.
anteriormente punido, se redima e, mantendo ininterrupto
mações ao Sistema de Processamento de Dados, de acordo
com os manuais_ de procedimentos pertinentes; e executar bom comportamento, mereça ver apagado de seus registros
o ato faltoso. O tempo para· a concessão de abono por faltas
outras tarefas correlatas.
ao serviço é também de cinco anos sem_____reincidências. sufi•••••••~o.<õoo-,;;;•••••••••••••~__,_._.- - - ·----,;;,,_~u•••••••Y•~~•T --,..--.o+"-'
ciente igualmente para caracterizar a assiduidade do servidor.
o que o torna merecedor do benefício.
O SR. PRESIDENTE(E!doAlvarcs) ~Os proj~tos de
Por motivos óbvios o projeto não contempla as punições
resolução que acabam qe ser lidos ficarão .sgbr.~ ~mesa durante graves de destituição de função, demissão, cassação de aposencinco sessões ordináriaS, a fim de receber emenda, nos termos tadoria ou de disponibilidade nem a de -!_llulta, que, com as
do § 1\' do art. 401 do Regimento Interno. Findo esse_ prazo, de advertência, repreensão e suspensão, ·cómpõem o elenco
serão remetidos às co~issõçs competent~s. -~
__ _
das medidas punitivas aplicáveis ao servidorf>úblico da União.
Sobre a mesa, pr~jeto___"4e _lei que será lido pelo Sr. 1~
A aplicação da ~na tem, sabidamente, função reparaSecretáriO.
-tória e educativa. A primeira dessas funções se completa no
É lido o seguinte
próprio momento da punição, na medida em que são restabelecidas a ordem e a disciplina que a infração ofendeu. ContraPROJETO DE LEI DO SENADO N• 157. DE 1992
riamente. o caráter educativo da punição revelar-se-á eficaz
Dispõe sobre o cancelamento de penas disciplinares só com o decurso do tempo. se e quando o infrator. mudando
aplicadas à servidor público federal e sobre o abono o próprio comportamento. não reincidir na falta. Ter-se~á.
então, completado o ciclo que vai desde a prática do ato
de faltas.
punível até a reabilitação do infrator, objetivo máximo da
punição, em vista de seu caráter educativo.
O Congresso Nacional decreta:
Além disso, é princípio universalmente aceito que a puniArt. r São canceladas as penas de advertência, repreensão e suspenSão aplicadas a servidor público civil da ção deve ser proporcional à infração. A aplicação da pena
LEGISLAÇÃO CITADA
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disciplinar a funcionário nem sempre tem guãrdado a desejada
proporcionalidade. Freqüentemente uma suspensã_o, ainda
que branda, ou o registro de uma falta acarretam ao-servidor
efeitO!! danosos~u transcendem a gravidade da infração ou
da falta, prejudi do irremediavehnente direitos e v.antagens,
como o gozo de li. ença especial. Assim, se ocorrer uma falta
no nono ano de lefetivo exercício, o serVidor terá a partir
daf que trabalhar mais dez anos sem qualquer falta para adquirir o direito à liceilça especial. Terá; o final, que trabalhar
nada menos que 19 anos para fruir -o benefício da licença
especial, tudo isto porque, ao longo de 5.035_ dias, faltou

um dia ao serviço. O exemplo é por si bastante ilustrativo..
Ao permitir Q cancelamento das punições e o abono das
faltas, nas condições que espe~fiCa, o pr~jeto de lei retoma
a tradição de magnanimidade das administraÇões do passado,
porém com maior equanimidade e senso de_ justiça, pois hão
concede o favor indiscriminadamente a atodos senão àqueles
que o_merecem.
- - ___ · _ -·:0 projeto de lei está de acordo conl os -priúêfpiC.5S ~de
constituciOnalidade, juridicidade e regimeritalídade e, no mérito, a proposta nele contida é justa e salutar, na medida
em que possibilita a adequação da pena à infração e, sobretudo, porque recompensa o bom comportamento e a assiduidade do servidor público, com reflexos benéficos na qualidade
dos serviços e aprimoramento do quadro de pessoal da administração~ pública federal.
Em face do exposto, esperamos contar com o apoio de'
nossos ilustres pares para a aprovação do projeto .de lei.
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1992. -Senador
Odacir Soares,
-
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Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso--v,
da Constituição, submete à deliberação do Senado a minuta
dos termos do acordo recentemente concluído entre o Go~
vemo brasileiro e o comitê de bancos credores, relativo à
reestruturação da dívida externa de médio e longo prazos
, do setor público brasileiro, a fim de obter autorização para
que a União possa c~lebrar os contratos que formalizarão
·
o referido acordo. A matéria será despachada à Comissão de AssuntO$ Económicos.
O SR_ PRESIDENTE (Eicio Álvares) - A Presidência
recebeu os Ofícios n~ S/66 a S/68, de 1992 (n~ 2.260, 2.258
e 2.257/92, na origem), de 16 do corrente, através dos quais
o Presidente do Banco Central do Brasil, nos termos da Reso'lução n" 36, de 199:?, do Senado Federal, encaminha pareceres
daijUela instituição; referentes ãs operaçõeS de crédito pretendidas pelas Prefeituras Municipais de Dona Emma, Leoberto
Leal e Lages -se:
. .
,
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
·
Econôniicos.

O SR_ PRESIDENTE (Elcio Álvares) - A Presidência
recebeu os Ofícios n'' 2.256 e 2.259/92, de 16 do corrente,
através dos quais o Presidente do Banco Central do ~rasil,
nos termos da Resolução n' 36, de 1992, doo Senado Federal,
encaminha pareceres daquela instituição, refe!enteS às operações de crédito pretendidas pelas Prefeituras Municipais de
Alterosa-MG e de Arcos-MO.
As matérias serão despachadas â Comissão de Assuntos
Económicos, para serem anexadas aos processados dos Ofícios
n~ S/25 e S/49, de 1992, respectivamente.
O SR- PRFSIDENTE (Elcio Alvares)- O projeto"lido
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -Na sessão de
será publicado e remetido à comissão competente.
Sóbre a mesa, comunicações que serão lidas pelo Sr. 6 dO corrente, fõi 'lida a Proposta de Emenda â Constituição
n" 10, de 1992, de autoria do Senador Pedro '{ei;'(eira·_e outros
l'>' Secretário.
Srs. Senadores~ que altera o art. ~5~ ~a ConstituiÇão Federal,
São lidos os seguintes
criando o Fundo de !'articipação do Distríio Fed~rál.
·
A Presidêndá, em obediência ao disposto no art. 356
Of. 222192-PRSECR
do Regimento Interno e de acordo com _as indicaçã"es das
Brasília, 12 de novembro de 1992. - Lideranças, designa a segu:ihte comissão para emitir parecer
sóbte a·matéria, no prazo de trirtta dias improrrogáveis:
Senhof Presidente,
Comunico a Vossa Excelência que no dla 4 de-noJembro
do corrente, estive ausente desta Cãpital face minha partiCIPMDB·
pação no l~' Congresso de Marketing do Cone Sul, realizado
1. Nabor Júnior
em Florianópolis - se.
_• ::k Irapuan Costa Júnior
Ao ensejo renovamos nossos protestos de a.lta c;:stima
3. Márcio Lacerda
e consideração.- Senador~Ditceu_Çarnei["9, Pri_m~i!<? S(!cre~
4~ Wilson Martins
~o.
.
.
5. Alfredo Campos·
Senhor PreSidente,
PFL
Nos termos do § 1" do art. 13 do Regimento. Interno,·
L Carlos Patrocínio
comunico a y. Ero que estarei ausente dos trabalhos da Casa_
2. Francisco Rollemberg
no período de 17 a 20 do corrente para, como· integrante
3. Dario Pereira
da Representação do Senad,o na Co,ntiss_ão: Padamentat do."
PSDB
M~~cosul, participar coiildd)~lestrante no Seminário "La Inte~aciqn, su Actual estado y prpblemas para su desarrolo los
1. Beni V eras
erifoques del Mercosur y de la Comunidade Económica'', na
2. José Richa
cidade de Montevideu, Uruguai.
PTB
AtenCiosas saudações. -Senador Dirceu C~rne_iro.
1. Valmir Campelo
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares)- As comunicaçõéS
_~- Jonas Pinheiro
lidas vão à publicação.
~~
PDT
A Presidência recebeu a Mensagem n• 357, de 1992 (n'
1.
Pedro
Teixeira
707/92, na origem), de 13 da .corrente,_ pela qual o Senhor·
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milhões de pessoas em todo o País. Quando o Estado

é_ ínca_l)az de a"dministrar as finanças, criá-se tini ambiente

pfopício à implantação do caos. Com a ihflação, o respeito
ao direito alheio desaparece.· Com ela, poucos g-a-nham a
--imensa maioria perde.
Não seria exagero afirmar que vive o Brasil urna situação
~e yerdadei_ro _apartheid social,.bastando rnenclonàf que-53
por cento da popul~ção abaixô- de_ 17 anos ·vive em situação
O SR. PRESIDENTE (Elcio Álvares) -A Presidência
de miséría. O trabalpâdor, em nosso País, pagou - e tem
comunica ao Plenário que a Comissão Diretora, em -reunião.
pago caro, via salários decrescentes· e investimentos sociais
realizada no dia 11 último, aprovou os Requerimentos n~
totalinerite insuficientes'- por 'um processo-de crescimei:Ito
793 e 794, de 1992, de autoria dos Srs. Senadores Esperidião
em que o mercado int~rno...,e a estrutura produtiva dissociamSe, progressiva~ente, das neCessidades mínimas da enorme
Amin e Ronan TitO, de informaçõe·s aos Ministros que meneio~~m3íóri~ __ çiª' população - o que configura o mau trato e o
nam.
O SR. PRESIDENTE (EJcio Alvàré$) _A Pr~sidência
·descaso com que as pessoas em geral são tratadas.
recebeu do Governo do Estado de _Minas Gerais 0 Oficio
Nesse contexto_ de crise, revela-se a austeridade adminisS-65, de 1922, n"-343192, ria Õiigem, so"iiCitando,- nos ternios·
trãtiva co-mo a resposta mais simples e operacion~l para o
da Resolução n" 36, de 1922, do Senado Federal, autorização
enfrentamento do crucial desafio que se nOs apresenta nesse
instante: O resgate das condições para reconstruir o País. É
para que possa emitir 226 milhões, 349 mil e 568 letras financeiras do Tesouro daquele Estado (LFT - MG), relativas
o choque ético que não pode mais ser postergado.
ao giro da dívida mobiliária, para o exercfció-de 1993.Não_ tenho a presunção, Senhor Presidente e Senhores
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos EcoSenadore_s, de enfocar, eJtlprofundidade, tema tão premente
nômicos.
quanto complexo. As consideraç_õ~s que passarenios a expor
o SR. PRESIDENTE (:E:"J_c_i_o__A_-lv~;es) _ Há oradores representam, tão-somente, o frUto de reflexões pe~soais acerca
do momento histórico ora vivenciado, no qual me encontro
inscritos.
duplamente inserido: como cidadão e como Parlamentar,
_ A~m é que coloco como tema de análise,_ inicialmente,
Çoncedo a palavra ao nobre Senador Valmir Campelo.
O SR. VALMIR CAMPELO (PTB --DF._ PronUncia
a constatação de que a ética do comportamento deve ser tratada no âmbito da cultura, não estando vinculada apenas às
o seguinte discurso)- Senhor Pre.sidente, Senhores Senado~
res: .Ética é o teina do momento. Vive o Brasil uma fase
práticas dos políticos, mas ãs práticas políticas da sociedade.
E, para melhor assimilar tal idéia, caberia enfatizar que a
crucial de sua História, em que toda a Nação discute e reavalia
seus valores mo-t_~.is, e tçlda a sociedade está a exigir: choque
questão da moralidade ou da ética pública, no Brasil atual,
ético já!
.
__
__ ~ _
.
-tem sua origem na própria História do Pafs, onde o culto
Com efeito; Vém o País de proQOrcionar _a todo o mundo
formal de tais valores escondia a falta de elaboração, por
significativo éxeffir)IO dC maturidade política, ao afastar, pela
parte da sociedade, do problem_a da moralidade pública.
De fato, quando, em meados do século XVIII, o Marquês
via democrática e pelo respeito aos_ditames constituci0ria1s, _ __
o PresideQte da República, cuja legiiimióaâe foi cassaçla j)ela
de Pombal tomou as primeiras medidas para modernizar, memesma sociedade que a concedera. Cogstitui tal fato não sodiante as luzes da ciência, o atrasado reino de Don José I,
mente um importantíssimo passo rumo à çonsolidaÇãO q-e_ nos- . teve o cuidado de excluir das disciplinas a serem estudadas
sa Democracia, como também precioso marco de recuperação
na Universidade de Coimbra a ética modema. Esses estudos,
·da cidadania e da auto~estima dos brasileiros, além de reposi~n!~_o_plenamen~_e desen_volyidos nos <:l_emais paíSes europeus~
cionamento de nossas principais instituições.
.er_~m consíderados perigosos para a tr~nqüilídade do absoluNão espere, no entanto, a sociedade que, como num
tjsmo português, póis discUtiam, preCiSamente, a questão da
passe de mágica, todos os problemas do País possam, de imelegitiinidade e da moralidade do poder público.
diato, ser resolvidos. Existe uma aparente unaniinidade em
Desse modo, foi nessa Univei"Sidade--que se formaram
todos os segmentos sociais de que _vivemos, atualmente, o
as primeiras elites brasileiras·. Durante o ImpériO, a discussão
do problema moral, no seio da sociedade individualista burmomento mais agudo e radical do processo de uma crise que,
há muito, vem-se arrastando e que apresenta múltipla.s facetas:
guesa de então, reduziu-se à moralidade pessoaL O advento
a desonestidade e âTi"responsabilidade no trato do bem públida República trouxe consigo a ética da ordem e do progresso
que constituiu, na década dos sessenta, o alicerce da aliança
co, a decadência dos costumes indivíduais e sociais;_ o desregramento sexual; o esfacelamento familiar; a exploração do outro
entre o autoritariSmo militar e a tecnocracia.
e o desrespeito de seus direitos fundamentais; a perda da
A conseqüência mais evidente dessa truncada evolução
consciência do bem Comum; a ganância desenfreada; a lei
da moralidade pública no Brasil foi a de supor que as elites
do levar vantagem em tudo.
-dirigentes seriam as definidoras desse cóçligo coletivo. A soloRepresentam todos esses aspectos doloroso sintoma de
ção encontrada foi a de reduzir as normas da convivência
soCial ·aos textos- legais, como- se fosse bastante a lei para
esfacelamento do tecido social e político da Nação, os quais,
assegurar a obediência a ela própria e aos Valores morais.
ao se intrometerem no dia-:_a-dia da cidadania indicam- que
a impunidade e a permissividade passaram a predominar sobre
o Sr. Gerson Camata _ Permite Vossa Excelência um
os valores morais, a lei e a ordem pública.
aparte?
Como cenário dCssa dura realidade, convivemos, há décadas, com a danosa crise económica marcada por um implacável
O SR. VALMIR CAMPELO - Com muito prazer.
-- () Sr. Gerson Camata ---Ilustre Senador Valmir
processo inflacionário agravado, ultimamente, por uma cruel
e profunda recessão que traz, em seu rastro;·o desemprego
ca·mpelo, Vossa E~celência aborda um assunto do moment9

e
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Realmente, Vossa Excelência focalizou o tema com muita
sobre o qual nos, brasileiros, devemos debruçar~nos diariapropriedade. Suas palavras, sem dúvida, ilustram e enriquemente. Vossa Excelência faz uma abordagem filOsófica, teó. ce·m-·c:;- IfiêU"pronunciamento. Agradeço as suas colocações.
rica e também históriCa da ética no' BraSil. ~embro-rii.e que,
Vossa Excelência tem toda a razão. Precisamos, efetivamente,
há poucos dias, num desses programas de..entreviStaS e debãtes
inceõ.i.ivar a educação de base, a fim de invertemos esse quadro
da televisão, durante a madrugada, o assunto sobre ética es~a
adverSo da ética social predominante no País.
va sendo focalizado por alguns professores, jôhlalistas, homens de imprensa e pelo apresentador do p-rogram-a-. E uma
Prosseguindo, Senhor Presidente:
Ao contrário, sabemos todos que não é a força coercitiva
das conclusões a que chegaram é que, primeiro, pela falta
de uma doutrina, Uma substância de ética, TiOs,- brasileiros,
Estado ~mesmo quando amparada nas leis existentes como cidadãos, tratamos mu~to ínal unS- aos outrO~-;- tOdavia ..
que irá limitar a coibir a chamada natureza patológica do
o Estado brasileiro trata mal Ocidadão brasileiro e-ã-reiãçáO,
ser humano. . -'ASSim é que encontramos, ná administração pública brasipor exemplo, do comerciante, do industi-ial eom·o·oonsl,llriidOr
leira:; pi-átiCaS que bordejam O crime, não o sen~o exclusivaé de dominação. O consumidor brasileiro :- a:Pesar do proM
gresso que representou esse novo Código de Defesa dO ConsuM
. mente; porque o legislador não o previu no Côdigo Penal.
1)1do ficou sempre ao sabor de critérios pessoais, pela ausência
midor - é maltrãfado. O nobre Senador começou-~- e_n_fQ~r
·de uma ética ·c-oleti_va, especialmente no serviço público.
-não sei ainda a que conclusão Vossa Excelência chegará,
OfiCializou-Se, então, no País, a péssima tradição cívica
mas posso antevêMla - o problema da ética ·na vfda Pública.
de que o podcà é necessariamente aétic"o, dependendo da
Isso é uma tragédia no Brasil. Quando assistimo·s; -â~Sde a
íridole do seu ev~ntual detentor. O rouba mas faz - reg~a
uma convenção municipal para a escolha doS can_Q_idã_tQ_S ·a
no mUndO pOlítiCO prática aceita na sociedade - demonstra
vereador e a prefeito de uma convenção pertencente a um
como não foi resolvido na cultura brasileira o problema levanM
e um partido até a convenção nacional, observamos a falta
~adO, há mais de 400 anos, por Maquiavel. Enquanto a: maioria
de ética, o cOmportamento político diante da escolha dq_s candos Países ociderl.úl.is discutia, de forma sistemática, essa quesdidatos, da sua nomeação a vereador; a luta que ali se trata
-tão imclear para a organização da sociedade liberal e democráesquece. prescinde, joga por baixo do tapete todas as regras
fiCã, o- Brasil soterrou suas dúvidas morais debaixo da lei
comezinhas de ~ducação, quanto mais de ética:-·J'oda essa
luta, essa manifestãÇão permamente d3 falta de educação c
positiva. Tal lei, entretanto, elaborada pelos que consideravam a "aeticidade., como necessária ao exercício" do poder,
ética política, -õu de étitã. ·no se·ntido filosófico d~ palavra,
passou a servir a interesses que, em última análise, se chocam
vai para a imprensa, para as nossas casas, para a casa dos
nossos amigos, e acaba fazendo com que, cada vez mais, a
com os valores e interesses maiores da sociedade, ignorando
sociedade brasileira, mira-ndo-se nesses exeQ:iplos, piore o tipo
os a tos ilícitos cometidos p.a fu~ção pública.
Essa função do império das leis-desmentida pela prática
de ética que uns tem_os com os outros e tainb_ém- a ~_ética· que
o Estado tem para com ·o cidadão -aliás, a ética··que ele -.. correrite -deita suas raízes na tradição jurídica pOsitiVa brasiM
não tem. Esse assuntO, embora árido e, no·enfoque que Vossa
leira, o que. explica a vocação autoritária do poder público
no. Brasil, que usa a lei, não para for~alecer ~ virt~des morais
EXCelência dá, altamente filosófico, merecia de nós, brasileiros, um aprofundamento cada vez. maior. Penso que esse
da sociedade, como ensinava Aristóteles três séculos. antes
tipo reladonã.menió, a fnelhora das relaç-ões do cidadão brasiele Cristo. maS sim para impor a vontade do poder.
Em outra direção, se particularizarmos ainda mais nossas
leiro com o cidad.ão brasileiro, do cidadão brasileiro com o
Estado brasileiro, do Estado brasileiro com- o êkia-d_ão' brasireflexões, vamos observar que a expansão do Estado brasileiro
acoitfece, a partir-da vitoriosa Revolução de 1930, mediante
leirO, essaS i'elaçõeS;sob todos qs níveis, melhorariam a pa:itír
a e_s~nitégia tipicamente getulista de cooptação de segmentos
do exemplo que aquelc;!.s que praticam a vida públicã deSSem
__ da sociedade civil e, naturalmente, de associação entre o ~~ta
à Cidadania, para que o cidadão, também, rias sUas te\ações
do a classe dirigente nacional. A partír de 1934 - com
com o Estado, fosse ético no tratamento: Vossa ExCelência,
a f3.lência desse· prime~ro modelo proposto - , começa a ser
que. no meio de tantas preocupações existentes, foi se preOrepensada a estrutura da administração pública brasileira,
cupar talvez com o que é essencial nas nossas inquietaÇões,
pois, resolvidos esses problemas, os outros__nem existiriaQl.
qUando se plantam as bases da atual divisão mi"nisteriil.
Vossa Excelência O faz de uma maneirahistórica, citando,
Nesse inesmo período - o Estado Novo, com Getúlio_
no caso, Marquês de Pombal que começou exatament~·Q tipo
Vargas-, cria-sé o enibrião do Estado empresarial brasileiro,
ao serem criados órgãos públicos voltados para a exploração
de dominação absoluta _que ele, na condição de Cha~celer
da atividade ecónôriiiCa·- longos braços do Estado interfedo Reio Don José, impôs a Portugal primeira coisa, ·eliminar
a escola de ética. Recentemente viu-se no Brasil coisa mais
rindo na vida produtiva nacional, atuando em importantes
ou menos parecida; quer dizer, vamos eiÍminar cju3.lquef tipo
setores estratégicos para O País, à época: o ·açúcar e o café,
de indivíduo que possa nos perturbar, para que possamos
por exemplo.
locupletar sem nenhum tipo de castigo. Pensar assim, não
·- -" O Sr. João Calmou- Permite Vossa Excelência um apardeu certo, mas o princípio, Portugal já nos ensinou. ExataM
te?
mente no ponto que interrompi a leitura do s_eu di,s_<;~rso,
o nobte Senador vinha chegando a essa conclusão. quandq-~
O SR. VALMIR CAMPELO - Com o maior prazer,
dizia que foi nessa escola, nessa Universidade dç_ Coim_bra;
nobre Senador João Calmon.
·
que as primeiras "elites brasileiras foram fotmarMse, Onde havia
/
sido abolida a cadeira de ética. Cumprimento a Vossa ExceO Sr. João Calmou - Nobre Senador~Valmir Cam·
lência pela oportunidade da sua fala.
pelo, desejo feli"citáMlo. efusicamente, não por este discurso
rigososo, mas pela aula que Vossa Excelência está dando a
este plenário vazio, nesta t;ude de segunda-feira. Realmente,
O SR. VALMIR CAMPELO - Muito obrigado, nobre
. o nObre Senador está proferindo um discurso da maior irri.pdrM
Senãdor Gerson Cam.ata.

·e
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wande no seu comportamento político, até os -diãS-de-hOje.
E gostaria até de aditar ao seu discurso com a postura histórica
do Senador Jo?o CaJmori. Todo mundo fala do Senador João
Calmon como _Qaluarte da educação. Sua vida está marc~da
por essa luta; será um registr-O 0Diigat6rio na sua biografia.
_Mas, também, há uma outra luta do Senador João Calmon
~-quando ele porfia em faVOr- do melhoramento do nível
da vida política brasileira. Outro Qia, Sua EXcelência faZia
referência a uma Instituição sui generis que existe na Alemanha, e conseguiu colocar'iSso na Lei Orgânica dos Partidos.
No Brasil, infelizmente, quando se fala em matéria de ética
e comportamento político, encontramos lacunas sensíveis_ e
uma delas foi suprida exatamente com a inclusão, pot parte
d,o_Senador JoãoCalmon, de um instituto de estudos políticos
que nos desse uma visão mais séria para a prátiCa do exercício
_da v:i9a pública. O seu discurso implica uma série de divagações. Estamos vivendo um momento difícil, estamos sentindo
que o despreparo dos homens públicos às vezes aquinhoados
pela fortuna do voto não se traduz no exercício da função
em razão exatamente dessa confiança do povo. Seria muito
saudável se aqu-ele que foi eleito tivesse no comportamento
ético do exercício da função a correspondente confiança popuJ~_:r. Então, teríamos o governante dentro do seu limite de
ação respaldado por uma decisão eleitoral, mas acima de tudo,
muito mais ta~bém, compelido pela ética. E aí teríamos até
urri"pfocesso de aprimoramento da cultura do povo. Acredito
que o Brasil deve começar a repensar, neste momento. qs
seus crité.rios_de educação, principalmente através da. televisão. Tudo isso é tiin processo. Hoje estamos numa CaSa de
representação popular - o Senado. ~Estamos ungidos pelo
voto popular. Mas é preciso que todos, no momento que
ingr~em aqui, que fizeram um processo longo de vida política, tenham a compenetração do que Vossa Excelência está
dizendo, ou seja, que a ética é fundamental na política e
qlle temos de ter, acima de tudo, a noção exata da obrigação
que assumimos perante o povo, quando disputamos o mandato
eletiv_o_. Quero cumprimentá-lo, como sempre faço, porque as orações de VC?ss_a_ Excelência são sempre ex_ornadas por
conceitos da mais alta importância; quero também fazer um
destaque que julgo do meu dever. Tenho acompanhado os
seus artigos publicados na imprensa, no Correio Bi-aziliense.
Além do Parlamentar magnífico que temos no Senador Valmir
Campelo, agora estamos tendo a oportunidade de conhcer
O- articulista, sempre com temas à altura deste que Vossa
Excelência tras nesta sessão de segunda~feira. O meu abraço
de adrniraç_ão a Vossa Excelência. Apenas secundando a voz
do meu querido Senador João Calmon e também do Senador
GerSon Camata, eu dí_ria, conforme foi falado há pouco, sob
as bençãos do Espírito Santo, nós três, aqui, neste momento,
O Sr. Elcio Alvares - Se não fora pelo brilhantismo representamos o nosso :gstado, para lhe dar um abraço de
da oração, eu teria de falar de qualquer maneira, peque é solidariedade, não s6 na postura geográfica, mas, muito m·aís
o apoio unânime da Bancada espítito-santense. Falaram o ainda, na certeza de que seu pronunciamento enriquece, no
Senador Gerson Camata e o Senador João Calmon e, agora, dia de hoje, os anais desta Casa.
complemento a trindade da representação do meu Estado.
O SR. VALMIR CAMPELO- Muito obrigado, prezado
O Sr. João Calmon- Sob as bençãos do Espírito Santo! SenadOr Elcio Alvares. Agradeço as palavras de Vossa_Exce~
lência, que integrarão o meu pronunCiamento e- me deixam
O Sr. Elcio Alvares- Sob as bençãos do Espírito Santo, muito feliz.
evidentemente.
Realmente, de vez em quando, devido à minha própria
Estou acompanhando o discurso de Voss~_ EXcelência, formação em ComunicaÇão Social pela Universidade de Brasífeito sempre conr· aqueles critérios profuOdos de respeito â lia, onde cursei a Faculdade de Jornalismo, eu escrevo alguns
éfiCa e à v~-~~-p~~H~ e até com a visão de Estado altamente artigos para os jornais. Não posso negar que tenho laços prohistórico no momentO em que vamos aos ido~ de 1930, quando ftitidos com a família dos Diários Associados, onde conservo
realmente o Brasil experimentou uma transformação muito inúmeros amigoS. Al~m da figura de Chateaubriand, que foi
tãncia. No Brasil, precisamos ter uma preocupação maior,

eu diria, uma preocupação absonente em termos de ética,
de moral para não dizer de outra área jmportante que é a
.do Código Penal. Só através do culto da_ética, da preservação
da ética, através dessa lição que Vossa Excelência nos dá
hoje, é que o Brasil pode melhorar o.s~l:l_J).ível social e o
seu nível político. Da primorosa e antológiqa Qração _de _Vossa
Excelência, s6 a citação de um nome não _me deixou muito
feliz. Tenho implicância, há pelo menos_duas décadas, com
o Marquês de Pombal, porque ele cometeu um crise nefando,
responsável pelo início da condenação da educação a ph,mo
secundário no BrasiL Foi o Marquês de Pomba_l que proibiu
q!Je os jesuítas continuassem a ensinar. E eSse fato deplorável
·marcou o irffcio de uma preocupação de relegar a educação
a plano secundário~ Tanto que a primeiia universidade brasiuando o Brasil estava comemorando o primeiro centenário
da sua independência e~ assim mesmo, a uníversiç]~de foi criada porque o País iria ser visitado pelo Rei _Alberto da Bélgica.
E como o protocolo determina que, quando um soberano
visita um pafs, ele deve receber o título de cfoqtor honoris
causa de uma universidade, foi criada _a_ toque de caixa a
primeira univCrsidade, a chamada Universidade do Brasil que~
entretanto, só começou ~ funcionar dois _anos m,ais tarçle.
Desejo agradecer a Vossa Excelência a lição que nos está
proporcionando nesta tarde, porque é de contribuições desse
tipo e desse nível que a vida pública brasileira necessita urgentemente para elevar o_seu nível de maneira realmente sigpificativa. Parabéns a Vossa Excelência.
O SR:V ALMIR CAMPELO- Nobre Senador João Calmoo, em primeirO iugar,_ quero agradecer a generosidade de
Vossa Excelêncíã~-quando afirma que estou dando uma aula
sobre moralidade pública. Longe de mim, nobre colega, ministrar aula para os eminentes senadores presentes neste plenário,
a exemplo de_ Vossa_ Excelência, um homem cuja cultura e
inteligénciã. São reCorlhecidas e festejadas em todo o País.
Eu é que me orgulhO. de exercer a senatoria terido VOssa
Excelência como um dos meus pares. Para mim, Vossa Excelência é um mestre, um líder, um homem correto~- que tem
procurado, com sua ·sabedoria, transmitir sua:expeilêriéiã. de
vida a nós, senadores mais jovens. Estou trazendo a questão
da ética social para debate, talvez inspirado pelos ensinamentos que Vossa Excelência tem nos proporcionado.
Muito obrigado a Vossa Excelência, pelo aparte.
O Sr. E leio Alvares - Vossa_ -E'tcelência me permite um
aparte, Senador Valmlr Campelo?
O SR. VALMIR CAMPELO- Com o maior pra:ier,
Senador Elcio Alvares.
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o··grande inspirador da miilha decisão de cursar jornalismo,
conforme já destaquei aqui, neste PleriárlQ 1 os DiãiiõSO ASsociados sempre mereceram a minha admiração,- preciSamente
pelo fato de contar com o concurso dé h:oniens- -de grande
talento, como é o caso do Senador Joáõ.CalmQn,~ eStá figtira
formidável que honra o Parlamento brasileiro. - _:::;---- -- Continuando, eu diria que tal modelO, SenhoreS S_§!!_adores, de notória orientação autocrática e ímpositiva, a refletir
a fase despótica do regime, começa- ~(sé"t ~contestado com
o prOcesso de redemocratização efetiVa'do a parir -de 1946.
Os Õ'utos colhidos, entretanto, são mínini.OS:,_e~'V1rflide, principalmente, de s'erem as medidas levadaS a--êTeifo -ceritradas,
sobretudo, em políticas de pessoal eivadas de concepç:lt:>pôpulista.
·
A tentatíva seguinte de modernizar a administraçãq p}lblica brasileira ocorre, justamente, a partir de 1967- côiriCidentemente um novo perído autorítário da História brasileira.
Assume_. _então, o Estado, o papel de promotor do desenvolvimento económico e soCíãído País, mediante o desmembramento da estrutura ministerial da fase g_etulista~ Entendeu-se, à época, que moderniia'fOEsta-do bra:sileiiO significava
seu crescimento, por intermédio da criação de empresas públi:.
cas, fundações e empresas de economia mista. Dec.Ori"eril daí
o gigantismo e o interve_ncioniSmo do Estado brasiieiro~ CUjas
mazelas a todos nos ãfetam, hoje. Cumpre ressaltar, no entanto, que, a partir de 1982, com o agravamento da crise económico-financeiro-fisCal, a tendência de. e_xpansão deSS-e -Estàdo
emrpesarial tem sido refluir. Assim, um disgnóstico isento
e imparcial da real situação da Administração do_-Estado,
no Brasil, passa, necessariamente, peta ·compreensão das distorções trazidas à moralidade pública pelos regimes: autori·
tários.
Flagrante exemplo dessa constatação constitui a· existência, mi Administração pública brasileira, de excesso de medidas de controle - t~o numerosas quanto inócuas. Atitudes
típicas da concepção autoritárlã~~do poder, o cOntrole exagerado, além de proporcionar o agígantamento das atividadesmeio, acarretam o incremento de "lobies", de comissões e
de propinas, como forma de agilizar a emperrada máquina'
burocrática estatal.
·
Melhor seria, para a eficiêfiCiã e eficácia do Estado brasileiro, se, em lugar de emprestar~se ênfase a9 controle. fosse
ressaltada a tqmsparência, seja de objetivos, seja de aç_ões.
tudo respaldado no Pleno exercício da cidadania --a ·participação da sociedade com seu papel fiscalizad.Ór,.atuarido iOdo
o corpo social com a dupla face que o caracteriza: cidadão
e consumidor, .agente e pacie_nte das ações do_pode:r.
Nesse ponto. Senhor Presidente e Senhºres SenadOres.
cabe o debruçamentC? sobre o fato de que a ~~pa dos desmandos administrativos não cabe apenas ao EstadO, entidade abstrata, impalpável e inãtingível. Existe, de fato, pfofuhda rela~
ção entre a ética pessoal e a ética social. A primeira, que
determina a conduta individual, "em paulatinamente sObrepondo-se à ética social; entendidã esta como a ética do próprio
indivíduo, quando consegue alcançar sua dimensão de cidadão, de comunitário, de autêntico sócio da comunidade.
Residem, aí, efetivamente, as verdadeiras. sólidas e pere~
nes raízes do regime democrático. arena onde o exercício
da conVivêriciá ·política e social faz-se em fuQção de valores.
A construção desses valores morais- base da ordein política
e jurídica -está ligada à prática democrática ·da sociedade.
não constituindo produto isolado. A moralidade públicà, ·por
sua própria natureza, destina-se ao social, 11;ãõ, ~Xpressando _
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valores de grupos ou de pessoas, é construção coletiva. Por
e-stâ ratão, somente no regime democrático e pluralista é que
se poderá elaborar um código de valores morais, ã servir
de fonte legitimadciía para a prática política e para a ordem
jUrfdica.
Talvez caiba, aqui, uma distinção. Para as parcelas da
sõciedade que querem levar vantagem em tudo -sejam elas
â elite sonegadora e corrupta, a ·"margiriália" contraventora
ou os desonestoS em geral-, torna-se, realmente, necessária
a instituiÇão de uma nova étita. Mas, para, a imensa maioria
de brasileiros que trabalham diutuma_mente, pagam seus im·postos_e possuem uma concepção coletiv_a da_soci!!dade éinais
que uma questão da ética - é questão etqlógíca: impõe um.
comportamento e uma conduta novos face às transgressões,
à étiCa, Como única maneira de transformar a sociedade sem
-uma revOlução sangrenta.
Evidencia-se, desse mod9~ que o estalecimento de uma
normalização do compromisso ético é tarefa áe" fódos e consti·
tui,?_tambérn, um3: questão de aprendizado. Avançamos lentamen~e; após sofrídos anos de obscuranti~111o, em direção ao
exercícfo de uma democracia plena. Os segmentos --airid3
qUe escaSsos nesse imenso, heterogéneo e difícil País -da
sOciedade civil organizada em sindicatoS~ ótgãos de classe,
aSso.ciações, cooperativas, organizações não-govemam~ntais.
aliados às forças progressistas e libertárias da Igreja. dos Partidos POlíticos, dos Governos_ nos três níveis do poder. todos
são incitados a se debruçarem sóbre nossa realidade e extrair
dela, em amplos debates com a população -na maioria desorganizada, desassistida, desinformada- um novo e mais jUsto
código de condução dos destinos da Nação.
Fruto de um perverso modelo econôrnicO emanado dos
negros tempos do autoritari~mo_, vivemos uma socfedãâernarcaQa por mudanças tão rápidas quanto profundas. com repercussõe~ diretas sobre o modo de agir das pessoas. É uma
sociedade que possui como ilorma característica o consumo
pe~dulário. por alguns. de bens materiais indispensáveis- pa'ra
a sobrevivência de muitos. É um cotidi:~no que inverte o meio
como fim e o fim corno meio. por ter como base operacional
e lógica a visão do mundo como um grandioso supermercado.
expressa pela equação: dinheiro + Produtos = felicidade.
É a deterioraçãode nosso tecido so~ial e d_os valores éticos.
como resultados da falsidade dos princípios distorcidos do
consumo. É o reinado do fisiologismo. do compadrio, do favoritismó~-do coporativismo, do tráfico de influência. da perversa
con_fu~ão entre o público e o privado. da administração da
c_oisa pública como se partiCUlar fosse. da danosa concepção
de que tudo que não é de urna pessoa pode ser apropriado
por qualquer um.
O lema norteador da reorganização nacional. Senhor Presidente, Senhores Senadores, está nas mãos de toda a sociedade. que vem de oferecer o grande exemplo de patriotismo
nos recentes acontecimentos .. É imprescindível que essa mesma população permaneça mobilizada. com o fim de evitar
que os frutos do _vitorioso processo caiam em mãos indígenas.
E fundamental que se fortaleçam e se ampliem as discussões
sobre a ética no exercício do poder.
Ser ético é participar socialmente. É con_tribuir para a
compreensão-de que os interesses pessoais. locais ou regionais
desse ou daquele indivíduo não podem sobrepor aos interesses
nacionais. $er éticó é influir para que o ~em público não
seja manipulado como um bem privado. E assimilar que o
cargo para o qual um cidadão é eleito comporta regras mínimas
de civilização e decoro.
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A construção de uma sociedade de_moçrática só é possível
quando se rejeita a política comprometida-apenas com o fazer,
e se lhe atribui finalidade fora dela própria: o bem comum.
Muito obrigado!

Durante o discurso do Sr. Valmir Campelo~ o Sr.
E !cio Afl•ares, deixa a cadeira .dq _presidência, que é ·
ocupada pelo Sr. Nabor Júnior.
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Esse é o ponto ·fundamental, Sr. Presidente, com o qual
' concordo com o ~uperintendente da Sudene. Acr~dito _que
seja por aí. atrãv"és de investimentos- na área das micro e
médias emp're;sas "qUe vamos oferecer mà.iS empregos, que
vai haver mais_e_q~fhbrio social. Dentro dessa linha, os Governadores de P_~~amb_uco, do Ceará, da Parmba, de Alagoas
e de Sergipe es!ãQ__ dispostos a apoiar essa política~ a exemplo
dos_ grandes inx~timentos chineses que já estão sendo implan, tados_ em PenlaiD.buco.
Na ~erp,;I~a~ P,àS,sada, fizemos uma reunião nã FedefãÇão
das Indústrías--de Pernambuco, com o seu _presidente, Dr.
Arrn,ando Mon.t~i:rQ, ond~ _d_e.cidiu-se pela criação de um órgão
Sino-br_a~ileiro, cOmposto por vinte empresárioS bras~leiros e
vinte chiàeses. Nesse empreendimento, está .havendo inve_sti-~ento_ de quase 170 milhões_ de dól~ares de rnjÇJ,O..e_ pequenas
empresas que irão "investír entre tJ:ês a- nove e meio milhões
·
- de dólares em Pernambuco.
Isso se estende também aos. Estados da Paraíba- e do
Ceará. Por isso, quero para6eniza.T o SuPelintendente da Sudene.
Uma outra pergunta feita: "Mas para as pequenas e médias empresas já existe o FNE ... "
Ao que o Supériri.tendente da Sudene respondeu: "É verdade, o FNE existe e tem .cumprido um papel muito importante. Mas nunca é demais abrir esse_ leque de atendimentos.
Apenas para citar um dado: nos últimos trinta anos de existênciadoFinor foram gastos, em todos os programas de incentivo,
alg"o em torno de 8 bilhões de dólares. Apenas a-hidroelétrica
de· ltaipu- aqui não vai rienhuma crítica a Itaipu - custou
16 bilhões de dólares, o dobro do que foi investido no Nordeste
em trinta anos. _
O metró de São Paulo - também sem nada contra
o metrô - custou nove bilhões de dólares. Com isso, não
nego que o Nordeste também teve o seu remédio, só que
o· nosso remédio foi dado em pequenas doses."

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.··
O SR. NEY MARANHÃO (PRi-1::::.. PE. Pronuncia o
seguinte discurso_. Sem_ revis,ãp do orado~_) ~ SL Presidente,
Srs. Senadores, faço, ne~te momento,_ ifm comentário, e vou
pedir a sua transcrição nos Anais do Sei:tádO. sobre a ~l!trevista
do Prefeito de Campina Grande, Cás§tq Cunha Lima, que
assume a Presidência da Sudene.
Pretendo ler para o Senado e comentar algumas perguntas
e respostas dentro dessa entrevista, especialmente .as Ql!e chamaram a minha atenção por se insetiTeril.no meu ·corice"ito
eq~ defesa daquela região nordestina.
-·
Indagado sobre o que a Sudene pode fazer pelo Nordeste,
o Dr. Cássio-J:esp_?Dd~~ ·~~ SttQene _não.. deve s~r vis~a conio
um órgão-fim, mas sim co_ifiO ~~ 6rgã.Õ-:IJieio. ;Elc_lo dex~ estar
apta a dar sugestões aos Gqver_n_adores, a.o Ministro Alexandre
Costa e ao própiio Presidente qa J3.~pUblica, respeitàndo-se
a hierarquia, é claro.
.
__
A grande contribuição que querO. dar é- ex_a!~~e_nte a
apresentação de propostas que não Sejáiil. conservadQ(as, que
tragam uma visão ·nova do Nordeste_. p~ra que pOssamos acabar com os preconceitós qtie ·a1_:0.da r~~-I!! sobre a região".
Tanto a perg-unta ·como a tespósra- do Superi~tendente
da Sudene são muito oportunas neste momento em q_ue, coincidentemente, verberei contra ataques injustos ao Nordeste,
É verdade, Sr. Presidente. Essa resposta aqui é ir:tetorcontidos num artigo do Sr. Paulo Francis. Naquela oportu~
nidade, mostrei à Nação que aquele jornalista estava comple- , qufvel. São dados e estatísticas ql!-e mostram que para essa
tamente desprovido de conhecimentos sobre o Nordeste e. verba que foi investida durante trinta anos, o reflexo e o
são hoje milhares e
· simplesmente,_ pre~ava a separação do Nordeste do resto do retorno - - com dados estatísticos País. Chamei atenção da Casa e de vários segmentos-da socie~ . milhares de pequenas, médias e grandes emprésª$ lMtando,
dade brasileira para artigos de jom~lis~as _~liito·conlieCidos ca4a dia mais, para a redenção Nordeste.
e respeitados na imprensa nacional, que também protestavam
Fiilatmente, Sr. Pfesidente, sobre o problema da se~a,
e verberavam contra a atitude-desse jornalista, nq rneu enten- o Superintendente da Sudene fala exatamente a mesma _cOisa
der, irresponsável, que é o Sr. Paulo Francis.
·que seu conterrâneo Celso Furtado falava quandC: cnou_ a
A segunda pergunta, Sr. Presidente, feita a13 ~x~prcfeito Sudene, sobre a idéia de um plano qüinqü_~nal, que n_ao_pod1a,
Cássio CUnha Lima foi a segúintC: "Quais as pf?postas inova- de maneira alguma. ser modificado no decorrer daqueles ano~ .
. deras que o senhor pretende apresentar?''
Posteriormente. podia continuar aquilo que o grande paraiE ele respondeu: "Nós vamos fazer uma série de sugestões bano - coincidentemente também da terra do S~permten
para abrir ainda mais o leque de atendimento da Sudene em dente da Sudene MiniStrO de -Viação e ObraS Públicas
relação ao se~or empresarial. Nos últimos tempos, aquela Su- de Getúlio Vargas dizia, de que o Nordeste não preciSava
perintendência tem assistido basicamente os grandes investi- de esmolas, o Nordeste precisava apenas viabilizar o rio São
mentos. A nossa idéia é abrir o órgão para àS- peqUenas e Francisco. para molhar suas ternis_calcif!adas pelas secas. para
médias empresas que possam dar vazão à vocação latente o Nordeste tornar-se a Califórnia da América do Sul, abastecer
do Nordeste."
-, -- ó Brasil e exportar para o mundo.
Correto, Sr. Presidente, concordo em gênero, núrilero _
Essa- é que ~tem que -ser a Política do Nordeste:- ágUa, .
. e grau com essa proposta do Dr. Cássio. Todós sabemos e
temos experiência de que, na área Ocidental, há um exemplo água e água! Porque com água, Sr. Presidente, temos tudo.
da Itália e da Espanha, países que dão ênfase no seu governo Veia __V,Ex\ não h.á no mundo clima melhor do que o do
Nprdeste. _O Brasil é o País onde é possível ter .a irrigação
às micro, pequenas e médias empresas.
Na Ásia, temos_ um grande exemplo para o qual chamo mais barata. Em Israel, um hectare de terra não custa menos
atenção: Formosa, um país menor do que a Paraíba e com de 64 mil dólares para irrigar; na Califórnia, chega a 45 mil
a maior reserva cambial do mundo - 90 bilhões de dólares; _dó_lares e, no Nordeste, no São Francisco, quando muito,
não pãssa de 11 mil dólares..
lá não existe mais de vinte grandes empresas~
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Então, se daquela época para cá, Sr. PreSidente, esse
plano de Celso Furtado, essas idéias de José Américo-de
Almeida não tivessem sido deturpados, desviados, o Nordeste
seria, hoje, realmente a Califórnía da América do Sul.
Mas ainda está em tempo, Sr. Presidente, e espero que
o Sr. Superintendente da Sudene, Dr. Cássio ·cunha Lima,
com o apoio das forças políticas do Nordeste, ç.aJpqu_~_ a_Sude~
ne ·no devido lugar. Esse é o ponto nevrálgico do•desenvolv!mento do N0rde$te e ~sse órgão não:poae,~de -ril~lra algu~
ma, deixar de ser prestigiàdo pelas forç~s Vivas daquefa região,
·
para o bem do Brasil.
Portanto peçO, nesse instante, Sr. PresideD.te,· que •Seja
transcrita nos AnaiS· do Senado essa entrevista dO Süperintendente da Stidene, que está dentro da linha por que sempre
me bati neste Senado e~ ãcredito, n·a linha dos bons nordestinos, daqueles que querem ver aquela Região erradicada da
miséria e da fome.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
DO_CUMENTO A QJJE SE REFERE O SR. NEY {'1A·
RANHAO EM SEU DISCURSO;
._ . .
_:_ ..

EntreviSta/Cássio Cuoba Lima
"PRESTÍGIO DA SUDENE
SERÁ RECUPERADO
ElmanO Augusto

Cássio Cunh3. Lima é sempre o mais jovem em tudo
o que faz. Foi o mais jovem deputado-constituinte aos _23
anos, o mais jovem prefeito de Campina Grande (PB), sua
terra natal, aos 25 anos, e agora, aos 29 anOs, ptepara-se
para ser o mais jovem superintendente da Sudene, a agência
de desenvolvimento do Nordeste, criada em 1959-, quando
Cássio nem havia nascido, pelo presidente Juscelino Kubistscl}.ek e dirigida pela primeira vez pelo economista Celso FUTtado. .
.
.
.
. . . . . ··-· ...
A Sudene dos velhosJ~Jilpos, repleta de técnicoS de cOm:.
petência invejável, responsáveis pelos efiéazes planos plurianúais, que detonaram o processo de industrialização do Nordeste, vive hoje dias de ostracismo. Mas Cássio ptomete·reVerter esse quadro. "Nossa principal missão será r:cicuperar o
prestígio técnico e político da Sudene. Para isso, precisamos
ganhar o apoio dos governadores e dos congressistas", reco·
nhece Cássio.
Em conversas-com Junciç)ri~rios da casa, CásSiStéiD niais
ouVido do que falado. Ele faz questão de- 3Dõtar ;: ~ma -por
uma, as sugestões que lhe são feitas para que o seü ptojeto
de redenção da Sudene chegue a bom termo .. Entre essas
sugestões, já incorporadas a sua t.-lataforma de trabalho, está
o fórtálecimento da pequena e média empresa do Nordeste.
Sem temer a preocupante falta de recursos nos cofres
da União - para sanar esse problema ele pretende buscar
recursos até no exterior. O que ele não vai admitir mesmo
é a utilizaÇão da Sudene com fins polítiCO.:êleitoreiros. "Essa
foi a principal orientação do presidente Itamar Fraoco", ressalta Cássio.
Qual a sua principal missão à frente da SudeD.e;UiD órgão
que já teve um peso político coasiderável e hoje amarga um
esvaziamento crónico?
Nossa principal meta é recuperar o prestígio político da
Sudene. Esse trabalho passa nec~ssafi~mente pela _conquista
do apoio-dos governadores._Já iniciei, iriClusive;Ccfrl.fa-tóS~c9m
várioS deles. A nossa inténção_, é- fãzer coni que--a súdene
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volte a ser o grande fórum de discussões .dos problemas do
Nordeste, fazer com que o tema Nordeste volte a ser uma
questão naciória.J.. -Costumo dizer que_ rrúnha missão é fazer
com que a Su9ene volte a ser atraente. Ao deixar a Sudene,
minha grande satisfação será ver o cargo de superintendente
cobiçado pelas grandes lideranças políticas do Nordeste, mos~
· trando assim a importâitcia do órgão.
- ----_Como está o quadro funcional, o corpo técnico da Sudene
hoje?
·
A Sudene sofreu um forte golpe no início do governo
Collor. Em decorrência da política administrativa adotada,
o quadro de funcionárioS dá Sudene sofreu uma redução brusca. Em 1991, tínhamos dois mil 883 funcionários. Hoje, ésse
qUadro está reduzido a 1 mil 403. Muita gente foi colocada
em dispOnibilidade, até a Diretoria de Recursos Humanos.
Por isso, há inegavelmente um grande desestímulo entre os
funcionários.
O que o senbor pretende fazer para recuperar o estímulo
perdido? --- O primeiro paSSo é melhorar os salários. Depois vamos
ptõiiióVei cüi'Shs'"de reciclagem profissional. Para isso, vamos
utilizar todo o centro de excelências que .existe no Nordeste.
Em Pernambuco, por exemplo, tem a Fundação Joaquim Nabuco., que pode cumprir üm papel decisivo nesse trabalho.
Há ainda as universidades federais nos estados. Nossa intenção
é levantar a moral da tropa, que está em baixa.
O senhor preteode chamar de volta técnicos afastados?
Nos cursos de reciclagem que pretendemos realizar, poderemos aproveitar ex-funcionários que hoje estão aposentados
e áiilda devotam um grande amor pela Sudene. Na verdade,
muitôS desses funcionários; que são fundadores da casa, têm
um verdadeiro caso de amor com a Sudene. Nós precisamos
fazer com que esse amor reapareça. Isso sem prejudicar os
que estão na ativa.

Pretendemos desenvolver
uma articulação polttica
para resolver
o problema da falta de
verba da Sudene
Com que recursos o senhor contará para viabilizar esse
projeto de recuperação do potencial técnico e político da Sudene?
Nós temos hoje uma falta de recursos em todas as instâncias do Governo Federai, governos estaduais e prefeituras
InunidpaíS: ·Nesse aspecto, a Sudene não é o único órgão
que- tem esse tipo de dificuldade. Nós pretendemos desenvolver uma boa articulação política para que, com o apoio
dos governadores e congressistas e bom trânsito nos ministériOs, poSsamOs saliar esse problema de falta de verbas. De
antemão, nós vamos contar com os recursos previstos em
lei, como é o caso do Finor. Temos ainda recursos consignados
através de programas como o PIN-Proterra e o Pape. Isso
. afora os recursos orçamentários.
0- senhor pretende garimpar recursos DO exterior?
É óbvio que temos que adotar uma postura agressiva
nessa questão. Vamos buscar nossos parceiros internaciOnais,
com o comando do ministro Alexandre Costa e o direcionamento do chanceler Fernando Henrique Cardoso, de tal forma
que tenhamos um novo horizonte de perspectivas em relação
aos recursos financeiros para a região. Mas, já há dentro
da Sudene alguns programas que contam com apoio internacionaL É ~o caso do Pape, que mantém um Convênio com
·o BanCo MuD.dial em que está prevista a liberação de 2,5
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bilhões de dólares até o ano -de 19.25.. O.corre_ que até hoje
foram distribuídos apenas 26% desses reçürsos por falta de
contrapartida do Governo Federal. Agora,-com o novo governo, acredito que esse impasse será sanado e.possamos lançar
mão da totalidade dos recursos, que se~o- eÓlpregados no
desenvolvimento da região.
·
O que a S11dene pode fazer pelo Nordeste?
A Sudene não deve ser _vista como -uro~_ó_rgão-fim, maS
sim como unt 'ófgaO-meio. Ela deve estar apta a dar sugestões
aos govetnadores,_ao ministro Alexandre ep_sta_e AO próprio
Presidente da República, respeitando-se a hierarquia, é claro.
A grande contribuição que eu quero dar é ~~tamên_te a ~pre
sentação de propostas que nãO sejam con.s~tvadoras, que tragam uma visão nova de Nordeste para que possamos à~~ar
com os preconceitOs que ainda recaem sobre a região.
Quais as propostas inovadoras que o senhor pretende apre.
sentar?
Nós vamos fazer uma série de sugest~s para abrir ainda
mais o leque de atendimento da Sudene em relação ao_ ~tox
empresarial. Nos últiinos tempos, a Suden~ iem ~l)Sistido basicamente os grandes investimentos. A nossa idéia é abrir o
órgão para pequenas e médias empresas, que poSsam dar
vazão ãs vocações latentes_ do Nordeste.
. Quais sáo essas vocações?
Cada estado p·ossui uma peculiaridade. Vou citar alguns
exemplos. Vou começar por Campina Grande, a cidade que
administro .. campina Grande é hoje um póio ~ecnológi~o de
grande relevância a nível nacion,al. Campina Grande se consti~ Wirá eni breve num pólo calçadista, coureiro e também de
confecções. Pernambuco tem um grande pOtencial, principalmente nas áreas irrigadas do VaJe do São Francisco. Possui
também um pólo de confecções em Santa Cruz do Capibaribe.
Fortaleza se ·notabiliza também por sua força na área de confecções. Enfim, nós femos uma série de vocações que estão
sendo consolidadas através da pequena e médi~ empreSa, que
precisa de nos~ apoio.
- -· · -~ ·-- -- -

Moo ,...a as pequenas e médias empresas já existe à FNE._.
É verdade, o FNE existe e tem cumprido um papel muito
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Houve um equívoco- de avaliação, eu acho. Porque a
indústria no Nordeste não agrega uin graiide volume de .mãode-obra, depende de matéria-prima de outras regiões; ó ·q-ue
transforma os pólos dependentes de outras aç6es industriais.
Por isso, precisamos ter autonomia nó campo' industrial para:
que esta questão seja devidamente resolvida.
~sm.o assim, muita gente reclama que o Nordeste vive
às custas do Sul-..
____ _Quem_ vê _o Nordeste com essa visão preconceiÚioSa é
míOpe, ecõnoriilcã.m.ellte, ~liticamente, humanisticainente
fa)ã.ndo. Na ·. verdade, o Nordeste é quem vi~e_)judando· o~
Sul~ O pólo petroquímicó da Bahia é o ma~or_~xemplo disso.
Nós temos lá indústrias que exigem um· cúsfo_ 3.Itíssimo na
geração de empregos, e que atendem_,_ de forma subsidiada,
as_ necessidades do Sul. Essa questão precisa ·sercrevista~ Se
fala em incentivos P!'ira o Nordeste, mas esquece-56 que·empresas do Sul também recebem incentivos do Estado~ E quantas indústrias do Sul foram se instalar no Nordeste em busca
de apoio, de incentivos? Na verdade, há uiD~ gr~nd~ bipocrisia
em tudo isso. O senhor já tem idéia do que vai encontrar na Sudene?
Temos um diagnóstico já pronto sobre tuda a região Nordeste. É o PRD! (Plano de Desenvolvimento Regional Int~
grado). Esse plano vai dotai o Nordeste das açóes governamentaís necessárias para o início do desenvolvimento.
Quais os principais pontos desse plano?
Nele incluímos, por exemplo, o Prodetur (Programa de
Desenvolvimento do Turismo no Nordeste). O turismo, vale
s·alientar, é uma das nossas grandes vocações. Há também
projetos· de fortalecimento da agro-indústria, da fruticultura.
E maiS o Pape e o Proterra, enfim, nós temos um diagnóstico
completo da região.
Nos últimos anos, os recursos da Sudene foram distribuídos mais por critérios polftico-eleitoreiros do que técnicos.
Com o senhor vai ser diferente?
Sem dúvida. Essa é a principal determinação e preocu-:~
pação do Presidente Itamar Franco. É lógico que vícios você
não cottsêgue romper do dia para a noite. E eSses vícios COmeçaram exátãfuente no período em que a Sudene foi vítima
do regime militar. Nessa época, houve na--sudene quem recebesse propinas, comissões para beneficiar interesses escusos.
Mas, a maioria dos funcionários, tenho certeza, não OOJ:llpactuou cortl isso.· É essa grande maioria que hoje está preocupada
em fisç:alizar com rigQ!.~. coibir ~s~a pr_áJ~_ca. ,

..importante. Mas, nunca é demais você abrir e_ss~ leque de
' atendimentos. Apenas para citar um dado: nos 30 anos de
existência do Finor, foram gastos em todos os programas de
incentivo algo etn torno de oito bilhões de dólares. Apenas
a hidrelétrica de Itaipu - e aqui não vai nenhuma ciítica
a ltaipu - cu·st_ou 16 bilhões de dólares, o dobro_ do que
__ Co~_o____!) senhor, um político jovem, vai lidar, nas reuniões
foi investido n:o Nordeste em 30 anos. O metró de São Paulo
dº _Çonselho Deliberativo da Sndene, com pesos-pesados como
- também sem nada contra o· metró - custou nove bilhões
o Governador Antônio Carlos Magalhães?
de dólares. Com isso,- eu não nego que o Nordeste _também
Com a receita do bom-senso, do diálogo. A política se
teve o seu remé4io, só que o nosso remédio foi dado em
, faz com diálogo. Eu tenho algumas vantage!l-S que me permi-_
pequenas doses.
tem desenvolver esse trabalho. Fui. deputado constituinte e
O senhor quer dizer que o Nordeste vem sendo discrl.co~yivi com boa parte dos atuais goveniad_9res do_ N ardeste.
~minado?
_
__
, ..
O Governador Joaquim. Franciso_, de PernambU.c_o, .foi meu
O que quero dizer é que rião hlf sóluçóes para os proble7<>l~ga de Constituinte, e já estiVe Com ele, depois·~de ser
mas nacionais apena~._através .. de grandes investimentos. Até
porque alguns grandes investimentos na área de industria- , mdicado pata a Sudene, durante mais,c::Je três horas.~ :me(a
de audência no Palácio das Princesas. O Governador do Rio
lização foram feitos no N"ordeste e eu os questiono. Na verdaGiaitdedo Norte, José Agripino Maia, foi também meu colega
de, o Nordeste serviu de ·COmplementação ip.dustrial para o
~e Q;>n_~tit~nte. O Governador .de Alagoas, Geraldo Bulhóes,
Sul. Nós não temos indústrias locais fortes, temos na verdade
também foi meu colega de Constituinte.''teD.ho excelente reladistritos industriais que sáo apêndices para a complementação
das necessidades industriais do Sul do País._ Nós vamos fazer ' ção -pela aproximação política que tem_os ~ com o_ governad?r de;> ~ará, Ciro Gomes. Conheço de perto o GovernadOr
com que a industrialização do Nordeste seja tapJbém fortaleFreitas Neto, do Piauí, que visitei por duas vezes antes de
cida pelo empresariado nativo, local.
ser indicado para a Sudene. Fui colega de Constituinte tam-bém
Então, a Sudene, ao Invés de incentivar o desenvolvimento
~ do ex-senador e agora governador Edison Lobão, do Mara-•. ~
no_ Nordeste, está Incentivando no Sul?
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nhão. Convivi, enquanto- deputado, com o Governador Antô-

nio Carlos Magalhães. De modo que essa experiência passada
certamente vai ajudar muito.
· E a seca, que é um problema secular no Nordeste, como
vai ser tratada pela Sudene?
A seca é uma. questão- complexa. Ela precisa ·ser vista;
. em primeiro lugar como um fenômeno meteorológico . .NãOJ
adianta tentar acabar com a seca. Nós precisamos é triar,
condições para conviver com ela. Se o Nordeste fosse áridO_
e não semi-árido como é, com certeza, já se -tinha encOntrado~
uma solução. Por ser uma região Semi-árida, a própria cultura
existente na região, de agricultOres, de proprietários ·rurais,
faz com ·que se gere sempre a expectativa da chuva. As pessoas ·
ficam sempre rezando, acendendo velas, pagando promessa,
e não se toma uma providência para re:90lver o problema.
O tj_ue se-precisa é de propostas definitivas para-que a-região
possa conviver -oom o fCri.ômeno da estiagem.
Quais seriam e5sas propostas?
Primeiro, nôs temos que rever a estnituia agrária, Que
ainda é marcada por grandes latifúndios, remanescentes das
capitanías hereditárias. DepoiS' temos ·que dotar a região de
um potencial hídrico equilibrador da estiagem, que possa suprir as necessidades ~e abastecimento nos períodos de· estiagem. Eu tenho um estudo da Sude.ne sobre a recuperação
de poços artesianos. Esse estudo moStra que poderíamos fazCr
um trabalho excepcional com a recuperação de seis mil poços
que estão desativados por problemas simples, como falta de
catavento, por um cano entupido, por um motor-bomba danificado. Só a reCupeiãÇãó- imediata, a um custo baixo, de seis
mil poços na região jã seria um ganho fantástico. Precisamos
também rever a política das grandes açudagens e Úlcorporar
novas tecnologias, _c_omo a biotecnologia. Podemos também: ·
ampliar a criação de caprinos e ovinos, que tem maior reSistência às estiagens.
----

0 Norueste vive ajudando o Sul. Quem defende o

contrário tem umã visão preconceituosa,
é mtéipe pÕlttica e-eCOnoniicamente
Há uma tese de que, se fossem feitos grandes Investimentos
·em agricultura, ao longo d~ toda a margem do Rio São Francisco, haveria no local umll Califórnia brasileira. O ...,bor.
acredita nisso?
·
Não conheço detalbaaamente o potencial do São Francisco, mas posso citar o· exemplo de Petrolina. Petroüna tem
· hoje quase três safras de uva por ano. Lá, exiStem o sol,
o calor' a água. que se traz do- rio para irrigar as plantações.
O éanünho da fruticultura no NordesÍe é um caminho, com
certeza, de grande rentabilidade. Quem apostou nesse setor,
nessa área está exportando com bons resultados, está agre. gand~ tecnologia um contínuo processo de industrialização.
A seca é um fenômeno meteorológ•co.
Ela não se acaba. É preciso criar
condiçõe~ para

conviver com ela

Há crfticiiS de que a lndustrfallzaçio promoviü pela Sodene beneficiou os m!deos ·urbanos' e a classe mHia, deixando
de lado a área rnral e "" campo.....r.-0 se....... concorda
com isSo?
Sem dúvida. A interiorização do desenvolvimento, adescentralização das açóes ela Sudene são elementos fundamen.tais para a solução dos nossos problemas. Daí por que essas
nossas propostas de fortalecer o pequeno e médio empresári~
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- que pode ser ·o pequeno e médio produtor rural ou agricultor -,- de privilegiar projetas de fruticultura, de agroindústria. Tudo isso vai permitir que possamos interiorizar n-OSsas ações.
No Governo Collor, a Sudene foi tratada a pio e égua,
com o corte dos Incentivos fiseais, justificado por .... ideárlo
neoliberal que não admitia um Estado paternalista. Esta situaÇãO :Se perpetua oq houve mudaaças de rota?
Durante o primeiro ano do Governo Collor, todos os
incentivos da Sudene foram suspensos. A argumentação do
Governo era de que se fazia necessário uma reavaliação dos
incentivos. Essa discuss~o já foi feita e o Congresso aproVou
recenteinente uma legislação que deu nova forma aos financiamentos. Nessa nova ·legislação; foi criada a figura debêntures,
que é um dado extremamente novo.em termos de Finor. uma
vez que fic3. -o compromisso Cla manutenção do fluxo do fundo.
As debêntures, para explicar rapidamente, São ·um--ti-pô dedívida que a empresa assume quando contrai o financiamento.
Setenta por,cento dessas debêntures podem ser convertidas
_em ação e 30_ por cento devem ser devolvidos ao fundo? ao
Finor, para que seja mantido o ciclo de novos _financiamentos.
A presença de um no~, o Ministro Gust.vo Krause,
no comando da Economia é u. . 1loa notícia para a Sudene?
Gustavo Krause, assim como eu; assim como todos nós,
atites de ser nordestino é brasileiro. O Ministro Gustavo Krau·
se tem uma visão perfeita do NQrdeste. Ele conhece bem
o nosso_sofrimento. Mas, também possui urna visão ampla,
profunda da questão nacional. E ele deve ter consciência de
·que a questão do Nordeste está inserida na questão_nacional.
Então, eu náo posso esperar privilégios, como também não
posso esperar discriminaÇão. Com certeza, isso não acontec_erá
com o Ministro Gustavo Krause.
O lenhonúnda nem assumiu mas já parece PbD- Sndene~- O senhor tem se preparado muito?
Qualquer pessoa que deseje realizar um trabalho sério,
precisa conhecer, de certa forma, aquilo que vai_de.s.e.n_volver.
N'esse período, digamos, de transição, eu já fui à Sudene
várias vezes, já fiz diversaS reuniões com técriicos e servidores
•da. casa e comecei a colher os problemas, as angústias, as
solicitações de todos que fazem a Sudene,~ Daí por que já
·renho um conhecimento relativamente suficiente da Sudene.
que me permite visitar governadores e discutir com- eles as
propostas para a superintendência.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. 'RONALDO ARAGÃO (PMDB - RO._Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do oradOr.) -Sr. Presidente
e Srs. Senadores, quando fui Relator da Comissão sobl'_e o
sistema elétrico brasileiro- Eletrobrás - , já se constatava,
em 1990, o blecaute energético brasileiro. Já se podia notar
que, na Região Sul do País, se iniciava, mesmo com a constni~
Ção de Itaipu, o grande problema: a falta de energia elétrica.
E aqui um paradoxo. que me permito fazer. de que a recessão
no Brasil fez com que não houvesse esse blecaute. O. não
ctescimento brasileiro - não sei se para tristeza ou felicidade
deste País- fez com que náo ocorresse o blecaute energético.
Faço essa introdução para falar do meu Estado, Ro.ndônia, onde blecaute é permanente, de há muito tempo~ crescendo ou não o Brasil.
Em 1980 foi programado o inicio da construção das Hidrelétricas de Samuel e Balbina- já tenho dito aqui, vou repetir,
continuarei repetindo, chamando a atenção das autori<i~d~
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brasileiras responsáveis pelO-SiStema e-Íétrico, onde estão 'inte~
O-Município de CaCoal, com cerca de 100 mil habitantes,
gradas a Eletrobrás e a Eletronorte, responsáveis pela energia tem um racionamento de mais de 50% da capacidade geradora
da Região Norte do País-, e tiveram, suas obras concluídas dos motores que lá estão- motores ca_b~n~d()S, GM, ~tigos, .
aos '~trancas e barrancosu.
·--também_ colri. mais de 30 anos, para os quais não existem
O prazo para o término desses projetas era de 5 anos, mais peças de reposição, já que são importadaS, -e ltão há
com ~um custo· de SOO InilhõeS de_ dólares. Já se passaram recursos d(/ Estado para obté-las.
12 anos, ~ hoje, quase 8 anos além do programado, o custo
Vilh~na é out_ra calamidade. Quando a população tomou
conhecimento que estavam passaudo por aquele Município
já ultrapassou a soma de 1 bilhão e 200 milhões de dólares.
E a Hidrelétrica de Samuel ainda não foi totalmente concluída .dois IpOtores capazes de produzir um mil e 500 quilowatts,
- ela possui 5 turbinas e apenas 2 funcionam em regime ela não quis deixar que os motore!q>assassem. Eles tinham
precário, sem manutenção, porque não existeni rOCUrSos.~qU~ ffcili' lá, porque. a situação era muito grave. Tão g'rave
Tive também, Sr. Presidente e Srs. SenadOres, a preocu- -que tiveram que deixar um deles, pois de qutra fo:r:ma não
pação de viabilizar a obtenção de recursos parâ a Eletronorte
transportariani nem um nem outro através do MunicíPio. A
e para as Usinas Hi~relétricas de Balbina e Samuel, para população enfrentou a polícia· e disse: Dã.qui não passam;
que aquelas obras não fossem prejudicadas, onde o prejuízo vai ficar um motor em Vilhena. A situação no Estado é de
não seria s6 da Região, seria da Nação. -- _
calamidade.
.
QuaD.do se a~riu à iniciativa privada a, cOnstrução de pe·
É uma questão -matemática: uma obra orçada em SOO
milhões de dólares, já teve um gasto de 1 bilhão e 200 iitilh6es quenas centrais, as chamadas PCH, o Município de Pimenta
de dólares e ainda não foi concluída; nem está tendo retomo. ~ueno, que tem w;na queda d'água propícia, uma dessas quedas que geram 27 megawatts, projetou a sua. MaS a-bUrocracia
A Hidrelétrica de Samuel, por exemplo, iniciaimente, atendo..Ministério das_ Minas e Energia e_ do DNAEE é uma para~
deria aos Estados do Acre e Rondónia; hoje, não atende
nem Rondônia -com 214 megawatts de potência, na época fernália e não foi iriiciada ·ainda ã Sua cOnstrução.
O _Município de Alta Floresta, no interiOr do Estado,
da seca, chega a 79. Não atende nem _a Cidade de Portp
Velho. O mais grave é que, além de não se concluir a Hidreléfora da BR, também tem duas pequenas centrais elétricas
trica de Samuel, recursos existiam e exi$tem ilo_ôrç-amen.ti:> projeladas, precisando da agilização do DNAEE, do Ministério das Minas e Energia, dos órgãos responsáveis~ que-são
dos Governos Samey e Collor. E agora, no início do Governo
Itamar, estamos chamando a atenção do Minísté~o- respon- a niaior burocracia deste País; e de fiilanCian;t(mtos do BNDES
sável de que é urgente e necessária a stia conclusão.
gue é ~ecessário agilizar, porque o retomo desses recursos
no Estado de Rondônia se dará dentro de dois ou três anos. ,
· ··:Nesses recursos de ·soo ln]lhões de dólares· estava: in-clÚso
E o Estad9, hoje, padece de crescimento económico. e
o sistema de transmissão. E, repito, já foi gasto 1 bilhão
e 200 milhões de dólares sem qúe haja sis~ma de transmissão. social devido a esse déficit de energia elétrica, porque Dão
Não existe nada nesse sentido. Foi feito _o sistema" de trans- se entende que, nesses tempos, um Estado-, uma comunidade
cresça sem ter energia elétrica. Isso Iiãõ é_ possível, não há
missão da barragem para a Cidade de Porto Velho; com relacomo.
ção ao outro, da Barragem de Samuel até Ji-Paraná ou mesmo
até Pimenta Bueno, não existe nem licitação - que deve
O Sr- Esperldião Amln- Senador Ronaldo Aragão, V.
ser internacional.
Ex• me con~~e um aparte?
Colocamos nosso dinheiro no orçattu~nto da União- por
O SR- RONALDO ARAGÃO- Com muito prazer ouço
3 anos seguidos. Nesse período, não foi liberado um ceR~avo
V. EX', Senador Esperidião Amin.
sequer. Quen:t perde com isso? A Nação, priticipalmente o
Estado de Rondônia que, hoje, se encontra numa situação
.. O Sr. Esperldião Amin- Apesar da diferença de latitud'e
de calamidade quanto ao sistema energéticO-.··
------dOS estados que representamos, e também favorecido pela
- ·- P3ia V. Exts terem uma ide'Ul;-õ MünicJ:PíO-de Ariquemês contribuição catarinense na formação da gente de Rondônia,
tem, s6 na zona urbana, mais de 100 mil liabitiUltês;- com esta é a segunda vez que aparteio V. Er a propósito desse
apenas 4 horas de energia por dia -quando tem - , gerada
assun.to: suprimento de energia elétrica no Estado de Rondôpor motores com mais de 30 anos, m~tas vezes, sem peças
nia. É um problema que conheço desde que era Governador
para manutenção, devido a dificuldades de aquisição para do Estad~_ de Santa Catarina e vário~_ catariDens~s prestavam
reposição.
· s~J;ViçoS ao Estado d~_R,onc;l_ónia, em postos importantes, como
O Município de Ji~Paraná, - que é o maior do Estado,
na Secretaria da Cas8. Civil e em outros departamentos esta·
localizado no centro do mesmo, com quase 150 mil habitantes
duais, além do assessoramento que a Assembléia Legislativa
- hoje, deve ter, no máximo, 5 horas de energia elétrica de Santa Catarina deu para a organização inicial da Assempor dia. Além do mais, é o município-centro, distribui energia bléia Legislativa de Rondônia. Talvez por tudo isso eu conheça
elétrica para os Municípios de Presidente Médici e OufC? ~r_eto,
algumas das particularidades deste drama que, juntamente
que estão em crescimento. Se o MunicípiO-de Ji~Paraná dispõe
com o ·da ligação rodoviária e o de toda a sorte de outras
somente de 5 horas de energia por dia, imaginem os outros ações requeridas para que a integração doEstado de Rondônia
.municípios - num dia têm 3 horas; noutro, 2 horas; e há à economia nacional se concretize - e que são reclamadas
desde _aquela época - , se constitui em matéria correlata ao
dias em que não têm nenhum minuto de energia sequer.
tema que V. Ext aborda nesta -ocasião. Quero me solidarizar
.
O G"oVerno dó ·Es"tado alardeou; há alguns meses,- que
mais uma vez com o seu pronunciamentO, -príncipalmente em
estava transportando uma turbina de Camaçari para Ji·Paraná.
Fizemos um levantamento e verificamos que s6 para desmon- função de duas observações que V. Er faz. A primeira ~
çie natureza regional. ~ã_o é justo que um Estado que já teve
tar e transportar essa turbina levaria mais ou menos 6 meses.
vencidas fases importantes da sua vida inicial como Unidade
feito isso, ainda demoraria mais 2 ou 3- meses· pafã- eôtrar
em funcionamento. E a população daquele Município -conti- da Federação ainda padeça da falta de suprimento de um
insumo_ essencial para qualquer atividade económica não ape-- .
. nua sem energia elétrica.
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nas industrial, mas do setOr piimáiio e do setor de serviços
da sua economia, além de se caracterizar como uma necessidade individual, pessoal de cada cidadão. E o segundo ponto
que rtie chamou a atenção foi a observação que V. Ex• fez
acerca de um assunto -que não é do Estado de Rondônia",
mas do Brasil. A de que, ironicamente; graças à :recessão,
ain-da não há Um problema nacional, um blecaute, ou seja,
o estrangulamento do Suprimento de. energia ainda não se
manifestou de maneira mais geral. É verdade que "felizmente", graças à recessão, o -problema da falta de energia não
atinge toda a economia brasileira. Mas não podemos .diZer
graças à recessão, pois ela é a mãe do deSemprego, e a mãe
do salário baixo, é a mãe de todas as mazelas sociais e ecopômicas'que estam·os vendo-agudizarem-se no Brasil. E essaobservação de V. Ex' vem a ptopósitó de dois outros eventos: .
um, uma preocupante manifestação de setores do Governo, .
inclusive do Presidente da República, quanto à questão da
tarifa de energia elétrica. O Brasil está com a tarifa' de energia
elétrica defasada, e enquanto--ela estiver assim é evidente
que não se vai privatizar setor- algum, fase alguma, etapa
alguma do processo de geração ou distribuição ~e enerQ:ia.
É só ver o exemp.lo do que aconteceu com o aç-o; É à-té J>ossTvel
priVatizar, mas cOm tarifa- Viável, sem filantrOpia e Sem déficit
acumulado e a' acumular. E há ainda um outro momento
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O Sr. EsperidiãÕ Amin- Por isso, quero solidarizar-me
com V. Ex• com relação ao aspecto regional. Não é a primeira
vez, repito, que o faço- e é com ígual sinceridade qu~ compartilho da preocupação de V. Ext -mas quero -chamar a
atenção para a gravidade da situação do País. Seria mais ou
menos, como última comparação·, alguém que sabe que está
terminando o oxigênio de uma sala-, torcesse para continuar
com a sua capacidade pulmonar reduzida, porque assim não
vai sentir a falta de oxigênjo, ou Seja, torcer pela- arioxia,
para não requerer muito oxigêriio, ter- Unia atívldade física
redy~ida, ser quase um moribundo. E.ssa é a SitliàÇãO~hâO
apenas de Rondônia, mas de todo o País, A razão da minha
solidariedade é pela,gravidade do problema que V. Ex~ mais
uma vez focaliza também, repito, não apenas do ponto de
vista regional, que é absolutamente pertinente, mas que pode
ser estendido à situação de fodo o PaíS.
0 SR. RONALDO ARAGÃO :_ Senador .Esperidião
Amin, agradeço a V. Ex~ o substancioso _aparte que fez ao
meu pronunciamento, dizendo que aqueles que foram para
Rondônia só- contribuíram para 0 desenvolvimento e para
.
do E d- T t - · - é
d d
aumentar a nqueza
sta o. an o ISSO ver _a e, que
acabei me casando com uma catarineq_se, e por isso o Senador
Esperidião Amin é tãu amável comigo.
Com ·relação ao problema da energia, V. E~ tem razão.
Quando se fala do blecaute energético brasileiro é chamando
é
a atenÇão para o fato de que não há saída, ·a não ser att:av s
do investimento, porque a o_bra é caia _e inte_rminável. Como
d
·é que se vai solucionar o problema energétícO, quan o uma
obra, que é prOJ-etada para cinco, se alonga para dez ou doze
anos, e não termina, passando de 500 m:ilhões para um bilhão
e duzento-s milhões?
Começamos a ver que a solução do_ problema energético
não será encontrada- nesse momento. E tem muita razão· 0
•
Senador Esperidião :Amin quando diz que é preciso 'invest1r
em tomo ·cte 55 bilhões de dólares; como, não sei.
E Brasilia, Senador Esperidião Amin, não entrou também em blec_aute ainda, mas a Usina de Serra da Mesa, que
vai alimentar~ dentro do circuito; Brasília e parte vizinha do
Estado de Goiás, se não for cóncluída, seremos atingidos.
Então, estamos chamando a atenção - ·e o fazemos pela
segunda vez -para o fato de que é preciso se fazer alguma
coisa para salvar esse País do que se avizinha, no que diz

que devemos ·aqui t:omenrar, principalmente nesta hora em·
que, afin· ai, vamo·s· d•'scut,·r •O orçamento •para 93, que-é o.
seguinte: 'o- Brasil foi desch~:ssificado pelo Banco--Mundial.
Há dois meses, dois meses e meio·...;_ ainda ocupava a Presidência da República o PreSidente afastado Fernando ColJor
de Mello - o Banco Mundial desistiu de nos manter na lista
de ·um empréstimó de 625 milhões de dólares para o setor
de geração de energia, pOrque·a nossa tarifa estava defaSàda
e a 'Eletrobrás não havia cumprido os compromissos que são
necessán·os perante credores, possíveis credores ou eventuais
credores, que não po~ d:;u:ãp empréstimo algum, as~i~_-como
os bancos credores (fazendo uma comparação) rião v~o aceitar
acordo com o Brasil se não houver Ul,ll ajUste fiScãl que permita
que o Governo- supere~ pelo menos, seu déficit corrente. Da
mesma forma, nem o Banco Mundial nem os bancos privados
t
p ,
t d g a ão de
vao empres ar ao aiS recursos para o Be or e er ç
en,ergia,_ <;fU- mesm~ de ,distri_buição, se as _CO_ nt_as, m. ostnirern.
1
que. esta~c;>s operando.no ve-rme_ho.
Assim_,como .ninguém
vai ~mprestar para um comerciante que "esteja operando no
vermelho~ e também o BNH, ·a Caixa· Económica Federal,
respeito à energia elétrica.
Vejo alardear-se que por defesa da ecologia não se pode
0 Sistema Financeiro de Habitaç;lo 1.1ão emprestarão a alguém·
fazer isso ou- aquilo~ e a RegiãO Amazónica começa da não
para construir a sua casa se ele não tiver uina i"efida mínima
entrar no processo de deseDYolvimento··-nacional e a eixar
capaz de amortizar a prestação e que lhe permita sobreviver.
de oferecer a sua contribuição, porque não tem energia-elétri~
Mas essa questão da viabilidade do setor de energia elétrica
ca. Passa-se a ver a Região a Ama:z;ónica em prosa e ~m
é tanto mais dramática quanto se sabe que a nossa necessidade
de investimento anual era de 6 bilhões e meio de dólares
verso. Há ecologistas que fazem projetes daqui de Brasília e
e a-partir do ano que vem será de 8 bilhões e meio de dólares
do Rio de Janeiro~ querendo ditar regras para a Região AmaZónica, e não_ têm conhecimento de coisa alguma. Quando
durante pelo 'menos seis anos. Ou seja, temos que tér ·a:- Caj>ã.éidade de organizar investimentos para geração e ,distribuição
se fala em malária aqui em Brasília, ouve-se: .. Deus me livre!".
da ordem de 50 a 55 bilhões de dólares em seis anos, repito,
Quando se pergunta: "O senhor está fazendo o quê? _Um
sob pena de termos que continuar a torcer pela recessão.
plano para erradicar a malária? o senhor já foi lá?" ResponNão existe meio-termo: ou continuamos torcendO pela re·ces- · ___ dem:_ "'N~o. De1,1s _me livre! o que é a_ malária?" É_ assim
São
. -mesmo que seJ·a di·sra·r·ç··adamente, mas torcendo! -... --d·
·
·
que se faz livro de e_c.ologia: dizen o que a Região Amazômca
ou encaramos o assunto energiaelétrica, no qual não é possfVel
não pode crescer, porque isso é uma agressão à natureza.
produzír soluções de curto prazo. Não existe, não há possibiSr. Presidente e Srs~ Senadores, se não ho_uver uma conslidade. Não existe nem geração espontânea de energia, nem
dentização para se resolver o problema da RegiãO Amazónica
geração imediata.
quanto ao sistema de energía elétrica, ela não vai se desenyolvere vaj_ ser um peso para esta Nação. A Região Amazónica
O SR. RONALDO ARAGÃO -Claro.
- -- -e-também -o meu Estado estão quas-e às escuras. Nós temos,

8998 Teiça-feira 17

DIÁRIO DO CONGRESSO /<AC!ONAL(S~ção Ii)

. Novembro de 1992

as !Ur~inas com produção adequada de energia e transmissão
aqui, várias vezes, chamado a atenção Para ~ -n~cessidade
de se fazer alguma coisa ne·sse sentido._
' ___ . ___ _ sendo feita para cidades_que lhe ficam próximas, como CarneQuero falar agora, pãra que' depois não Se diga qUe foram' tá, a oitenta quil?met~?s da barragem e. que não tem energia;
colocados no orçamento de 1_993, mais ~ b~_lhõe~_:-:- já' exis~iam comq _a Transamaz(,)mca. Itaituba e Santarém. Em se estenno orçamento de 1992- para a conclusão da Usina de Samud dendo uma linha com um custo de aproximadamente 210 milhões, de dólares, _(!.quelas regiões poderiam ser abastecidas
e, no orçamento de 1993, que foi mandado_ para o CongrC:sso,
consta que 23,9 bilhões irão para a Usiiia Hidrelétrica de de energia, propiciando condiÇões de crescimento. EntretanSamuel. N~ ~o passado, o o~çamento fofde 22 bilhõeS;_ agorá, t.o, o que temos visto siste.llJ.atjcain-e;nte é qUe Õ Governo~
por pressão política, desvios, administrativos _ou outrOs inteé de 23,9 bdhoes,_ eo:m uma mflação que está num SomatóriO
de quase 500%, ou mais.
·
-resses .. - de empreiteiras, vale dizer.- aca.ba desviando os
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V. EX' um_ aparte?~-. recursos destinados à infra-estrutura da -AmaZónia do Norde&te,.e do_ Ce.ntro"70este Pfira. o eixo Sul-Sudeste._'como os
o SR. RONALDO ARAGÃQ - Ouço v._Ex•, n_obre p~Ç>-jetos de lá .sã~ dem~n~rporte_-_~omo é o caso da HidreléSenador Almir Gabriel.
·
t:u~ ?e Sa.muel, um projeto de qumhentos milhões - não
inter~ssam à~ grandes empreiteiras. Interessam,' sein dúvida.
O Sr. Almir Gabriel- SenadorRonaldo Aragâo,.aprô:
aqueles de grande p9rte, como o Projeto do rio Fresco, estimaveito a oportunidade para extrair do discurso· de V. -EX• pelo
do em oito bilh<)es de dólares. Assi_m,- alio-me à denúncia
menos três denúncias: a primeira, é contra o modêiO e:O~rgé~
de V. Ero Temos_ observ3do- que •. I;IOS diversos Orçamentos
tico brasileiro~ a segunda, é também contra a conc:;:etttração
de recursos destinados à infra-estrutura da Região Sul-Su- aq":_li t~azidos. e sobre os ~uais o Cong_ressó Nacional já interfenu no sentido de modificá-los. quaisquer que tenham sido
deste, em detrimento do Nordeste, do Centro-6este e_ d_a
o.s t~cursos alocados para os grandes projetes ligados à AmaAmazônia, e a terceira denúncia seria relativa 1~ pOiíiicas
zõ.ma •. ao Nordeste e ao Centro-Oeste, eles .são seJ;llpre os
que o Governo desenvolveu há alguns anos, sobr~tudo na
"década do milagre", de dar terras a homens que nãp .tinbi:tin ,pnme1ros a serem colocados fora- da prática, a não serem
terra, com a construção da Transamazônica e com a ,estpnu~ executad~s por decisão do.Senhor Presidente da República.
Esta_n~o Itamar Franco na .Presi'dê.qci'1. çla República e tendo
lação da migração para as fronteiras Qe Rondônia, e as~m
o MmxstrQ Paulo lladdad _ressaltado a _necessidade de reduzir
por diante.
as ~dif.erenças ;e. as çli$paridades regionais, acredito que este
O SR. RONALDO ARAGÃO- integrar pará'ri:lió"étre:' é o momentQ d~_s~lv_ar Rondónia. Aquele Estado está vivendo
gar.
.. -.
.
- . uma_sit~ação caótica e não pode esperar pelo desenvolvimento
O~Sr. Almir G~briei--Como diz bem
E~~; i~~gra~ : eC?nópuco _nem pela melhoria das co.ndjç_ões SQciais sem ter
para nao entregar. Todas esses dados fazem ou fizeram parte . o·ms~~o básico ·~a .energia - nece_ssáJia" nã:o: apenas para
as. ativxdade_s econômxcas. Os hospitaís, bem como todas as
de um modelo que desaguou nisso que está aí. Nã Veidade,
ár:eas sociais demandam ener~a. Para o desenvoivicit~ntp.total
o ~odeio ez:tergético brasileiro .tende a falir, porque êle~ a~é
do Est~do,de Roodôní~ •. é indi_sp~nsáv~l que essa neçessidade
hoje, tem sxdo montad,o em cima de combustívejs fóss~ü.
.
O-segundo ponto é que mesmo a pane do modelo energétíc.o . básioa seja satisfeita,
· -O SR. RONALDO ARAGÁÓ :_ SenàdorAlmir Gab;iel,
que repousa na produção da hidroenergia, ainda assim contém
agrâdeço·o-se·u substancioso aparte. Conhece.V. Ex• a região
def~itos e~traordinários. Quer dizer, Itaipu ficou por_uni preÇo
mwto maiOr do que se construíssemos três usinas _n.P. rio _Pã.ra- amazónica, e, como homem do Pará, conhece as necessidades ·
ná. Con~truímos Tucuruí, e a esse tempo. ao inVés de -se daquele Estado, o problema de Tucuruf, de Santarém; conheprosseguir fazendo as barragens de Santa Isabel e de Santo ce, enfun, o problema _de .toda aquela região, potencialmente
·Antônio, o que o Governo quer fazer é úma gigantesca· Qa:fr~· · rica; que precisa ·urgéntemente fazer parte dO desenvolvimengem no rio Fresco em nível da bacia do rio Xingu. Na questão to nacional. A região amazónica não precisa de_esmola;Inas
do Amazonas, ·a construção- de Balbina é uma afronta 4 ecqlo- . sini qile o Governo central entenda que ela precisa desenvol~
gia, é uma afronta ao mínimo de inteligência que se p0de!ia ver-se urgentemente~ Nós temos, ali as soluções. O gás. de
Urucum, como bem-disse V. Ex•. resolve o problema da região
querer com relação à produção de energia, até porque a VeneamazôniCa.
É uma questão de boa vontade. Quando se levan·~ela tem ex~edente de energia e poderia, através_de ·uma
linha. ser trazida para Manaus e abastecê-la em suas necessi- tou que ·o gás de Urucum sanava o problema de energia elétridades, .P.or décadas e décadas. Alé~ disso. Urucum produz ca. ·a Petrobrás foí a primeira a dizer que não, que o projeto
gás suficiente para solucionar o problema da maioria das cida- era impossível. Criou-se então uma barreira a essa solução,
que- -pe-rdUra até hoje. Resolvia o problema de Manaus, do
des d~ região amazónica, e as suas demandas de ener~3,
a ~rur da geração de energia por gás. Na verdade, ,teiJlps, Acre, de Rondónia, resolvia o problt:ma desses Estados,_ pxas
a prinieira coisa que se disse foi que os projetes não eram
equivocos sobre equívocos. Quando dizemos que a recessão
viáveis. Depois. com a nossa insistência, quase se chegou
talvez tenha sido Uf!l remédio razoável para manler .o. nível
a uma conclusão. Iam verificar. estudar de novo. Como muito
de produç~o energética em equilíbrio no Brasil, eu diria que,
·ao contráno do exemplo do Senador Esperidião Amin,'·na, bem disse V. Ex', os elementos fósseis estão se- ·exailrindo,
é ·preciso arranjar uma alternativa energética. Está aí gás verdade, tem valido a caquexia no sentido das necessidades
inclusive._já se provou que há um grande depósito de gás
de alimento. ~ bom que ha!a. uma situ-ação de caquexia para
na região amazônica - . que precisa ser explorado. Em Urunossa economia porque, com Isso, a necessidade de_produção
cum se queima gás; poder-se-ia fazer isso em benefício do
e, logicamente, a de alimentos também será menor. A demane-stado.da de oxigénio, acredito, segue uma fisiologia diferente. Assim
como Us.ina Hidrelétrica de Samuel não produz a quantidade
O Sr. Almir Gabriel- Senador, permita-me complede energia que poderia j~ estar prodll2indo, Tucuruí também
mentar. A minha atividade profissional, ligada ao Ministério
"o. A Hidrelétrica de Tucuruf poderia ter instaladas todas
da Saúde, acabou por me fazer ·conhecer Rondônia, não ape1
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nas a sua Capital, como também seu interior, de-maneira
que eu tenho uma visão, boa da Amazônia.
O SR. RONALDO ARAGÁO - V. EX' está se~do modesto.
-

O Sr. Almir Gabriel - O fato básico da Amazónia é
que não se pode fazer. uma megausina de geração de energia
com centenas ou milhares de quilómetros levando a_ linha
• de transmissão, pois sai muito mais caro do que ter uma central

produzindo energia a partir de gás. O grande obstáculo que
a Petrobrás colocou foi negar as infonnaçõ_es sobre a potencia-

lidade que tinha a área de Urucum. São esses desencontros
que fazem com que a Nação se debruce diante de problemas
que são fáceis de serem solucionados. Fica aqüi a pergunta:
será que para a Petrobrás interessaVa menos a exp1ótàção
de Urucum, com a produção de gás para usina de pequeno
porte, e interessava mais a ela gastar seu dinheiro com plataformas cujos valores estão sempre aciina dos preços internacionais? São fatos coi:iJ.o esses a respeitO daS -quais=tei:rlóso que·:
estar pe!lsando a todo tempo e a todo instante.
O SR. RONALDO ARAGÁO-_Senador Almir Gabriel.
V. EX' esteve na região amazónica, conhece.as suas necessidades e sabe como é fácil resolver o problema quando se
quer. A solução existe e está lá. As pequenas centraiS elétricas
no Estado da Amazônia são viáveiS. No entanto, projeta-se
a usina de Ii-Paraná, com 50(f riiegaWattS ·de potência, que
vai inundar uma área que pode ser produtiva. Já se provou
que a alagação é inViável, pois traria umá série de problemas
técnicos e até ecológicos. Disse muito bem V. Ex• que há
uma forte disputa entre as regiões Sul e Sudeste e as regiões
Norte, Nordeste e Centro-oeste. senador Almir Gabriel,
quando se quiser aumentar a representatividade delas, como
é- que nós vamos ficar? Alega-se que a região amazóniCa e
o Nordeste só querem dinheiro. O que queremos é soluções.
para que essas regiões não sejãm pedintes, mas colaboradoras
do progresso nacional. É conveniente que essas regiõeS mandem matéria-pririJ:a ·para· receber os manufaturados; esse é
um mercado que querem permaneça ·cativo -o tempo todo.
A Usina de Xingó. no Nordeste. precisa ser concluída. Obra
cara é aquela que não se termina. Se a Hidrelétric3 de Samuel
. estivesse concluída, já estava entrando o recurso da geração
dessa energia para abater o que nela foi gastO. Mas o Governo
Federal só investe? Vai aí uma diferença de oito anos? em
que já se podia estar desenvolvendo o Estado; criando melhores condiÇÕes de vida para aqueles q-ue foram para lá acreditando no seu desenvolvimento. O Estado de Rondônia é po·
tencialmente rico? tem um dos maiores potenciaiS- miilerais
da Amazónia. Extrai'se a cassiterita para processá-la em São
Paulo,tirando de lá empregos, impostos que o Estado poderia
criando melhores condições de vida. O que falta? Falta energia
elétrica. O Governo Federal não é sensível a esse problema.
É preciso que o Governo do Sr. Itamar Franco - e
já chamei a atenção para o problema...em governos anteriores
- in\jsta na região am~zônica? dê seguimento aos projetas
já -iniciados? sob pena de essa região ser. em vez de uma
. solução. um peso para a Nação.
O Sr: Ney Maranhão- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. RONALDO ARAGÁO- Ouço V. Ex• oom prazer.
O Sr. Ney Maranhão - Senador Ronaldo ·Aragão, os
senadores que o apartearam estão todos preocupados e solidá. rios com o pronunciamentõ que V. EX' faz. neste -momento.

NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 17 8999

.acerca do desenvolvimento da Região Amazônica._Todos s_abemos que energia é Vi(;la e d_esenv_olvimento. Conheço_ um
pouco_da_ região de V. Ex~; conheço o _Estado_de_Roraima.
onde tive ocasião_ de, numa campanha, percorrer tod_o_o_Es_ta~-
d_ó~ ôesde a fronteira da Venezuela até as Guiãrias. A- Região
Amazónica é aquilo que V. Ex• acabou de falar. C.nmo disse
José Américo, "O Nordeste não preciSa de esmola"; a RegiãciAmazônica tampouco. Yi o potenciã.l económíco de Roraima;
trata-se de um Estado onde faltam apenas duzentos e poucos
quilómetros para eme1_1dar uma estrada de primeira qualidade_
da fronteira da Venezuela, até B_oa Vista; e há um porto
de importância a quatrocentos e poucos quilómefrós de distância da Venezuela. V. Ex• fez referência aQUi -aos eCologistas.
E~ __sempre digo para _termos_ ~idado_para não transformar
e nossa ecologia na "vaca sagrada da Índia". Lá, existe muito
desse animal, mas o povo morre de fome .. porqUe não sepode matar uma vaca. E o _caso da Região_Amazõriica. oride,
até hoje, Senador Ronaldo Aragão - e o Senador Almir
Gabriel há de testemunhar a meu favor-. o GoVerno brasileiro lutou no sentido de obter o _empréstimo japonês para
abrir essa estrada que nos liga ao Oceano Pa-cífico. para queaquela região tivesse um porto. As terras existentes naquela
re·gião_. o·potencial económico e industn~ãl como. por exemplo.
a soja, a iD.dústria de suco, que ocasíonou uma-grande competitividade com a indústria de suco de São Paulo, tudo .isso
fez com que o próprio presidente americano pressionasse o
Governo japonês, e o dinheiro para aquela estrada não saisse.
porque o Brasil iria competir -oom Os americanos ·nessa árêa.
Dentro desse contexto, Senador. ~stou com V. Ex~ É preciso
que tenhamos muito cuida-do; vamos lutar; haverá o aumento
da representação partidária, representativa. aqui no Congresso Nacional. Quem vai levar_ na cabeça seremos nós, n_ordestinos, de uma região tão necessitada de desenvolvimento. A
respeito do problema da energia, tive oportunidade de conversar, num café cbm o Presidente Perez, da Venezuela. quando
da visita de S. Ex• ao Brasil- houve, inclusive, um memorial
que foi entregue por mim, juntamente com o Senador César
Dias - e abordamos a possibilidade de se trazer energia da
Hidrelétrica de Guri para o Estado de Roraima. onde existe
um projeto, como aquele da Região Amazónica. que vai até
Ó Amazonas- citado pelo Senador Almir Gabriel. Contudo.
o principal problema, de acordo oom o Embaixador da Venezuela e com o Presidente Perez. é que não há, por parte
do Governo brasileiro? muito interesse em mo-ntar e desenvolver a Usina- de Samuel como também de uma outra no
Estado de Roraima para. futuramente, trocar energia. Para
essa garantia haveria boa vontade do GOverno venezuelano.
póis existe uma sobra de energia da Usina de Guri que se não me engano - é a segunda ou a terceira- "usina do
mundo; infelizmente, sentiram que não havia boa vontade
por parte do Gov-erno brasileiro. Com relação ao Banco Mundial. citado agora pelo Senador Esperidião Amin. há quatro
~os, ainda no Governo do Presidente S:irney. alertei aqui
sobre o prOOiema da Eletrobrás, em que a maioria das empresas estaduais recebe energia, vende-a para o consumidor e
não a repassa para a Eletrobrás. O rombo da Eletrobrás,
hoje. com respeito a essas empresas- estaduais, Senador Ronaldo Aragão. é algo que dá para construir dez ou vinte Usinas
de Samuel. É, simplesmente. como eu lhe vender mercadoria.
·V. Ex~ a revender e não passar o- dinheiro a quem fornece
·a mercadoria. Qual é a solução que damos para isso? Falência.
irresponsabilidade. E o maior caloteiro deste País. desde a
área de sonegação fiscal até a de energia. é o Governo brasileiro. é o Poder Público. V. Ex• sabe que. na área do INSS.
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o débito é maior do que o mont3!1te gue as empresas devem;

quem deve isso são os estados, os municípios e as· estatãis.
·Na área de energia elétrica, todas as empresas estãduais de-

vem. Falei aqui, na última vez, que, no GóVefuõ Sarney,_
só' havia ulna empresa em dia, _mas hoje ela também está
devendo-muito. Refi,ro-me à CELP, de Pernambuco. Hoje;
somente uma empresa_ inuito ~qtie:na do Estado da Paiaíba,
mais :prêci.Saliieiiie de Campiila Grande, talvez não deva. As
outras estãO no vermelho. Isso significa d- caos! Temos que
frear,- dar· uma basta nessa situação;·tapidamente, em filvor
do nosso desenvolvimento, porque a base da economia é a
energia, princiPalmente na: região de V. Ex• e na nos.sa, que
é a HiÇrelétrica do X:ingó. L~, já foram feitos cortes. Temos_
que nos unir para tomarmos uma decisão polít~ca com o intuito
'de se coibir esses abusos. EstOu solidário 'Com V. EX" nesse
aspecto de grãild~ importância para o desenvolvimento da
sua reg_i;ío e ta~~ém do Nordeste.
-
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suas palavras não ficassem só aqui. Quem sabe agq_~_, c:o~.
os novos ministros - ministros_ políticos, saídos desta Casa
e da Câmara - , não tenham sensibilidade e pensem no Brasil
coino um todj?
_
___ _
O Sr. Almir Gabriel- V. Er- me permit~ um ap~rte?

O SR. RONALDO ARAGÃO -"É sempre um prazer
ouvi-lo.
O Sr. Almir Gabriel - Desculpe-me intervit mais uffiavez no discurso de V. Er-, mas o Senador Ney Maranhão
colocou alguns pontos e seria intereSSànte debat~-los. Isso,
de certa maneira, foi reforÇado por_ V. E~, dizendo_ que o
Estado brasileiro é o grande culpado da falência em que se
encontra a nossa Pátria. Te.Oho muita -dúvida com relaçãO
a essa afirmação: Penso que os governos brasileiros. e não
pr_op.riamente o E$V!c:J_Q_~ é _que sãrYr~spOnsávéis- pela SihiaÇáo
erri que se-ericontra o Estado brasileiro. Por quê? As distribuiO SR. RONALDO ARAGÃO -Senador Ney Maran-hão,
doras de energia, todas elas - como· disse S. Ex• o Senador
agradeço o _aparte de V. EX' quando levantou um problema
Ney Maranhão_---:=---,_ estão çi~yendo à Eletrobrás, à exceção,
· da maior gravidade, ~o q~ _será_ tema do meu próximo protalvez, de uma pequena distribuidora de Campina Grande,
nunciamento. Trata-se da saída para o Pacífico,- partindo-se
na Paraíba. Todas as demais d~vçm. ÜI'a, quando lembramos
da Região Norte do País, que hoje so_fre todo$ os _atrop_elos
que a CESP, uma -das distribuidoras de energia elétrica de
possíveiS e imagiÍl~veis~_ Essa sa[çi~ para o Porto ·de llo, _no
São_ Paulo, deve bilhões de dóla,res, nem se pode c!i~er que
·Peru; viabilizaria toda a Região Amazônica COIJ1 a· produção
~~çqtidição de arreéadação lá seja-igual-ou equiValente à do
:de soja e_outros produtos, diminuindo o sofrim~ili9 do GõNordeste. As distribuidoras dos Estados do Sul e _do Sudeste
. vemo brasileiro, da Região Centro-Sul. É muito mais (ácil,
deixam de transferir aquilo que elas recebem pela venda dessa
hoje, atingir o Oceano Pacífico,_ v"indo da Região Sul, do
e_netgia; elas arrecadam esse dinheiro, mas nãõ -transfeiemque dobrar lá pelo fim da Argentina ou pelo Canal do Panamá.
para a Eletrobrás. Isso se deu exatamente pOrque os governos
Farei um pronunciamento a esse respeito, chamando à responde então. para manterem o presidencialismo, para manterem
os 5 an·os, negociaram exatamente a condição de estabilidade
sabilidade tanto o Gçvernq brasileiro corno aqueles responsáveis por esse entrave.
da Eletrobrás ..É verdade o que o Senador N ey Maranhão
Diz muito bem V. Ex• - alguém já o disse, e quero
afirma: que o_ que devem as distribuidor~ de energia ~_létríca
aqui repetir - que o maíor fator inflacionário deste País é _ darla para construir 10 ou 20 Samuel; eu diria -que dá para
o próprio Poder Público, ofator principal da inflação; aumenta
COllStJ:Uir_, com __certe~ absoluta, vinte, se formos verificar asquãittias devidas pelas distribuidoras à Eletrobrás. Agora, isso
isso, aumenta aquilo - estou repetindo o que ouvi. Diss{;:-O
bem V. Er que quem mais deve para a Eletrobrás~ para
se ,deveu não ao fCUP de.que o Estado br~il~irC) _!ratou de
o INSS, são. os estados, os municípios? as estatais; ninguém
fazer a infra-estrutura elétríca do País. IsSo se deveu, fundacobra esses impostos; s6 ·se Cobi3. do contribuinte~ do cidadão
mentalmente, ao fato de que interesses pessoais, particulares~
comum.
partidário$, acabaram levando à falência um sistema que tinha
É verdade que- as tarifas estão defasadas, mas é preciso
tudo para dar certo. Outro ponto que quero referfr- é- que
saber se o povo, se a sociedade pode pagar o aumento_ dessas_ me lembro d_e ter feito um discurso aqui,~~õ ~-«:?_nado, a respeitt>
da_ qu_estão do empréstiMO- dO B3.fl.co Mundial e a negação
tarifàs. Pára que "i~º: óCqrra, a sode_dade tem que tú poder
aquisitivO.- Sábenlos que na Europa a tarifa energética é alta,
que estava sendo feita em relação à estrada _qu~ liga_!ia <?
mas, lá, o· povo tem uma vida compatível com a cobrança
Acre e, logicamente, ·Rondónia, ao Pacífico. Na época, foi
·
_
dessas tarifas.
levantado um _cl;unor m_undial - inclusive na Europa e nos
. Sr. Pfesidenté,· Srs. -Senadores, mais uma vez, quçro cha- _ EStados Unidos foram publicados artigos co~tra essa estrada ...
mar a atenção desta Casa, do Governo brasileiro, do Minis~
O SR. RONALDO "ARAGAO - Levados pelo Lutzem-·
térió de Minas e Energia, para o grave problema do Estado
berger.
'de Rondônia, neste instante-, com relação à energia elétrica.
- _ O s•. Almlr Gabriel -o __ dizendo que seria um-desastre
'O Estado .está às escuras; o povo pede uma solução. O G<r
vemo do Estado, adversário -do Governo Federal, não tem
to.tal para a Amazônia, seria u:tn desastre total para o Mundo,
condições_ de resolver o problema. Está tentando reSOlver- o
p_ar~ o Glo,bp _t~c;>, _porque afetaria a produção- de oxigénio
·para o Planeta? e assim por diante. Ora, na verdade, eram
problema através da imprensa. É preciso que o Gove~adoi
interesses outros que estavam em jogo; eram ·interesses de
diga que não tein rec~rsos nem para amenizar o problema
pessoas ligadas à exportação pelo PacíficO 'e dos empresários
de energia elétrica, o Que é verdade. O Govel')lo _d_o__~taQo_
do Sul/Sudeste? que necessitam qu,e _a soja produzida no Mato
de Rondônia não tem a mínima condição de resolver o probleGrosso saia por Paranaguá, Santos, etc. Na verdade, os intema; só nã~ tem a coragem de d~er de público. Mesmo diriresses própriOs da Amazônia, os interesses próprios_doNor~
gindo o Estado, o Governador não tem a coragein de díze_r
deste, os interesses próprios do Centro-Oeste têm sido sempre
que não teni recursos para minimizar o problema de eJJergia
elétrica do Estado de Rondônia.
_
postergados, disfarçados com ·alegações, argumentos e racionalizações que enfeitam a coisa, mas que, na verdade, não
Eu me iecordo, neste momento, das palavras do Senador
vão à essência. Logo após a assunção do Sr. M_aílson da NóbreJutahy Magalhães, que por diversas vezes pedia para que
seus reclamos chegassem às autoridades competentes, que ~ ga como Ministro da Fazenda, dizendo que faria um plano -
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''feijão com arroz", assim que acabou a m'Oratória, ele começou a pagar e disse que o Banco Mundial emprestaria dinheiro
ao Brasil. Então, nós, aqui, fizemos um pronunciamento di-.
(lendo que não emprestaria, exatamente porque o Bi"asil não
tinha condições de seg~ir em frente com aqUilo que _ele ~J~va
assinãndo com o Banco Mundial e com o FMI. Eles apenas
se valeram de argum~ntos e pretextos ligados à questão ambiental para fazer uma negociação de banco, simplesmente
isso! Além do que, como disse V. Ex~, os interesses do Sul/Sudeste estariam em jogo. Penso que podemos ter até um certo
desvio do fundamento_do discurso de V. Ex~ A representação
dos estados não pode ser diretamente proporCional à população brasileira, especialmente ria Câin3.r3.. se ís-Sõ- vier aai:On-.
tecer...
'
O SR. RONALDU ARAGÃO outros estados.

Sob pena 'de acabár' os

O Sr. Almir Gabriel - .. ,eu poderia dizer que o Congresso Brasileiro não seria um Congresso N3.Cioniil; sena Uina farsa nacional, como tantas outras que nós já. temos. ·· O SR. RONALDO ARAGÃO_:_ V, Ex• tem áziio, Senador Almir Gabriel, quando levanta essa questão. Todos nós
sabemos quais são as razões do não-desenvolvimento da Amazônia. Gostaria de dar um exemplo, q-ue será tema-de pronunciamento que farei maiSadiante. A diferença de frete da região
está em torno de mil dólares; no míniMo mil dólares por
tonelada, se a carga sair do Porto de IquitOs. Issc;> até ~'iãbiliza
o produtor de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul. O que
existe aí é o interesse do governo americano para que não
haja competição, no mercado asiático; pela sója, pelO café.
pelo cacau e por outro!:! produtos brasileiros, que vãO do produtor brasileiro para o Porto de Paranaguá, atravessam o Cáõal
do Panamá ----- são mais cinco mil milhas marítimas· - e
· essa travessia tem um preço razoável, pois estiVemos lã --e
constatamos quanto·paga um navio para atravessar esse canal.
A administração do canal é feita pelo governo norte-americano. Toda essa mercadoria ainda vai para a Bolsa de Los
Angeles. e depois é q.ue a negociação i!'"ieatizada no Oriente,
em Taiwan, ·etc. Há, repito, um interesse a respeito~ Não
se trata da Região Amazônicà uu da poluição. se se queimar
toda a Região Amazónica, a poluição decorrente representará
apenas um percentual mínimo de gás carbónico, ·enqUanto
que só os automóveis dos Estados Unidos lançam, na :irmosfera, quatro ou cinco vezes mais gás carbónico do que uma
.
queimada existente na Aniázôriia.Criou-se uma comissão, cujo Relator era o-SemlâOr-Jârbas Passarinho, em que pudemos constatar que tudo ·o que
se alardeou no mundo era uma mentira, uma balela! Só se
falava dos 12% de queimadas da Região Amazõnica, mas
. ninguém mencionava os 88% de preservação.
Configura-se, portanto, mais uma briga comercial, uma
luta para o não~esenvolvimento, além da competitividade
interna, ou seja, da Região Sul com as Regiões Norte e Nordeste. Estas duas últimas são fornecedoras de matéria-prima
e consumidoras de manufaturados.
Trago este assunto à consideração-da Casa, ·na espeiança
de que o novo. governo, o Governo Itamar Franco, no qual
acredito, analise a solução do problema energético da Região
Amazónica de outra maneira.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente.(MU.ito bem!
Palmas,)
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Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr.
Nabor Júnior, deixa a cadeira da presidência, que é
oCupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
Durante o discurso do Sr. Ronaldo Aragão, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que i f!Cupada pelo Sr. Raimundo Lira.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Almir Gabriel - Aureo Meilo - César Dias - Epitácio
Cafe!eira - Henrique Almeida - Jarbas Passarinho - Jonas
Pinheiro- Josapbat Marinho- José Samey- JGlio Campos
• Magno Bacelar - Mauro Benevide& - Odacir Soares '- Pedro Teixeira - Raimundo !lra.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) ,-A Presid~ncia .
convoca sessão conjunta a realizar-se hoje, âs 19h, no plenário
daCâmara dos Deputados, destinada à apreciação da Medida
Provisória n• 309. de 16 de outubro de 1992.
Sobre a mesa, projeto que será lido pelo Sr. 1" Seci-etário.
É lido o seguinte
_
·
· PROJETO DE LEI DO SENADO N• 158, DE 1992
Dispõe sobre as despesas reservadas ou confide:nclai_~,

_e dá outras providências.

O Congresso ·NaciOnal decreta:
Art, 1• O art. 86 do Dec(eto-Lei n• 200, de 25 de feve'reiro de 1967, passa a vigorar com o acréscimo dOs seguirites
parágrafos;
.
u§ 19

Consideram-se despesas reservadas ou

co~denciais aqUelas cuja divUig3Ção coniPr6i!ieteriã

a segurança nacional ou inviabilizaria a obtenção de
iiifórlnaÇões imprescindíveis às forças armadas ou ·ã
administração policial ou tributária.''
"§ 29 ·a .órgão auditorial e a comissão compe~
tente do Congresso Nacional examinarão, sob resguardo do sigilo, o c.umprimento das disposições- estabelecidas no pa~ágrafo anterior, além das demais exigências
legais aplicáveis."
"§ 39 Se a comissão competente do Congresso
Nacional concluir pela inaplicabilidade da reserva ·ou
confidencialidade da despesa, submeterá a apreciação ·
do Congresso Nacional projeto de decreto legislativo
-diSpondo sobre a matéria."
Art. 2• Esta lei entra em vigor na data de sua publicação-.
Art. 39 Revoga·m-se as disposições em contrário:
Justificação
O Decreto-Lei n9 200, de 25-2-67, ao estabelecer ·normas
de administração_ financeira e de cOntabilidade em seu Título
X, dispõe no seguinte' dispositivo:

HArt. 86. A- movimentação dos créditos -desii· nados à realização de despesas reservadas ou confidenciais será feita sigilosamente e nesse caráter serão tomadãs àS éorifas dos responsáveis."
-A preteXto da sigilosidade na movimentação dos créditos
e na tom.dada de contas concernentes a despesas reservadas
oti confidenciais, alastra-se na Administração Federal o ocultamente da especificação de gastos, muitos dos quais incabivelniente excluídos do C?nhecimento público e até parlamentar.
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SEÇÃOV
Referidas despesas são feitas através de suprimento de
Pagamento de Despesa por meio de Suprimento de Fundos
fundos concedidos a servidor credenciado (art. 45 d_o Decreto
n' 93.872, de 1986, e Instrução Normativa n' 12, de 8-7-87,
Art. 45~ Excepcionalmente, ~_critério de ordenador de
da Secretaria do Tesouro Nacional). Portanto, a matéria vem
despesa e sob sua inteira responSabilidade, poderá ser concesendo normalizada com exagerada auto.:-suficiência no Poder
dido suprimento de fundos a seryi~o~ t se:mpre precedido de .
Executivo mediante critérios elásticos incompatíveis com os
empenho na dotação própria às despesas a realizar, e que
princípios da legalidade, pub_Jic~d~de, ID:«?r~id_~de e~imp~ss?a
não possam subordinar-s~ ao processo normal de aplicação,
lidade, impostos pela Constituiçao à. Adnumstraçao Pubhca
nos seguintes casos (Lei n' 4.320/64, art. 69, e Decreto-Lei
(art. 37).
_
rt'200/87, § 3' do art. 74):
No lado da fiscalização pelo TCU, os documentos rela~I?
I - para atender despesas em viagens _ou ~~rviços._espe
nados a despesa~ consideradas reservadas ou co:r;tfidenciais
ciais que exijam pronto pagamento em -espécie-;
são contidos em envelopes fechados e só são. exa.mmado~,:m .
I I - quando a despeSa deva ser feita em carátet sigiloso, ..
sessão secreta. E apesar de_ o TCU constituir órgão auXIliar
.conforme se classificar em regulamento; e
___ _
do Congresso Nacional para que este exerç~ o controle externo
III- para atender despesas de pequeno vulto, assim enque a Constituição lhe reservou (art. 7l),~mcong~~ntemen~e
tendidas aqueles cujo valor, em cada caso, não ultrapassar
as requisições de informação somente sao atendidas depois
limite estabelecido em Portaria do Ministro da Fazenda.
de aprovadas pelo Plenário do TCU (uma das disfunções que
§ 1"? O suprimento de fundos será contabilizado e incluímostram a necessidade de o Poder ~egislahvo mstrumenta~
do nas contas de ordenador como despesa realizada, as restilizarRse com órgão auditoriãl inserido em sua_ estrutura .de
tuições por falta de aplicação, parcial ou total, ou aplicação
apoio).
· .. - ·- · .. indevida, constituirão anulação de despesas, ou recéjta orçaEm 1991 foi.denunciada a realização de vultosas despesas
mentária, se recolhidas após o.encerramento do exercício.
secretas pela Secretaria de Assuntos EstratégíCos da PresiR.
§ 29 O setvidor que receber suprimento de fundos, na
dência da República. Mas nada foi_esclarecido ~obre a compoforma deste_ artigo, é obrigado a prestar con:t~s de sua aplicasição de tais gastos, quer ao Congresso_ Na.ciOnal, quer ao
__ ção, procedendo-se, autoniaticamente, à tomdada de- contas
público que supo~~~ os _custos media~te os Impostos pagos.
se não o fizer no prazo assimilado pelo ordenador de despesa,
Em vários ministériOS tãinbém são escnturadas despesas como
sem prejuízo das providências administrativas para a apuraÇão.
reservadas ou confidenciais, no livre juízo de seus ordenaR
das responsabilidades e imposição das penalidades cabíveis
dores.
-· -- ~
(Decreto-Lei n' 200/67, parágrafo único do art. 81 e § 3° do
Em vista de essas práticas serem incompatív~is com a
art. 90).
democracía e com a clareza que, em regra, deve apresentar
§ 3"? Não se concederá suprimento de fundos:
a despesa pública, este projeto de lei pretende... conceituar
a) a responsável por dois supritn~ntos;
as ~espesas que podem ser cla?sifi~ad.as _cotp-o reseryadas ou
b) a servidor que tenha a seu cargo a guarda ou a utilizaconfidenciais. FáR1o adotando dnetnz bmttahva, pre~samente
ção de material a adquirir, salvo quando não houver na reparem razão de que tais despesas só podem ser admitiqas exceptição outro servidor;
ciónalmen!e.
- c) a responsável por suprimento de fundos que, esgotado
Sala das Sessões, 16 de novembro de 1992. -Senador
o prazo, não tenha prestado contas de sua aplicação; e
Márcio Lacerda.
d) a servidor declarado em alcance.

LEGISLAÇÃO CITADA
DECRETO-LEI N' 200,
DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967
Dispõe sobre a organização da Administraçã? ~ede
ral estabelece diretrizes para a Refonna Admimstra' e dá outras providenctas.
.
tiva,

O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Esgotado o tempo destin.!idC? ao Expediente.
Pre_sentes na Casa 40 Srs. Senadores._
Passa-se à

-

ORDEM DO DIA

··... ·p:;t: ·86~-- ~A;~vi~~-~f~~ão. d~-;-~;édit~-~;~ii~~d~~à~;~-

Nâo há quorum para votaçãO.
·
Em conseqüência, os itens de n!"' 1 a 3? em fase de votação,
ficam com sua apreciaçâo adiada para a próxima seSSão ordinária.
_
.~ão os seguintes os:itens cuja. apreciação fi~ adiada:

lização de despesas reservadas ou confidenciais será fetta stgiR
Josamente, e nesse caráter serão tomadas as contas dos respon~.
sáveis.
~
•••••••••

~

••• u

••••••••••••

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

••

~---~-~-~-

·---··

DECRETO N' 93.872, DE 23 DE DEZEMBRO DE 1966
Dispõe sobre a unificação dos recursos de caixa
do Tesouro Nacional, atualiza e consolida a legislação
pertinente e dá outras providências.

-I-

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 73, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64: §
29, da COnstituição Federal, combinado com o art. 375, mctso
·vrrr, do Regimento Interno.)
. .
...
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legtslativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Cãmara dos Deputados),
que aprova o ato que Outorga concessão à Jet -Radiodifusão
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Ltda., para explorar serviço de radiodifusão _sonora, em Onda

média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Senador Bello Parga.

-2PROJETO DE DECRETO LEGlSLAnYO
,.
No 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
2"', da Constituição Federal combinado com o art. 375,-inciso
VIII, do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legis~
lativo n• 74, de 1992 (n• 127191, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ~to que outorga permissão à Rádio A Voz de
São Ped:o Lt?~·· para explorar s~rviço de radiodifusão sonora
em frequênCiij modulada, na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo,;tendo
PARECJ;.R favorável, proferido em Plenário, Relator:
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Não havendo quem peça ·a palavra, encerro a discussão.
Encerrada- a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação fi.Dal é c6nsiderad3. defínitiVã.mente aprovada, nos
termos do art. 324 do Regimento Interno.
O. projeto vai à prOmulgação.
É ~seguinte a redação final aprovada"':~~~
--:---Redação rmal do Projeto de DecretO Legislativo
n• 8, de 1985 (n• 85, de 1985, na Câmara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N• . ,-DE-f992
Aprova os textos da Convenção

n~

136 e da Reto-

~~~-<htç_ã~_ n~ 1_44,_ d~ Org~~~açã~_lnterna~ional do T_ra-

balho- OIT, sobre "Proteção coDtr3. os RiscOs de-Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da
Conferência Internacional do Trabalho.
-3-"Art.
1<;> Sãõ aprovados os textos da Convenção no;> 136
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
_e_dª-_Reçomendação no;> 144, da Organização Internacional
N' 75, DE 1992
'
do Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os Risc_os_ de
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
Intoxicação Provocados pelo Benzeno", adotadas em Gene2~, da Constituição Federal, combinado com o art. 375, inciSO
bra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da ConfeVIII, do Regimento Interno.)
·
rência Internacional do Trabalho.
Votação, em turno· úriico, do Projeto de Decreto LegisArt. 2<;> Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
lativo n• 75, de 1992 (n• 140191, na Câmara dos Deputados),
, de sua publicação.
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Socie~- ·
OSR. PRESIÍ>ENTÊ (Raimundo Üra) -itelll6:
dade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar servi. DisCU:ssãó"~_em turno_ úriicó, da 8çP_~ção Final (o_fer~~çla,_
ço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
pela Comissão DíretOra em seU Parecer no;> 353._, de 19.92).do_
de Mina Gerais, tendo
Projeto de Decreto Legislativo n• 66, de 1992 (n' 103191, na
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
Câmara dos.Deputados), que aprova os textos do Tratãdo _
Senador Beni V eras.
de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo da.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Nos termos
República Federativa do Brasil e o_ Governo da República
do art. 175 do Regimento Interno, a Presidência re_t~ra da
Po~tuguesa, assinado _em Brasília,_ em 7_de_ maio d_e 1991._
· pauta o item 4.
Em discussão: (Pausa.)
É o seguip.te o item retirado:-Encerrada a discussão, sem apresentação_ de emendas,
a -~eQ_:~são final é considerada definitivamente aprovada, nos
-4termos do disposto no art. 324-do Regimento Interno.
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
o projeto vaiàpromulgação.
N• 100,DE 1991
É a seguinte a redação final aprovada:
(Em regime de urgência nós termos do art. 336, c, do
-itedação· final do Projeto de Decreto Legislativo
Regimento Interno.)
n1> 66, de 1992 (n9 103, de 1991, na Câmara dos DepuDiScussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
tados).
n• 100, de 1991 (n• 211191, na Casa de origem), que acrescenta
dispositivos ao arl. 18 da Le.i n• 8.080, de 19 de setembro . . Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
de 1990, cometendO aos municípios competência para a execu-Presidente do Senado -Federal, nos termos do art. 48, item
ção de serviços de planejamento familiar. (Dependendo de
28-, do Regimento Interno, promulgo o seguinte
Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Item 5:
DECRETO LEGISLATIVO
Discussão, em.tumo único, da Redação Final (oferecida
N' ; de 1992
pela Comissão Diretora em seu Parecer n• 352, de 1992) do
AprOva o teXto do Tl-ãtãdõ de AU.Xíilo -Miituo em
Projeto de Decreto Legislativo n• 8, de 19gs (n•_SS/85, na
Matéria Penal, eritrê o Govêroo- da RCPifbHCa Federa~
Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Convenção
tiva do Brasil e o Governo da República Portuguesa,
n 9 136 e da Recomendação n"' 144, da Organizaç·ãcYinternaassinado em BraSJ1ia, em 7 de maio de 1991.
cional__d_o Trabalho- OIT, sobre "Proteção contra os Riscos
de Intoxicação Provocados pelo Benzeno'', adotadas em Ge-1 ~ e_· aprovad~ o texto do Tratado de Auxílio Mú~
nebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da Confe- tuo em Maté~ia Penal, firmado entre o GOverno da Repu'blíca
rência Internacional do Trabalho.
-_Fe~~~a!i_'!'~ do Br~~il e o G.oyeri}O da República Portuguesa,
Em di~_cussão. (Pausa) .
_eqj~Bi1~Q1ã;e.El·.T de _ma.io d~-1~9.1.
Senador Benf V eras.

Art:
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a 'certeza de que ali estava um documento rico, um ~ocumento
Parágrafo único. São sujeitos à aprovaç~o dO-Congresso
espetacular, escrito pelo nosso querido Padre Medeu?s N~tto.
Nacional quaisquer atos que possam resultar em ~evisão do
O-Tanto o pessoal rogou praga, tanto o pessoal xmphcou,
presente TratadO, bem como quaisquer ajustes compleme~ que quando o Padre Medeiros Netto decidiu perder uma eleitares que, nos termos do art. 49, i!lciso I~. ~a Ç'?~~~Uição _ ção, acabou pedindo ao Papa permissão para casar-se e c:ê!sad_o
Federal, acarretem encargos ou co!_llpromlssos gravosos ao
ele estava e foi muito feliz nas Alagoas, onde ocupou a rettona
património nacion-al.
_~
da universidade._
.
_
Art. 29 Este Decreto Legislativo ent~ em vigOr na data
Assim que assumi o mandá.to de Sem~.dor - uma coisa
de sua publicação.
· ·· ~ que p:3recia até impossível_ a este companheiro, daquela_ fala~
ge, daquela geração - tive Q prazer de. fazer uma l~gaçao
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) -Está esgocida
iiltefúfbana do Senado para o Padre Medeiros Netto, diZendo
a matéria- constante da Ordem do Dia.
a
ele que a sua tribuna, ? _seu. mandato~ o gabinete que el~
Há oradores inscritos.
nunca tinha tido, nada dtsso tmha termmado, estavam aqui
Concedo a palaVrã ao nobre Senador Aureo Mello.
pres~~-~es _no _mandato que o S_enador _Aureo M~llo estava
á--exercer. E _o Padre se comoveu, fehz, _no meiO daquela
O SR. ÀUREO MELLO (PRN - AM. Pronuncia o se- estudaDtada, transmitliido talento, valor, - casado e bem
guinte discurso.)- Sr. Presidente,_ eminentes. Srs. Senadores, casado, por ordem do Papa - e mostrando, n~s ~agoas,
assOmo à tribuna para falar a respeito do falecunento do nosso o quanto valiam os talentos dos filhos de lá, dos JUnstas que
antigo companheiro Padre MedeirosNetto, Deputado Federal se caracterizaram, no Brasil, como nascidos nas Alagoas, com
por Alagoas, nos idos de 55 e seguintes.
aquele vaticínio que parece do mar ~ da terra, daquela área
Este Senado, outrora composto p_<_?r_ Parl'ª-m~nt~~e~ de sem.i-riordestina do nosso vastíssimo Brasil.
muita idade, hoje em dia caracterizã.~sé pOr uiílã-cõniposição
Padre Luís de Medeiros Netto, Professor universitário
de quase juventude. Aqueles que passaram dos 35 ~os, ~?"o e secundário, nascido a 22 Çe nov~ml?-rp de 1914 em Traipu,
forme manda a lei, não alcançaram os tempos tao antigos
nas Alagoas. Foi Constítriinte ·em 1946, e ocupou mandatos
em que certos luminares do Parlamento brasileiro fulguraram
eletivos Jle 1946 a 51, 1951 a ~5. 1955 a 59, 1959 a 63, 1963
nestas tribunas e naquelas para· mostrar quanto é e o .quanto a 67· foi Diretor do Departamento de Educação e -Ciiltur~
podem o talento, _a cultura e o valor da nossa gente~
e do i:>epartamento das Municipalidades e Assistência: ao CóóPoucos aqui- talvez ante meus olhos soment7 o Senador perativismo do Estado de Alagoas de 41 a 45; escreveu "VerChagas Rodrigues e o nobr~ represen~nte da ~a~Ia, Senado: sos_e-Rimas", em 1941; a ·'História do São Francisco", em
Josaphat Marinho - tiveram o enseJo de assistir a~ qu~ fOI
1942 e "Diversos Parlamentares", em 1943.
aquela torrente, a magnificéncia e~len??r?~~-' se ~LW-ohtpe_r
Morava nas Alagoas na Rua Barão de Penedo,_ n"' 82,
bolicamente poderemos nos marttfestar, casadas a s1mpat1a
Fazenda dos Mandacarus e Sítio São Luís, em Palmerra dos
peSsoal, à ternura humana, ao grau de alta sensibilidade, ao Índios, na Rua Monsenhor Medeiross/n9 , em Traipu~ Alagoas.
valor pessoal de homem destemido e trabalhador do nosso
Agora o Brasil perde Medeiros Netto~ isto é ~ma ~r~nde
saudoso Padre Medeiros Netto.
.
·
· ·
tra"iÇão da natureza bem como ouy·as traições sao feitas no
Estou ainda a ver com üiil dedo só, ~le _l!!artelando nas
momento em que nomeS, figuras_ estelares. magnificentes asmáquinas de escrever' que ficaVam â.o lado do plenário da tros deixam de fulgir nos sóis da política, no alto da. política
Câmara, respondendO carta por carta, co_rrespondência ~or e no fiifuamento da cultura.
correspondência, sem esquecer os seus eleitores _c;ia aguerrida
Trago aqui" àqueles que não o conheceram esta Iigeir~
eferozAlagoas.
- -__ -_____ _
=-.
pincelada, este pequeno dibujo do Padre e Monsenhor MedeiPor ele ser bonito, eram _comuns a-s blagues, as brmca~ rosNetto. E, para aqueles que o conheceram, a rememoração
deiras que os seus colegas faziam a respeito dos seus cabelos da sua imagem nas imediações da sala de sess_ões da Câmara
pretos, da sua tez mogneada e ~~quele jeito ext~emamente dos Deputados - hoje, _sala dos cafezinhos - batucando
sedutor, que era um-ã -Característica d? Padre Medeuos Netto. com um só dedo a sua eterna e vas~fssima correspondência,
Ele tinha um slogan, uma característica verbal:
.
sem esmorecer, sempre risonho, sempre pronto a desm7ntir
"Meus amigos, padre velho é inocente. De tudo. aquilo as piadas que os Deputados faziam sobre aque}a fila de afi~ha
que os senhores estão atribuindo a ele, padre velho é mcapaz dos que, de vez em quando opr~cuta~~m_,_ d1zel)dO_ que Iam
de fazer qualquer coisa fora daquele compromisso que assumiu
lá pedir a bênção a papai: fato que nã~ era verdade, que
no momento em que vestiu a sua -batina preta."__
___
o Padre desmentia e dizia: "Vocês são uns trreverentes. Padre
Mas o Padre Velho tinha uma raiva muito grande da Velho é incapaz de qualquer pecado, Padre Velho vive dedibatina; ele gostava mesmo era do clergyman. Chegou uma cado ao Senhor."
_-,-=--- _.
vez até a me dizer que devia ser proibido as pessoas andarem
Repousa Padre Velho[ Repousa firme, tran~mitindo à
fardadas sem pertencerem às Forças Armadas.
terrã alagoana·o foSfatO da tua inteligência e deiXando, com
Quando Padre Velho re.solvia f~~r, '-:lm_ dis~_!J~So relativo muita saudade, mas saudade mesmo, o-modesto caboclo lá
a assuntos patrióticos, era -preciSo tomar cuidado porque as das margens do rio Madeira, do distante Amazonas, que,
paredes do Congresso poderiam ser ameaçadas de desaba- atravéS da convivência diária na atividade parlamentar, aprenmento. E que ale_gria interior, que mensagem. que expressão deu a amá-lo, a querer-lhe bem, a admirá-lo e a desejar que,
ele transmitia, de presente, àqueles que dele se acercavam! .
nas outra~ esferas, possa fazer irradiar pot todos_ nó~ o fluxo
Independentemente disso, é precisO ressaltar a su~ capaci- de bondade que era evidente no seu espírito. Felicidades,
dade o seu cumprimento do dever, os paJ::eCeres brilhantes Padre Velho!
-n~quele tempo, não existia eSsa asS:essorià ligada aos órgãos
Era· o qi.Ie eu tinha a dizer.
-·.
internos do Senado, grandes auxiliares na elaboraç~9 dos pareO
SR.
PRESIDENTE
(Raimundo
Lira)
Concedo
a
ceres. Quando terminava de proferir um parecer, geralmente
na Comissão de Educação, podiam os Srs. Parlamentares ter palavra ao nobre Senaélor João França.
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e a ocupação dos_espaços vazios na Amazóiiia. O Caiba None
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronvnciao seguintem que ser preservado, principalmente na fronteira· de Roraite discurso.) -Sr. Presidente, S~s e Srs. Se~a,dorçs, ~m fi11_s
ma com a Venezuela e a Guiana Inglesa. São insuficientes
do Governo Figueiredo, o Conselho de Segurança Nacional,
os dois pelotões ali instalados, da Normandia e Bonfim. A
preocupado com a situação da Ama:z;óÕié!. ~la,.bQf.Q!tll.!I!Plano
Aeronáutica tem defendido a instalação urgente do sistema
de ocupação efetiva da região, denominado "ProjetO Cãlha"
de vigilância eletrônica na Amazônia, ct chamado Programa
Norte", que só começou a ser implementado em 1985, na
Sivan, que é a utilização de radares de rastreame!lto e mapeaM
gestão Sarney ._ A p~eocupação dos militares com a :Am_az_Qpia
mentó de rotas de aeronaves na região. O Sívan in_tegrar-se-ia
era válida e conseqüente, inserindo-se, na realidade, num
com o Cindacta IV, controlando toda a Região Amazónica.
contexto maior e antigO; dentro· da velha tese da "in~ern_acio
Enfim, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o Projeto Calha
nalização da Amazónia'', agora_rnais do que nunca ~:evitaliz~da
Norte é de interesse nacional, pois trata da: nossa segurança
por uma campanha mundial sobre temas ecológicoS e presere de nossa soberania. _A Amazónia não -pode ficar eternamente
vação da natureza e_ ~cio ·all}Piente~, t~ndo _OOD}Ç> pano ~~
uma regíão vulnerável, desprot_egida do ponto de vista militar.
fundo o slogan: "a Amazônia é o pulmão do mUndo_~·. __ _
Uin ·tefrifórió sob, a Constante cobiça de países estrangeiros~
Mas outros fatores po~deráveis motivavam .~ss:a·p'reóCii~
pação: a extensa fronteírã_ Nor~ do B.rasU. corit s_e!§ Jni! __ç . São as próprias Forças Armadas que se queixam que o efetivo
niilitar é pequeno para fiscalizar e proteger todas as fronteiras
setecentos quilômetros, lirriitando~se com _se:t.e paíSes:-~Colôm-:
dó País, principalmente do extremo Norte. Defendemos~ poiS.
bia, Venezuela, Peru, Bolívia, SuriD.ame;-Guíaiúi" Fran-cesa
e Guiana Inglesa. E para vigiar--e gUarneCer es-sa-im_ensa:frõn- com o maior empenho, a reativaÇão e o foi,1alecimento _do
teira, apenas um contingente de quinze mil homenS~--distri Projeto Calha Norte, porque entendemos que ele representa.
sem dúvida, os interesses maiore·s do País.
buídos em sete batalhões, em Manaus, Belém, Macapá, Boa
Era o_ que tínhamos a dizer sobre o ass\li;Jto~ Sr. Pres~
Vista, Tabatinga e São Gabriel da Ca<;boeira, e dez pelotões:
lpiranga, Vila Bittencourt, Jauarete, Qi.lerari, São. Joaquim, dente.
SU.rucucus,~Pacaraürta, Normandia, Bonfim· e Clevelândia.
O SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira) - Concedo a
A cobiça pela Amazônia torna-se· maiS· agUÇãda ·pelas
pãlavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
grandes concentraçOes_ de t:nin_erais ali existente's, ~omq a·s
jazidas de uràriio, em estado~ puro, em Roraima e na serra
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG1PFi...:...~sE:·i>;o~
dos Pacaas Novos, em Rondônia, na divisa com a Bolívia, nunciã o Seguinte discUrso-.) -Sr. Presid~nt~. Sras._ e _Srs.
matéria-prima para a produção de C"Qmbustív~l nllçlear; __~s
~e_11_~dores, o atendimento ao disi)dsitivo oonstituciorial que
írileilsa:s reservas de ouro-, manganês, ferro e cassiteritã, etc.
trata da realização do plebiscito acerca da forma e do sistema
Agrava o quadro a desenvoltura com que os trafiCantes de governo para o Brasil está prestes a iealizar-.se.·- A antecide tóxicos operam abertame11te em toda a r_egião. vindOs prin- p~ç;~~ detefrninada pela Emenda nç> 2 manda que a consulta
cipalmente da Colômbia; a ação de garimpeirOs, em Cói1stante
populai' se dê no dia 21 de abril_do ano vindouro, encurt_ando.
para menos de cinco meses, o tempo inicialmente previsto;
luta e disputa com os indígenas e grileiros, na maioria das
vezes em conduta criminosa; as operações e escaramuÇas da
Durante todo o período de elaboração do T~xto_ Con~ütl,lguerrilha na fronteira, principalmente com a do Peru e Colôm- clonai de 1988. busquei estar sempre presente nas discussões
bia. E um complicadOr a- riiafs nesSa ConjUritUra· é, -éVfdehte- qUe"verS3v3in sobre 3 matéria. em-especial riO tocante ao
mente, a baixa densidade demográfica da região. uma das sistema de governo.
O reSultado foi que as pregações em tomo do preSidenmais despovoadas e isoladas do mundo.
A criação do Projeto· Calha Norte foi uma respoSta a clã.Ilsmo -l.ograram exuberante reconhecimento por parte do
essa frágil situação da Amazônia, cujo objetivO Principal é Plenário. daquela Assembléia, a poil.to 'de -sair vitoriosá a tese
iiltegrá-lã. à Nação, povoándo suas fronteiras, e promovendo hoje inscrita na Carta em vigor.'
·
o seu desenvolvimentO. QUer dizer: ''integrar, para náõ ehtreNão deveria ter sido por menos.
gar". Assim, um dos propósitos é instalar pelotões de soldados
Em pronunciamento aos ConstitUintes. rca~izado_ no dia
em pontos estratégicos da fronteira e, ao seu redor. implantar 22 de abril de 1987, tive a oportunidade de resumir m,inha
núcleos populacionais de colonização.
expectativa--qUanto à ma:nutenç~o do ·sistema_ de governo vi·
Num primeiro estágio do Projeto ~lha Norte, _deverão gente. Dizia eu:
ser fundados os chamados ..pelotões de fronfeira•· ~gUarnições
militares para ocupar e proteger as nossas fronteiras; depois,
.. ( ... )o presidencialismo. instituído coin a República. é o regime mais propício à manutenção do proa construção de pistas de pouso. estradas, p<;>stos de saúde.
cesso de desenvolvimento naciOnal. principalmente pehospitais e escolas, e também esses núcle:os ;servindo como
la rapidez das decisões e pela segurança de autoridade
instrumento para a preservação da natureza e do me~o ambien.
do Chefe do Governo e do Estado, com plena responsa·, · ·
·
bilidaáe sua e de seus ministros. O Parlamentarismo
te --a bruxuleante Floresta Amazómca._. · · f
O projeto Calha Norte, deve-se assinalar, é um projeto
do II Reinado só funçiono_u graças ao Poder Modeglobal. que envolve aspectos estritamente militares, de segurançSt nacional. mas que abrange ta~bé~ objefivoscivis:como
radar~ que ninguém prevê na República, fracassando.
rapidamente. a primeira experiência parlamentarista
0 povoamento, melhoria de vida da população e desenvolvimento da região. Deve merece_r, portanto, todo o_ apoio
republicana."
Não apenas isso. Sr. Presidente e Srs. Senador~s.
e estímulo do novo_ Goy..emo·•. ~specialmen~ e da Secretaria
de Assuntos Estratégicos: que p"redsa reexaqi.inar e redimenÉ difíCil imaginar a existência cívica de quem vote sem
Sio-nar o Projeto e detefrilinar. ~m corijuntó com as Forças Saber precisar para qual cargo estará votando: a representação
Armadas e outros ministériOs e órgãOS. o reinfdó Oos-trab31h6S governamental mascarada na eventualidade de um entre cinco
de ocupação da fronteira Norte do "País. Nunc3: ~ d~t11a_iS_enfa- _ ce-ntenas de -Deputados imOla 3 sã corisciên-Ci3. de escolha por
tizar a sua importância estratégica pa·rã a ·sêgüriiftÇâ. nacional. -Sobrtquem recaia o-poder decisório.
1
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que aprova o ato que outorga concessão ã Jet -Radiodifusão
De fato, ao se subtrair ao eleit~r, ou seja, à sociedade,
Ltda_~! para explorar_ serviços de radiodifusão sonoray em onda
a faculdade de escolha direta _de seus governantes, isso é o
mesmo que impedir-lhe o exercício--da- cidadania de fonna ~Média, na Cii\ade de Teresinay Estaáci do Piauí, tendo:
PAREcim. "favorável, proferido em Plenário, Relator:
amadurecida, responsável. No caso da eleição indireta para
Senador Bello Parga.
a chefia do Estado, como é ·o efetivo caso do parlamentarismo,
dilui-se o descortino e, com ele, a vontade popular, na manifes-2tação do interesse do eleitor quanto a -um determinado prograPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 74, DE 1992
ma de atuação; obje_to d~ sua opção.
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64; §
Exemplificam-se casos de pleno sucesso do sistema erp.
20?, do Regimento Interno, combinado com o art. -375, inciso
várias_ democracias consolidadas. Tal consolidação, no entanVIII, do Regimento Interno.)
to, valeu-se de longa maturação consegUida com o passar
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legisdas décadas. Além diss9, o parlamentarismo sempre sé identilativo n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
fiCOu Coni a existência de economias fortes e de partidos estrique aproya O ato que outorga permissão ã Rádio A Voz de
Oados numa tradição sustentada por princípios- de- contonios
ª'á_t?_Pe_dro !-Jda. ~ P?-ra explorar serviçO de radioslifusáo sonora
rigidamente definidos.
f::IJ?._ f!e_qüênci_a modulada, na Cidade de São Pedro, Estado
Nada disso é o caso brasileiro.
.
·
A tradiçãO republicana de nosso· País se confunde éo.çn ·ae São Paulo, tendo:
PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
a sua própria hiStória política. Ambas posSuem inegável relaSenador Beni Veras .
. ção umbilical com o sistema presidencialista, numa cadeia
centenária, apenas ·rompida pela instituição de um· parlamen- .
--3taristno emefgencial qUe possibilitou a continuação da nonnaPROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO N• 75, DE 1992
lidade democrática naqueles inícios da década de 60. O povo,
.(IIicluído em Ord_em do Di3 nos tenn_os_ do. ~z:l_. _94, §
chamado a opinar em plebiscito, condeno~ d_e _forma decisiva
29 , da Constituição com o art. 375, inciso VIII, do Regimento
o regime de gabinete_,_ por julgá-lo, quando pouco, afrontador
Interno.)
à condução do processo de livre escolha do supremo manda_
Votação, em turno úniCO~ do Projeto de Decreto Legistário, conforme impunha o exercício da_cid_adav(a.
lativ_o n• 75, de 1992 (n' 140/91, na Cãmara dos Deputados),
A sociedade jamais admitiu a eSColha i_ndire:ta de. seus
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociegovernantes. Por .isso, -ela é contráfía a-o ·parlclmentariSino.
A Constituição de 1988 restabeleceu o equilíbrio neces- d~de RácJ.io Rural de Muza.q~.binho Ltda., para explorar servisário entre os Poderes. O Parlame_ntQ_r_eadquiriu meios especí- ço de radiodifusãO sonora na Cidaçle de Muzambinho, EstadO
.
ficos para evitar a sobreposi_ção do Eiecutivo, corifof11le_oCor-· de Minas Gerais, tendo:
·PARECER favorável, proferido em Plenário, Relator:
ria. O que se vê hoje é a equipotência, _a__ inter_t;Je_pendência,,
a autonomia dentro de cada esfera de _çompetência, conforme Senador Beni Veras.
determinou a Assembléia Nacional Constituinte estimulacijt.
-4, pela pressão da vontade popular.
PROJETO
DE
LEI
DA
CÂMARA No 100, DE 1991
De modç que se torna difícil imaginar a iuptura desse
padrão, pela experimentação de um novo sistema de governo,
(Em regime de urgência nos termos do art. 336, c, do
descOnhecido ao povo brasileiro, arrebatador da J?revalência Regimento Interno.)
.
·~ ,
de sua determinação, em lJe:J;tefício_ de Uma aventura patrociDiscussão, em turno único, do Proj~to_de Lei da Câmara .
nada mais pela reflexão teórica que pela convicção em acertar. n• 100, de 1991 (n• 211/9I, na Casa de origem), que acrescenta
Espero que a população brasileira, nesse curto espaço dispositivos ao art. 18 da Lei n• 8.080, de 19 de setembro
de tempo que nos separa do dia do plebiscito, sa~Qª avaliar de 1990, cometendo aos municípioS coln.p"etência para a execucom serenidade SU"! superior decisão, e~ no,:n.e daes_tabilidade ção de serviços de planejamento familiar ..(Dependendo de
-institucional do País._
. parecer.)
Voltarei ao tema nos pr6ximós "dias, Sr. Presidcirlte e
-5Srs. Scnadores.(Muito bem!)
PROJETO DE .RESOLUÇÃO No 64, DE 1<Í92
O SR. PRESIDENTE (Raimundo J..ira) - Não há mais
oradores inscritos.
·--(E~ r-egime de urgência, nos termos do art. 336, d,- do
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai ..!ncerrar Regimento Interno)
os trabalhos, designando para a sess•iu ordinária de amanhã
Discussáot em turno único, do Projeto de Resolução n~
a seguii;J.te
64, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece
a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal, e dá
o·utras providências. (Dependendo de Pareceres sobre a
ORDEM DO DIA
Emenda de Plenário).
-l-

:-.ii....:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATiVO N• 7:Í, DE 1992
PROJETO DE LEI DU SENADO N• 318, DE 1991
-Complementar(Incluído em Ordem do dia nos termos do art. 64, §
2", da ConstitUição Feder3I, -coiD.binado com o art. 375, inciso __ --D.iscuss.lo, eni turno uuJ~~-~~ ;rojeto ue Lei uo Serlaao
· ·
VIII, do Regimento Interno.)
n" 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador MauVotação, em turno únicq, do Projeto de Decreto Legis- ríciÇJ Corrêa, que detennina os casos em que forças estranlativo n• 73, de 1992 (no 107/91, na Cãmara dos Deputados), geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma-
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necer temporariamente, mediante permiSsão- do Presidente
da República, independente da autorização do ÇoQgressó Na-

Maria Merlo Marengo, Secretária do {):msçl.ll.O dy _S_upervisão,
lavrei a presente Ata que subscrevo e, após lida e aprovada,

cional, nos termos do disposto nos_ arts_._21, jnc_is_o_lV, 49,
inciso_q_e 84, in~iso_X~-~fo_~~tltU!t~~-der_al;JJ.~2,.;

vai assinada pelo Senhor Presidente e demais membros do

_Conselho.
PARECER sob n'28_5, de 19~2, da Colll1S~ :·:--~-:- ·: ·• '~Brasília; 20 de outubro de 1992. -Senador Dirceu Car-De Relações Exteriores e Defésa NaciOnal, favorável ··nexro;-Presideritê- MSnoel Vilela de Magalhães, Vice-Preao Pn>jeto com Emendas que apresenta de n~$ a 3~tRE~: e -- ~ sláéri·te-~ Yamil e Sousa Dutra, Conselheiro --Fernando
voto-em separado do Senador Jarbas_ P~~sarính9_:-- ------Arfuaa -_Moura, Conselheiro - Regina Célia Peres Borges,
o SR. PRESIDENTE (Raimundo Lira)_ Estâ encerrada - Díretora-Executíva do Prodasen. a sessão.
- -------

(Levanta-se a sessão às 1_6_ hora~ e 50 n:!inJl.jqs.)

CONSELHO DE SUPERVISÃO DO \'R.QD!\$1tN.
A1á~dSt31•

Reullflõ -.·-"-~ ....;..... -~ _._..;.;+__ ,.._

Aos vinte dias do mês de outubro de um mil novecentos
e noventa e dois, às dezessete horas, n·a sala de reuniões
da Primeira-Secretaria, reúne-se o COnselho de Supervisão
do Prodasen, sob a Presidência do Exm9 Sr. Senador DirCéu
Carneiro. Comparecétt(à reUnião os Senhores Coil.s~-lh~_iros
Dr. Manoel Vilela Qe__Magalbãe:s, Vice:::Pres~dente_deste.Cole
giado, Dr. Fernando Arruda Moura, Dr. Yamil e SpusaD.utra
e a Dra. Regina Célia Peres :Sorges, Diretora-Executivã. do
Prodasen. Presente, também a convite do Senhor Pres!depte,
o Sr. Marcus Vinicius Goular:t Gonzaga, ~ssessor da Pireto:.
ri<i-Executiva daquele órgão. Inici3:nd0-a --retin1âó--o_- S~(lh0r
Presidente coloca em apreciação as Atas das. 129•. ~ 13_Q~~e.u
niões, as quais passam a ser lidas e, em seguida, aprovadas
por unanimidade. Q___ segundo ite_m da pauta, processo
PD-066/92-9, trata de proposta da Sra. Diretora-Executiva
para fixação de índice a ser utilizado no pagamento do Prêmio
de Produtividade aos servidores do Prodasen relativo ao exercício de 1992.~_Com a para-Vfa -Q Cons.elheiro~r~iatO~, P,r~ Fernando Arruda Moura, lê o seu parecer, no qual conclui favoravelmente à concessão do referido Prémio, ·no~- temias propostos pela Diretora-Executiv:i. Após· ser o Tassunto ám-pramente discutido, é o mesmo aprovado por unanimidade. Nesta
oportunidade, como rêsultado ds discussões havidas, ficâ acertado que a Sra. DiretOra-Exécutiva Submeterá a este Conselho, para apreciação em sua próxima reunião, propOsta--de
incorporação do Prêmio de P_rOPutividade à remuneração
mensal dos servidores, com vistas a sua extinção~ Passa-s·e,
a seguir, à apreciação do __ ter~iro item da pauta, processo
PD-0296l87-2. A Sra._ Diretora Executiva enCllminha o referido processo a este _Colegiada, objetiVando seja ra,tifícàd~_
a dispensa de licitação para contratação dos serviço~ de fornecimento de energia elétrita junto à Companhia de Eletricidade
de Brasília - ÇEB,_ nos. termos do d_isposto _no art. 24 do
Decreto-Lei no 2.3QQ, de 1986. O relator da matéria, Conselheiro Manoel Vilela de Magalhães, lê o __seu parecer, no qual
diz que "A dispensa de licitação foi autorizada pelo Sr. Presidente do Conselho em 28-8-92,_ fls. 159~ cçm1: ba~e _!!2_ disposto
no inciso Vil do Ato n~ 31, de 1987, da Comi_ssâo Diretora
do Senado Federal, por se tratar de contrataç_ão com concessionária do serviço público, tendo sido firmado o respectivo
Contrato, confoime fls. -151 a 158." Finalmente, manifesta-se
favorável à ratificação da referida dispensa de licitaçãO, uma
vez que foram cumpridas todas as formalidades legais. O parecer apresentado é aprovado pela unanimidade dos Senhores
Conselheiros. Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presi.dente encerra a presente reunião. E, para con_sta_r, eu Ana

ATAS DE COMISSÃO
COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO
Criada através do Requerimento n~ 935, de 1991,
..:--"··-'-'Destinada a investigar a situação atual da evasão ftScal
no País".
···--- - - -11' Reunião realizada em 11 de agosto de 1992
Aos onze dias do mês de agosto do ano de mil novecentos
e· noventa e dois, na sala no 6, da Ala Senador Nilo Coelho,
~j}se_ª~!Jte'_s -oS-Senho~es Senadores Ronan Tito (Pre~idente),
l;.lci9: Alvares, JoãO Calmon, Fernando Henrique Cardoso
·· (Relator), Meira Filho (Vice-Presidente), Esperidião Amin
e. ainda, o Senhor Senador Beni Veras, reúne-se. a ConiiSsão
Parlamentar de Inquérito destinada_ a '~Irwesti_gar a situação
· atuâl da Evasão Fiscal do País". Havendo número regimental,
o -senhor Presidente, Sen_ador Ronan ÍitO, declara abertOs
os trabalhos da COmissão e solidta, -a-depoente, t>ra. Marían. gela Reis V arisco, Coordenadora-Geral, de T_eCOolÕgia e Sistemas de Informação, que proceda o juramento. Em seguida,
O Senhor Presidente faculta a palavra a depoente para fazer
· sria explanação. A depoente apresenta algumas informações
básicas relativas à atuação da Cotec ·n-o -âmbito da Receita
·Federãl. A preSidência Coricede a palavra ao relator para fazer
suas indagações. Em seguida, a depoente convida o Dr. Walter
Galluf, Auditor Fiscal do Tesouro Nacional, para apresentar
- Urii"inddeló proposto pela Receita Federal conjuntamente com
o Serpro. Na fase interpelatória, usam a palavra, pela ordem
de inscrição, os Senhores Senadores Elcio Alv_!!res, João Cali;non. Meira Filho e Esperidião Amin. Nada mais havendo
a tratar, o Senhor Presidente encerra os trabalhos e, para
constar, eu, Adriana Tavares Sobral, Secretária da Comissão;
lavrer-a presente Ata que, lida e aprovada irá a publicação
com o apanhamento taquigráfico.

ANEXO A ATA DAn; REUNIÃO COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO, DESTINADA
A INVESTIGAR A SITUAÇÃO A TUA L DA EVASSÃO FISCAL NO PAÍS, REALIZADA EMII-8-92
NA SALA 6, ALA SENADOR NILO COELEOo
ANEXO ll, COM O OBJETIVO DE OUVIR O DEPOIMENTO DA SRA: MARIANGELA REIS VARISCO, COORDENADORA-GERAL DE TECNO·
LOGIA E SISTE!V[AS DE INFORMAÇÃO, QUE SE
PUBLICA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO
SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÃO. - Presidente: Senad9r Ronan Tito __
Vice-Presidente: Senador Meira Filho
Relator; Senador-F~rnando H. Cardoso
(Íntegra de Acompanhamento Taquigráfico)
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O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -\ramos darinício
a maiS uma reuniao da CPI da E vasão Fiscal.
Hoje a nossa depoente é a Dra_. Mariângéla Reis V arisco,
S. S• é formada em jornalismo, bacharel, em Direito pela
Faculdade Brasileira de Ciências Jurídicas do Rio de Janeiro;
auditora fiscal dq_ _Tesouro _Nacional, mediante conCurso- de
1980, em exercício a partir de setembro de 1985; chefe da
Divisão de Informações Económico-Fiscais da--Delegacia da
Receita Federal em Manaus; chefe da Divisão de Informações
Económico~ Fiscais da Superintendência Regional da_ Receita
· Federal, Segunda Região Fiscal - Amazonas, pará, Rondônia, Acre, Roraima e Amapá-;_ chefe da Divisão de Desenvolvimento e Orientação ao Processo da Coordenação de Informações Econóniico-Soci3.1s coordtmidores da Cçqidenãra
de Informações Económico-Fiscais.
-- - Peço a todos que fiquem de pé, para o juramei)to da
Dra. Mariângela ~~isAVarisco.
___ ____ _
A SRA. MARIANGELA REIS VARISCO - "Juro,
como dever de consciência, dizer toda a verdade, nada omitindo do que seja do meu conhecimento, sobre. quaisquer
fatos relacionados com a investigação a cargo desta Comjssão
Parlamentar de Inquérito deS:t!nada a _investigar a situação
atual da evasão fiscal no País.
O SR. PRESIDENTE (Ronaii Tito j ~Podemos sentar!
Dra. Mariãngela, normalmente damos a palavra à depoente ou ao depoente, para que possa expor q_- SeU ponto
de vista sobre o assunto; depois passamos. aO debate e questio· · ·
·
namento dos Srs. Senadores.
Com a palavra a Dra. Mariângela Reis Varisco.
A SRA. MARIÂNGELA REIS VA BISCO ~sr. Presidente, Senador Ronan Tito, Sr. Relator, Senador Fernando
Henrique Cardoso, SrS. Senadores, Senhoras e Senhores.
Antes de tudo_ quero fazer um registro. Mais do que
uma satisfaÇão, considero uma verd~deira honra poder comparecer a esta Casa- para colaborar num trabalho de tamanha
relevância para o País.
.-·
Coloco-me inteiramente à disposição e iniciO $itua_~_do
a Coordenação de Informações Econõmico-Fiscais, nOSsã área
de atuação na Receita FederaL
A Coordenação de Informações Económicõ-Fisçais é Um
sistema-meio, com competência pãra desenvolver as atividades de informações económico-fiscais relaCionadas com coleta.
tratamento, arquivamento, an-álise, no que tange à qualidade
·
dos dados e disseminação d<! informação,
O seu objetivo é atender às demandas por informações
oriundas dos demais sistemas da Receita Federal, inclusive
também de órgãos externos. _
A CIEF, como é conlwcida hoje, é composta por três
divisões: a divisão de desenvolvimento e orientação ao processamento, cuja_missão e sempre, em artictdação cotp. as demais
áreas da Receita Federal, planejar .·coordenar, orientar a controlar as atividades relativas ao pro_cessãtriento 'ãUtólnático
de dados, inclusive quanto aos ajusl'es firmados entre a Receita
Federal e o prestador de serviços de processamen~o de dados;
a divisão de estatísticas económiCo~fiScais. a quem compete
planejar. coordenar, orientar, controlar e avaliar as atividades
relativas à coleta.• à elaboração e à análise de da~o_s em informações económico-fiscais. e. finalmente. a DITRA, Divisão
de Tratamento de Informações Econômico-FisCãís. 3 quem
compete planejar, -cOordenar, orientar, controlar e avaliar as
atividades relativas à estocagem~ teéüperã.ção e disseminação
de informações econôrhico-fiscais.
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Si. Presidente, inicialmente, era o que eu gostaria de
colocar.

a

O SR. PRESIDENTE (R.onan Tito) - Após bréve
colocação da Dra. Mariângela, passo a palavra ao ·senador
Fernando Henrique Cardoso, Relator çiesta CPI! par~ que
_
possa fazer a sua perquirição. -. · " - -

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Sr.
_Presidente, Srs. Senadores. Dra: Mariângela. vou seguir o
roteiro que tenhO apresentado quando do depoimei1~2- çle outros funcionários que aqUi estiVeram para nos ajudar na elaboração de um diagnóstico sobre a _questão da evasão fiscal.
Começaria -perguntando a V. S• se a coordenação sob
seu comando possui infom1ações ou dados que possibilitem
a. mensuração da evasão fiscal; se existe algum modo de estimar, -mesmo que de forma não muito precisa, essa evasão;
-e- se existem estudos realizados nos últimos anos. do seu conhe_c~~elito, SObre essa- matéria.
. A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO -Em princípio,_? ey~$ª0 fiscal pode-se configurar por informaçõ_es incorrc;tas_ nas declarações, da omissão_ na entrega da declaração
e ainda pelo não pagamento de débitos declarados.
-·--~-A~ CIESF, ita qualidade de sistema-rneio •. tem, dentre
suas atribuições, a obtenção, a análise -quanto à quali.dade
dos dados, ainda ressaltando isso --e o fornecimentõ'dessas
informações às coordenações demandantes.

_-~=

-Diria que, dentro dessa linha._ esSas informaçOes_podem
efetiv:amente ser utilizadas como elemento para mensuração
da evasão fiscal.
6 SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -Mas
v_ S• tem algum cálculo a respeito disso?
· A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO c....'. Não.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique. Cardoso) Existe à disposição da Receita a1s;uma inforynação que nos
· ·~rffiit~-a~aliar a !I!IP?rtância ou o grau da e_v~sãt??

A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO -Em nível
nacional; nãÕ existe hoje um sisfema que faça a globalização
dessas informaões; não temos_ hoje u~~sjstema integrado que
nos permita uma respota imediã.ta. A demanda e a·deftniçáo
de um sistema específico que identifique os critérios de ava1iação da evasão fiscal cabem hoje, prioritariamente, a uma área
-- de assessorameiito direto ao gabinete da Receita Federal,
que vem sendo exercido pela Coordenação de Estudos Tributários.
··
-··-o que temos atualmente são sistemas independentes e
malhas que detectam informações incorretas nas decl3raçóes.
que identificam sistemas de omissão de entrega de declaração
e_ainda sistemas qú-e acusam inadimplência de contribuintes.
-Contudo, não é feito hoje o cruzamento nem a consolidação
desses valores.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E
-nuriCa houve nenhuma demanda nesse sentido?
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO- Tem havi- do demandas esparsas, no sentido de que há uma dificuldade
grande para que possamos fazer a integração desses sistemas.
Esses sistemas são estanques hoje. Vimos buscando esforços
no sentido de que possamos fazer apurações especiais q'ue
nos possibilitem consolidar esses dados. mas são esforços esparços.
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OSR. RELATOR(FernandoHenriquecardoso)-Na.da houve de decisão sistemática a nível da Receita para controlar e avaliar o montante da evasão?
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO - Em termos de sistema de processamento, efetiVame"nte~ ainda não.
Estamos agora nesse caminho.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)_ Esteve aqui fazendo um depoimento o Presidente do Serpro,
que nos apresentou um panorama bastante detalbado sobre
0 funcionamento daquele órgão, dizendo que 0 Serpro foi
criado com o objetivo de modernização da administração_ tri~
butária. V. S• concorda com isso?
.
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO.,... Sem dúv_ida. Eu diria que o Serpro foi o responsável pela introdução
da computação no âmbito da Receita Federal, 0 que contribuiu, na época, para um maior controle e para propiciar uma
maior agilidade aos processos que, até então, eram praticamente manuais. Essa atuação foi na ofe~;t_a, na disponibilização, como costumamos dizer, de uma ~infra-estrutura de
informática, compreendendo equipamentos? contrução, de· senvolvimento e manutenção de sistemas de inforiiúfticii:
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)_ v.
S• acredita que esses serviços prestados pelo Serpro têm sido
eficazes ou ·existem falhas na arrecadação e no _controle que
poderiam derivar de deficiências desses serviços?
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO -Senador,
diria que, quando os cadastros e contrai~ foram colocados
em computadores, a partir do final da década de 60, início
'da década de 70, ocorreu unia maior disporiibilidade de informações e, como decorrência, uma acentuada melhoria na administração tributária.
Entretanto, nó-mOmento, vivemos o inverso da situação:
os administradores estão necessitando de inform~ções mais
rápidas, mais seletivas, e os sistemas existentes não as fornecem. Esses sistemas, em. sua maioria, foram construídos, de~
senvolvidos na década de 70; por conseguinte, já se encóritram
defasados, ultrapassados; a sua vida útil já está Praticamente
esgotada e eles deveriam ter sido substituídos por outros mais
modernos, mai~ eficazes.
'
OSR. RELATOR(FernandoHenriqueCardoso)-Mas
V. ES• atribui essa defasagem, falhas da administração
em geral, ou se trata do modo de entrosamento entre o Serpro
e a Receita? Vou perguntar de forma mais explícita: acha
V. S• que seria melhor existir um sistema eXclusivo da Receita
para a coleta e o controle desses dados, ou V. S• concorda
com a idéia de que o Serpro poderia oferecer serviços mais
atualizados se houvesse um empenho maior nos gastos e talvez
uma mudança na forma de contratação?
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO =cEu, pessoalmente, acredito na parceria. Uma melhoria na qualidade
dos serviços é extremamente importante.
Eu diria que, nessa óptica, 0 Serpro, como prestador
de serviços na área de informática, pode ser considerado coresponsável por falhas ocorridas na administração_ tri_butári~._,
Talve pelo não-fornecimento das informações desejadas nos
prazos e com 11 qualidade requerida; mas ele é cc-responsável.
O SR. RELATOR (Fbrnando Henrique Cardoso)- O
Serpro, pelo que nos foi informado, tem cerca de 350 sistemas
implantados que servem à Receita, e pelo que forpos informa.:.
dos, ele destina 41% dos seus recursos à Rec_eita;. O TeSOuro-
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Federal tem um só sistema, o SIAFI, que requer do_Serpro
17% dos seus recursos.

V. S• considera essa uma distribuição equilibrada? Estou
ins1Stirido na pergunta para saber que ponto devemos realmente atacar: aumentar recursos do Serpro, redistribuir, fazer
algo melhor? Gostaria que V .. S• me precisasse um pouco
mais isso, porque a mim me choca a afirmação feita de que
-não há controle de evasão; de que não existe um conjUD.to
de sistemas çrientados globalmente a controlar. Estamos tentando verifiCar de que maneira seria possível estabelecer esses
controles. ·
_ A S.RA.._MAEIÂNGELA REIS VARISCO- Em rela,
ção especificamente aos 41% do orç!lDlento do Serpro que
V. EX' citou, Os 17_% que são destinados ao Tesouro, ao
SIAFI; eu diria que há uma dificuldade grande para se lazer
uma comparação entre o SIAFI e os sistemas da Receita.
Isso seria bastante complexo porque esses sistemas são desenvolvidos em tecnologias muito diferentes. O SIAFI foi desenvolvido na tecnologia mais nioâema, e os sistemas da Receita
datam da década de 70.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -Portanto, há uma defasagem clara.
· A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO -Eu diria
que há uma defasagem élara, sim.
0 SR. RELATOR (FernandQ.Henrique Cardoso)_ E
isso tem gerado atraso também no fornecimento de informações?
A SRA. MARIÂNGELA REIS vARISCO _ Certamente que sim.

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- E
com relação ao esgotamento do modelo tecnológico; como
encara V. S• a possibilidade de uma modernização e de que
forma seria possível fazer essa modernização? Já existem estudos, ou pelo menos pré-estudos, a respeito-de como fazer?
Isso está movendo o Serpro por demanda da Receita no sentido de uma modernização tecnológica?
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO -A p~rtir
de junho de 1990, Serpro e Receita, em conjunto, chegaram
à conclusão de que os sistemas que estavam implantados já
não mais atendiam, careciam de qualidade e necessitavam
de uma revisão completa.
Então, num trabalho conjunto, a partir de junho de 1990,
a Receita Federal e o Serpro se propuseram a fazer um trabalho para dar uma modernidade maior a isso; eu ·gostaria,
inclusive, de apresentar esse modelo.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Seria muito útil
para nós.
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO- Eu gostaria, se me permite, de convidar o Dr. Walter Galluf, que
trabalha conosco na Coordenação de Informações Econômico-Fiscais, para fazer a apresentação do modelo proposto em
conjunto pela Receita Federal e pelo Serpro.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - O. técnico que
assessora a Dr' _Mariângela Reis Varisco fará uni ielató de
ordem técnicã.
Caso ~ja feita alguma pergunta em que ele tenha que
entrar-em juízo de valor, ele também será submetido ao jura__ menta.
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O SR. WALTER GALI..UF- Como a·Dr' Mariângelateve a oportunidade de comentar~ em junho de 1990, numa
iniciativa conjunta dos titulaz_:es da R.eceita Fed~ral e do_ Ser~
pro. foi projJo,sta, Da época,_~ ~~~ Ministra da Ecop.omia.
a realização de um trab_alho conjun~o motivad_o por uma avaliação da infra.-estrJJ.tQ_rã.Pe _informática da Receita_ Federal.
Essa avaliação conjunta Sei-pro-Receita fevelou _basfcã=""
mente estes grandes sintomas: hav_ia, na_ ép_Ç>ca, ~ma defasagem média de 120 dias entre a_ ocorrênêia do fato e a disponibilidade da infor!llação. que a Receita pudesse tratá-lo, havia
· um elevado volume de documentos que não eram proç:essad()S
por erro de preenchimento, havia pouca confiabilidade, em
função desses fatores também, no tratamento do registro de
· devedores e, conse_qiiehtemeritC~ dà càbraDÇá: que era feita·.
de forma poucO pr'ecis"a e pouco COnfiável. Não existia~ uma
visãO úriiCa do contribuinte; em face dos sistemas serem antigos e enxergaEe~ apenãs pa:rCiahnente os contribuintes, a
Receita tinha dificuldade de uma visão integrada do contri~
buinte a ser controladq. E havia, também, uma reduzida autonomia dos órgãOs descentralizados, com reflexo negativo rio
desempenho das suas atividades.
Com óase no diagnóstico, materializou-se uma deCisão
de rever essa tecnologia no tratamento da infonnação no· âmbi~
to da Receita Federal. Houve, então,~ aprovação pela-Exm~
Ministra da Economia de um t~aJ?alho copjunto entre a Receita e Serpro, que visava basicamente à elaboração da revisão
da infra-estrutura de informática da Receita Federal.
Em um trabalho de levantamento extenso, dos técnidos
e dirigentes da Receita Federal - _na época foram ouvidos
mais de 120 técnicos e dirigentes da_Receita Federal, representantes da sociedade, inclusive instituiç6eS financeir3s, OOntriw
buintes, órgãos do Governo Federal_ -"-p_r9Çurou~se_v~rificar
quais seriam os reqUisitos báSICOS pai-a a moderniZação da
Receita Federal.
E foi feito o trabalho propoSto, o e~Ú~~ chamado Modelo
Tecnológico ,da _Receita Federal, composto de mudanças orgapizacionais na Recieta e de uma renovação da infra-estrutura
de informática, à disp~ão _da_ Re.ceita. Isso foi aprovadOpela Direção das duas instituiçõ~s: Serpro e_ Receita.
As principaiS diretrií:es ãpontadas pelo estudo são no
sentido de que os órgãos de ponta da Receiia Federal têm
demais autonomia_na __admini~traÇão tributári_a_i ou sej_a, eles
precisam de uma infra-estrutura que permita um trabalhO -centralizado, oom mais eficiência e mais c.ffícáda. · ' A Recieta precisaria também trablahar no sentido de·
ter uma visão futegi-ãda do con~ribuinte e dela própria; teria
que se basear na administração coordenada dos dados que
estão a sua disposição. Uma diretriz fundamental era a qualidade no atendimento ao contribuinte, de forma que fosse
imediato e conclusivo, que se baseasse na presunção da honestidade, de forma que o contribuinte também tiVesse o conheci~
menta das informações que a Receita dispõe a seu respeito
- é um princípio constituc,ional- e lhe possibilitas~e o acesso
à legislação trib1.1_tária. O contribuinte precisa conhecê-la para
compreender as suas obrigações.
.----. c
-Uma outra diretriz furida~ental é que a captação e a vali~
zação das informações ÍOS$~1J! feitas de_ forma imediata. A
adutoria fiscal deveria b3Seãr-se em_ métodos científicoS? deStacando-se prineipa:Imente O cruzãinentd-de informaçõeS eXtern:J.s, que é que o efetivamente _pc_:>ssibilitará que ·se ·ataque
o problema da evasão fiScãl cQm eficiência, e o forneciniento
ao auditor fiscal de todas as condições materiais e iiiformáçóes
necessárias ao seu trabalho.
c•
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A -ativiáa~ae· fributária necessitaria de uma·-padronizaçãÕ
e de uma melhor divulgação das decisões, de realimentação
· da fiscalilação; ou seja, a fiscalização externa necessita ser
informada imediatamente de todo o ~~amento dos_processos
de natureza de conflitO tributáriO, um melhor controle do
fluxõ dos processos e uma divulgação mais eficiei:tte ·4a le.gisla. ção e da jurisp~dênciéi. E, por fitri, pódemos destacar queera uma diretriz também a reformulação do papel da área'
de administração da informática dentro da organ~ação Receita, melhorando-se o planejamento e a coor-denação e estabelecendo ·unia melhor relação entre o usuádo, gestor da informá:
. ~ d~.~!rO_ ~~-~-t:_~itaJ_~_~dor d~erviçoS. _ __ _
· -E-;- finalMe"nte-; üüi"a· necesSária part!C:1pãç3ó dos uSüáifo·S-finais na definiçãO dos- sistemas para que ,possam ser bem
utilizados.
Em siíliêse,-e·sse fiãhãlhOCllanlãdO de modelo tecnoiÓgfco
contém uma série de recomendações de mudanças_e modernização a nível de organização e tem uma série" de considerações
sobre infrã-estrutura de informática,_ que vafl:lõs _dest'!_car,
aqui, _como arquitetuta _básicã_; e t~bém l!~IIla red_~fmiÇão
dos papéis da administraÇão da informática no âmbito da .ij.e_ççit~:_~
Cabe à nossa coordenação,- basicamente comentar os pro-·
blemas de arquitetura e administração de infOrmática~ Porque
existe uma outra coordenação que cuida da parte de reformulação organizacional.
·
Ó POntO foitCC:io novo modelo ·teêilológicC; é que se com~
põem de uma série de centros de atendimento de serviÇos~~
espalhados pela organização Receita, que vão aluar de forma
integrada, totalmente interligados. E há uma grande preocupáÇãO- em opermitir a troca de informaçõe~ CO!D- órgãos do
Governo, com as instituições financeiras-, cOm ·Ccint!ibuintes -·
e, principalmente, com o Fisco estadual e municipal.
TCDios· Os Centrós~ Nàcionais de sei-ViÇo~te já .-d'eStacãmOSo Centro Local de Serviços. É o mais importante, porque
é no- órgão de ponta, onde efetivamente se procede à ação
fiscal, o controle do contribuinte, no que hoje são as delega-.
clãs. "ESses- cimti'os locais de serviçOs estariam, então,- insta~
lados nesses órgãos e lá estariam residindo todos os dados
dos contribuintes daquela jurisdição? onde são efetivamente
utilizados~ Teríamos os centros regionais de serviços, Onde
ficam basicamente as infonnações, agregadas a nível regional;
temOs o Centro Nacional de Serviços, onde residem as informações g~renciàis, que chamamos de agregados nacionais,
e alguns tiPos de informações necessariamente centralizadas,
como o sistema de legislação, o sistema de índices de contei-_
buintes, coisas do género. Temos, também, çentros de atendimento ao contribuinte nos órgãos locais ou agências da Receita
Federal? que sáo centros remotos para facilitar o atendimento
ão -contnõuinte; ~ temos a ligação com as entidades externas.
Na realidade, são apenas intalações com infra~estrutura de
informátíca descentralizadas, espalhadas no âmbito da Receita, para facilitar uma administração fiscal mais efetiva. Essas
inSi:iiiãçóes apenas procuram segUir os padrõeS estabelecidos
de sistemas abertos. São instalçaões que têm equipamentos.É um ambiente heterogéneo de processamento de dados, com
càiiectiVídade em todos os Iiíveis, que têm uma série de vantagens: E uma tendência mundial irreversível hoje, redes locais
nas repartições da Receita Federal. inte.~;conectadas ~m todos
·os· ru:y_eis;_ nov<,lmeote a integração cOm entid~des em bases
descentralizadas; ou seja, a informação vai estar na ponta,
junto_ de quem precisa usar a informação.

Novembro de 1992

1

DIÁRIO DnCONGRESSO NACIONAL (Seção II)

17---- 9011
Terça-feira
-- -

Então, volto· à questão anterior: Essa defasagem deriva
de quê? Da complexidade. da legislação, de interesse de que
não se vá muito depressa, porque, evidentemente, não haverá
controle da evasão? Isso deriva de erros.da forma de r:ela_cionamento entre O Serpro e a Receita? Deriva do modo de contração do Serpro - , Qa forma via orçamento e não prestação
de serviços_? Deriva do fato de que o-Serpro, bem ou mal,
por mais que queira atender, está longe da Receita e seria.
mais fácil o contrário?. Enfim, quais são as causas que levavam
a que só em 1990 se descobrisse a pólvora?
A SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO -Acredito
que todas essas questões respondam a questão maior. A
resposta é o resultado de todas essa_s çoisas. Creio que as
mudanças comportamentais levam um tempo para acontecer,
elas têm um tempo de maturação. Esse processo vem sendo
lento, sim, na Receita. Mas, na década de 70, ess_es sistemas
atendiam plenamente às necessidades da Receita, que foram
aumentando, agili~ando-se.
OSR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-Mas
o número de contribuintes não aumentou significativamente.
A SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO- Não signifióativaine:Ote. De qualquer forma, as necessidades de controle
foram sendo maiores. Então, a partir do momento em que
se tenta.fazer um controle e que se verifica que esses controlesvêm sofrendo algumas restrições, a necessidade imediata é
mãls iiriporfa-rite.· ·
·
·.Além disso, há outra questão: houve perdas significativas,
diria que especificamente na Receita, quanto à pessoal, quanto
à_qualidade de (rabalho. Perdemos muito, pois os_n9:ssos quaO si<. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra
dros sofreram quedas muito grandes. Por outro lado, a como nobre Senador Fernando Henrique Cardoso, Relator da
plexidade da legislação, muitas vezes, vem nos abalroando,
em relação a _alguns procedimentos que necessitam ser adotaCP!.
dos quase que em caráter imediato. Então, todas essas coisas
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) ~sr.
vêrii-sendo internalizadas _em cada um de nós. Houve um
Presidente, Srs. Senadores e S~ Depoente, quando vi essa
momento da explosão, em junho de 1970, duas organizações
apresentação, uma forma lógica e radohal do que deva ser
disseram: "agora não dá mais. Vamos parar e começar a fazer
um conjunto de dados para permitir o controle e um relacionatudo de maneira mais eficãz para- O nOs-so trabalho, de forina
mento mais efícaz, pergtinto-rile: por que-sõ-ãgoraTFõrque,
mais produtiva". Penso que, a partir daí, é que as cOisas
na verdade, não depende de fatos extraordinariánieiife com:.·
começaram a acontecer.
plexos para se chegar 3. esses resultados. Sei que a info:iiitáticil
sofre modificações muito rápídas. Quando ·da rníriha Primeira"
O SR. RELATO R (Fernando Henrique Cardoso) -Mas
tese escrita, tive que fazer Uma pesquisa- era úfua pré=iilfo:r- - V. s~ persiste·no· ponto de Vista de que o trabalho cooperativo
mática - e não havia, na universidade em que me formei,
Receita/Serpro tem condição de superar as dificuldades, que
esse :Oovó modelo tecnológico poderá ser implementado sem
a USP;- à nossa disposição esses nieios nlais moàerhos·. _Fui,
então, à Faculdade de Medicina, onde havia um serviço d~
que se mude o tipo de relacionamento entre esses dois órgãos
Hollerith- assim se chamava-para o pagamento do pessoal.
com a mesma forma de contrato?
E -ó Professor saad, que depois foi Presidente _ó.a Fapesp,
A SRA. MARIÁNGELA REIS V ARISCO ~.Com relaera um jovem assistente que me ensinava; ma~j!:il ptõprio
ção à forma de contrato, eu não diria-exataniente a mesma
tinha que perfurar os cartões Hollerith e depois ir a uma
coisa. A relação comercial com o Serpro é -uma- fbfnla -que- ·
máquina, que; em francês, se chama fricuse separadora, para
CQ_:g_~idero jnaQeql}.ada. A Re_ceita boje não pode administrar
fazer a separaçãO à mão.
por resultados, não pode contratar os serviços do Serpro e
Mais tarde, na Europa, usei ó mesmo processo na Univernão pode saber exatamente quanto paga por este serviço.
sidade de Pads, oU-seja~- tive de ir ao serviço de pessoal para
Con:io Conseqüência, ela fica prejudicada para adminiStrar
poder furar, fui com o Dr~ Luciano_ Martins, hoje um sociólogo
isso. Hoje em dia, os pagamentos são feitos por antecipaÇão.
eminente, a quem ellSirtei Cófilà-se furaVà.~ clif:giiei me·smo
Diante disso, a partír do momento em que o_ serviço é prestado
a usar um procedimento ainda mais anacróniCO que esSe, que
com qualidade aquém da desejada eficiência, ilão temos -ins.;-eram aqueles famosos ferrinhos, que, após colocados no cartrulJlentos, para, e~i-~r_mai~, pois pagamento já foi efetuado.
tão, eram contados.
Com relação à parceria, entendo que, a partir do moFiz minhas pesquisas iniCialmente com esse instrumental
mento em que houve assunção por parte da Receita e ·por
muitO precário. Obviamente, com a evolução íss_o mudou rápiparte do Serpto e o trabalho do modelo tecnológico foi conjundo. Mudou tanto que não sou capaz de fazer, pois_ requer
to, foi desenvolvido por onze técnicos das duas instituições;
uma tecnologia muito mais avançada. TalVez meus filhos o
que se estendeu por cerca de nove semanas de reuniões exaussaibam melhor do que eu._

É interessante destacar que, na contrução dos novos
sistemas, deve-se observar o modelo único-com a visão iiltegrada do contribuinte, e que a informática, efetivãmente, --seja:
redirecionada para atuar como- uma efetív-a ferrarilellfa de
trabalho, possibilitando uma redução de tarefas manuais, ufilização fácil e 3migável, min1-,nizaç·ão-do preenchimento e informações gerenciais. Que também se _consiga obter uma captação de dados correta, com uma variação iniediata a nível
de automação bancária, e- uma eiúrada de dados moderna,
como hoje ocorre na entrega de declarações COI_I1 disquetes.
Coln relação à nova administração da informática, ã Re-.
ceita Federal vai proceder ao planejamento e à coordenação~
dos sistemas que deverão ser construídos e elaborados mediante atuação em colegiados a níveis naCional, regional e
local. A construção e o desenvolvimento dos siStemas súão
feitos em conjunto co-m a Receita e O preStãdor de serviços,
destacando-se, principalmente, a participação do usuário fiD.al
na construção_ dos sistemas.
Por fim, gostaríamos de destacar que o modelo tecnológiCO coõ.tribui para o combate à evasão fiscal, principalmente
no momento em que ele disponibiliza uma infra-estrutura de
tratamento da informação a nível de órgão de ponta, que
possibilita o tratamento de informações com muito mais velocidade e precisão. Permite também que se tenha um tratamento adequado e rápido, quase que imediato, das infórmaõeS
declaradas pelos contribuintes, vai po-ssibilitar, também, uma
ação fiscal indiVidual muito mais efetiva·; ·porqLú~: "uiriiTriffa:es:.trutura de informática é colocada à disposição do fiscal que
trabalha no campo.
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tivas. a parceria ainda seria, pelo menos na fase de transição~
milhõ~.(i.e p.~ssoas cadast~das np CPF; 7 milhões de declara·
o caminho mais adequado.
. çôes ap'érias e 2,5 milhões de formulários são remetidos ao
o SR. RELATOR (Fernancio Henrique Canloso).....: So,
Serpro pelos bancos, e não (oram ainda processados nos iíltibre um outro_aspécto ep-góStãrla de Quvir a suã opinião porque
mos seis" meses. O _}Jiesiijer:ite d_o Serpro nos infotmOu que
já perguntei ã outro~ dep9 entes: a queStão da chamada •'tercei~ _ essas_ inscrições _feitaS nQs bancos são tratadas sem prioridades,
rização". O Serpro é obrigado a contratar serviços de terceírôs.
porque não afetam os <;:ontroies·cta Receita. É certo isso?
Isso traz certa complexidade na gestão e também na questão .
. A SRA.' MARIÂNGELA REIS V ARISco·c- Sim. Em
do sigilo, nos cuidados necessáriOs. V. S• co-nsidera que isso.
virtude da abertura das inscrições pelarede Qan~ria, houve
tem sido feito de forma a resguardar os interesseS da Receita?
uma quantidade enorme de insCrições no Cad~stro de Pessoas
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO _Não teFísicas, que não sáo, apriórisiicamente, dó interesse da adminho os dados aqui, mãs ~posso-cOmPrOÍneter~ine ··a-· :faiê-Jos .. nistri:tção tributária; em contrapartida,_ a~ insCriÇOês "que sãO
chegar às mãos de V. Er., em relação· espeêíficamente, ã ·do interesse do Fisco éstão, hoje; a})~OiutaiD:ente sob o·· seu
terceirização, à queda de qualidade nesses serviços. A utilizacontrole. Essa informação é rigorõSàfuéhté verdadeirã.
çáo da subcontratação teve um resultado que üão foi esperado,
O SR. RELATOR (Fernándo Henriqu~ Card~so)- Coou seja ;lfOUve exatamente esta queda ~e_ qualidade.
m9 se pbtém essa informação do que interessa ao Fisco? Como
O SR. RELATQR (Fernando Henrlq~e Cardoso)- Foi · se separa?
negativo?
... A SRA. MARIÂNOELA REIS V ARISCO -De várias
A SRA. MARIÂNÓ:ELA REIS v AiüSéo -Siril, espeinãóelraS, mediante acompanhamento, processamento das decific"amente em relação ao. resultado, e com conseqüências
-clarações~ registro, na base que chamamos CIAT ..:_Cadastro
muito graves, distorções de dados, informações, há necesside Interesse da Administração Ttiliutária- de CPF que são
dade de um trabalho adicional por parte da Receita, no sentido
responsáveis por Pessoas Jurídicas; de CPF que levam a indída recuperação Qesses dados._Não seria um trabalho desnecios de algum tipo de suspeita, enfim, algum tipo de sinal
cessário.
· ··
de alerta. Eles são mantidos sob rigoroso controle.
Além disso, quantO ao sigilo fiscal, também a questão
OSR. RELATOR (Fernando HenriqueCanloso) ~Copassa por af. Temos hoje um grande percurso, qu"e é se8;uido
mo se explica tanto fantasma _que apareceu ultimamente?
por estes documentos. Os documentos entram na rede bancáA SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO -Diria que
·ria, onde há recepção de declarações, vão para o Serpro,
CPF ai
onde são formadas pastas·. Depois passam pàÍ"á essas ·emPresas
esses
t vez estejam no cadastro de Pessoas Físicas que
subcontratadas.
não estão sob rigoroso controle. Essas insçrições, certamente
Eu diri3 que 3 foim3. de -garantir 0 sigilo fisc3.l seria exata·
devem ter sido feitas por intermédio da rede bancáriã.
mente a partir da implementação do novo modelo tecn.ológico,
--- O SR~ RELATOR (Fçrnando Henrique CardoS-O) -Por
incentivar-se cada vez mais; inàementar-se cada vez mais
conse_qüéncia~ h~ informações q\le __ estão- na rede bancária,
a utilização da entrada de dados por mei_o _magnéticp~ _O que, ·que_ OOria-m _úteis ao colttrole, que não estão sob controle?
efetivamente, reduziria o trânsito âa <locu01e11ta~ão. - .
· ÓsR: ELCIO Aij.rARES-, Senador Fernando HenriO SR. RELATOR (Fernando Henrique Canlosq) que CardosO, apenas um esclarecimento, no caso das contas
Existe, pelo que entendi, um controle por parte do serviÇo fantasmas, houve·o uso indevido de~c3..dastro de outras pesque V._ s~ c~manda sol::m~- a qualidade desses dados, dessas
soas_; 9 núme~o foi aplicado ao fantasma: Então, às vezes,
infonD.ações.
·
id~nti~i~-se um cidacij.o_perdido lá no. Amazonas.
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO ~Temos
O SR. .f!.ELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -O
estatísticas~não a~ .!~~ho Co~~g~- no- mô:rrien~o.
. .
riúmero é real?
O SR. RELATOR (fernando Henrique Cardoso)- Isso
O SR. ELCIO ÁLVARES -O mímero é real, ocidadão
seria inlportante. -é q~é""' n~o -eXíste. Isso _foi feito de maneira muito -COnfigurada
Qual é o grau, aproximadameDte, de incidência de erro, e muito intensa. E algumas pessoas já reclamaram; outro
ou de necessidade de corrigir informação, a partir desses dados dia, um cidadão, se não me engano na Bahia, disse que aquele
que vêm de terceiros? era o CPF dele.
9

1

mas-

A SRA. MARIÂNGELAREIS vARISCO -Senador,
no momento;· não _Os tenho. _Não_sei se ... __
·
- · -OSR. RI;:LATOR (Fernando Henrique Cardoso) _-Mas .
é coisa da ordem de 3%, 5%, 10%, 1%? . . .
A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO-- E~ rela- .
ção ao ano passadO • .acima de 10%.
OSR.RELATOR(FerÍl3ndoHe.nriqueCardoso)-.Então, é escandaloso.-- --~-- ,~ ~-:-~- ---~ -- --.

o SR. RELA roR. (Fernando Henrique Cardoso)- Mas
reclamo:u o_ quê? A falcatrua? Ou- por que o dinheiro não
lhê foi e"nviado?

A SRA. MARIÂNGE. LA REIS VA.RISCO --,-Esp.!cil'f:
camente em relação a 1991,, acima- de 10%.

O SR:. RELATOR (Feriuindo HenriqÚe CardosoJ _::_ .·
Gostaria ·de-insistir em perguntar a V. s~ sobre a expectativa
que podemos ter de uma r~formulação do sistema do ÇPF
com a depuração, porque isso não ocorre; como nos informaram;há dez anos. Desde 1982-até hoje. não houve uma consoli~
~-açã? ~es_se cadastro.

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) Ainda nesta .mesma linha, porque recebemos informações,
que são ínais do que confirmadas, no sentido .de q1;-1e há 81 ,5

.. O. SR. ELCIO ALVARES- Não. Ele nadOtem a ver.
E pior, -mais outro ponto, são pessoas mortas. Isso é muito
eo:~um... Q~andO o ger~~te do banco para esconder determiriàdas rontas, .é amigo do cidadão, coiQca o CPF de uma
pessoa morta e fica toc3riâo o barco;aínão há como fiscalizar.

' · '"'· '
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cOntribuintes sujeitOs 'à aÇão fiscal. A abrangência dele se
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO-~ A Receita
Federal instituiu, recentemerite, um grupõ que=é:Uida -temos _dá _em relação a pessoas físicas que apresentam. indícios de
dois grupos cuidando da reformulação do__cadastrô na Re-ceita
omissão <)! rendimentos ou sigriificativo potencial econômico.
Federal - há ·um ano e meio, do Cadastro Geral de Contrise, mediante cruzamento das fontes de informação, for apurada diferença de rendimento não l~vada à tributação. E ainda
buintes, do Cadastro de pessoas jurídicas, do CGC. E um
, grupo co-nstifuído recentemente cuidando da refonriulação do
em relação a pessoas físicas, possuidoras de CPF, ainda q._ue
nunca tenham apresentado_declaração de rendimento e, o~,i.
cadaStro de pessoas físicas. Esse projeto de reformulação que
quando a pessoa física· DãO tiver apresentado declaração .nO~
objetiva simplificar e reduzir o quantitàtiVO- de documentos
empregados para cadastramento, a Receita Federal destacou , exercício e mediante dados obtidos em outras fontes- foiltes
um processo nesse sentido. Isso implicariã mudanças até mais · · externas- quando houver indicação de significativo potencial
económico. Esse ·é um doS sistemas.
sigliifiCãtiVas-do sístema. Hoj~_em dja, a primei~ vta do CPF
é fornecida pela rede bancária. Talvez implicasse mudanças
O outro sistema é" o projéto GRACO. que está sendo
profundas até na le~islação, que teríamos_que alterar.
desenvolvido como piloto em Belo Horizonte, pegando cerca
de mil contribuintes dentre os 30_ mil maiores contribuintes
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~
do- Brasil- oS inil maiores-de Belo HorizOn~e-.:..:... Cujo objetivo
Nesse_ aspecto seria útil se V. s~ ou esse grupo de trabalho,
é controlar de maneira especial.-.-.
nos enviasse alguma sugestão sobre que mu4_anças poderiam
. ser feitas_ na legislação para aprimorer o sistema. No caso
O SR. RELATOR (FerilaildoHenrique Cardoso)- Aí
dos sete milhões de CG_C, consta que- 3 fuilhõeS e 800 mil - há uma di~criminação contra-os m1ileiiOS. Não sei se é porque
são de empresas inativas.
·
-· b' Presidente da nossa CJ?l é mineiro ...
:o:

A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO ~ Existem
algumas empresas inativas ~eu não tenho quantitativos aqui
mas existem- e a relação é aproximadamente essa.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ De
modo que os números ficam-sempre flutuando ... De 7 milhões,
a metade é ir~:ativo e Ctcãdastro não foi ãiiida depurado. Desses
350 sisteinãs que-estãO ünplantados pata uso da Receita, há
possibilidade efeti'ifa de se alimenta[ é nianter -atualizada essa
massa enoi'me de dados? Esses siSteniâS ·são ·alimentados por
esses dados? É possível haver um cruzamento qUe Dos e;<plique
realmente 0 que eles contêm? Isso tem ocorrido? Têm Sido
& -·
1.ettos cruzamentos oU-_eles permanecem em linhas paralelas?
Quais- sâo 6s Sistemas de controle da cobrança de crédito
de contribuintes que tenham sido implantados e estejam. realme:r:tte funcibriarido?

'"' SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCQ ~É só um
privilégiO; cOM certeza, pOrque é de Minas Gerais para o
Brasil.
O objetívo dele é controlar, de maneira espeCiãl, o curoprimento das obrigações de declarar e pagar, por parte dos .
principais cOnfribuinte--s de tributo, as contribuições administradas pela Receita Federal. As suas características- são: iroplantação piloto da jurisdição da Delegacia da Receita Federal
em Belo Horizonte, prevista para setembro de 1992.
Ele abrange os contribuintes pessoas jurídicas da DRF----BH;co"rn.O-nós chamamos, e estão entre os trinta mil maiores
do Brasil, mas segue integralmente as recomendações do modelo. É feito todo com base. na tecnologia prec_on1zada pelo
modelo tecnológico, ou seja, de descentralizar os processa·mentos distribuídos.

A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO- Pois nao.
Em relação a esses 350 sistemas, entendo que estejam embutidos aí alguns subsistemas; teremos alguns siStemas principaiS
e alguns subsistemas. Apesar desse quantitativo, nem todos
têm que ser atualizados já que, alguns casos, eles trabalham
com a utilização dos cadastros. No mQmento em que fi~nnos ,
a atualização dos cadastros e ~sse çadastro .alimemar alg_ups
outros sistemas, a atualização dele será automática.
Em relação ao cruzamento dessas informã,ções, temos
sistemas' absOlutamente estanques. -Então, para que façamos
um cruzamento dessas informações, tenios que mex-er ·com
várias bases de dados, o que demanda um tempo muito grai:J.de.
Uma apuração especial leva, em média, cerca de 30 dias para·
que fique completa, dentro dos padrões solicitados; um tempo
excessivamente longo. Imagina-se que,_ com -á implantação
do novo modelo único de- dados, esse cruzamento será absolutamente automático. No momento em que se acessa a máquina, esse cruzamento pode aparecer. É isSo que se pretende
que aconteça.
.
_ ..
.. . . .
..
Em relação aos sistemas que fazem hoje alguns acompanhamentos- tenho .. _~_ -

·i

O.SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~
. ·~ma _pergunta que eu gostaria de fazer: já existe conseqüência.
rugum tipo de ação derivãda desse modelo, ou trata-se apenas
de uma propOsta no papel?

A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO= Não, em absoluto. Há cerca de dois anos, estamos trabalhando em cima
dis.so, às vezes com um pouco mais de velocidade, às vezes
com um pouco menos. Mas a Receita vem trãbalhando nisso
desde o start desse processo que ocorreu em junho.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ O
Dr. Wellisch, quando esteve aqui, declarou que era uma questão de sobrevivência paia a Receita a instalaçáo desse processo. Fiquei com a sensação de que seria no futuro, mas
v. s• está dizendo que já existe. .
.
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO ~Eu ousa- _ria dizer que ele afirmoU isso por já conhecer o nlodelo tecnológico.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ Então, se eu bem aprecio o que dis_se_V. s~ já se saltou o Rubicão.
quer diZer, já existe unt.à direfriz nova em implementação
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)~ Ale é uma questão de tempo chegar-se a isso ...
guns novos.
<_!-r _··A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO- Envolve
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO -Alguns
toda uma questão organizacional e uma parte operacional
novos. Teríamos o SIGA -Sistema de Informações Gerada Receita, quer dizer. uma mudança de cultura dentro da
doras de Ação Fiscal, cujo objetivo é atingir o universo dos_ Receita Federal.
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·o SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) _A miilha Ultima questão. Em primeiro lUgar, eu gostaria de reaM
.·. fiririar·o que-·ctisse cte passagem, v. s•_ nos disse que pode
aproximar a 1_0% aníiugem de erro na questãO~ e·ainformação
:que -tínhamos era de 1%.

• A SRA. MARIÂNGELA~REIS VARISCO -Eu me

refiro especifiCãrit~nte "em,:relação a 1992.. Sept dúyida que
.seriá nessa ordem de grandeza. _ •
' t
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rito, destinada a investigar a situação atual da evasão
fiscal no País."
- EssejuraJlleDtoSigníficii-..:..:...-êseiíaaié-ctiSpensáveiesclar~cer, pO~ciue V. S• é u~a pessc;>a_dC)_mai~ alto ní~el_inte~ectual,
cíViCo-_e· funcional - que depoente nesta CoDllSsao nao deve
limitar~searesponderàsindagaçõesquelhesejamformuladas:

Es_te ~_ap~_nas um dos ~everes, mas o depoente tem o dever

O SR .. RELATOR (Fernando Henrique ·caidOso) - A
última questão que· eu ·goStarl.â. de formular, para que os meus
companheiros tenham a oportunidade, com mais sag~a_Ci.dade,
"de·fazerem as perguntas, é a seguinte: qual é a perspectiva
no tempo que temOS ·de que esse novo sistema se}a_,implementado e quais são· aS ações'necessáriãs p3Í'a isso, em termos
de mudança de lei, de requerer mais pess6al, de requerer
uma nova forma de relacionamento entre o Serpro e a Receita.
De ·que -maDeira ·poaemOS, ç(?niQ_ CP_l, cbegãr às conclusões
que permitam acelerar a implantação de um, nq_vo modelo
tecnológico, em termõS, de Camírihos concretos para que isso
seja uma realidade?

de nos transmitir, antes da fase interrogatória, tudo que sabe
_sobre o _objeto desta· CPI. EstoU absolutamente certo, através
da sUa-exposição, que v. s•, Como pessoa· do mais alto nível,
com uma imã.gem realmente invejável, sabe muito mais do
que póde dizer apenas em respOsta às indagações que lhe
foram formuladas. Aliás, devo dizer que essa é praticamente
uma rotina nas Coitiissôes-Parlamentares de Inquérito. O depoente não deve limitar-se a responder a perguntas; ele deve
fazer uma exposição inicial, transmitindo,logo, os seus conhecimentos sobre 0 tema da CPI. Porque o depoente, normalntetlte, sabe sobre um determinado item ou sobre um detenninado tema muito mais do que os Senadores que vão fazer
__ as interpelações_.__
_
_____ =·
:·=--·- ·oe·-~â~ei~a -q~;·d~;ejaria fazer um apelo a V. S• ~ ao

A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO -·Eu diria

seu patriotismo_ invejável,. à sua dedicação à c_ausa pública,

que esse trabalho da CPI pode nos ajudar e muito, incluSive _que é -inexcedíve!,, no s~ntido ~de _que _cumpra ng:oros~ente
ao País.
_ _ ___ _
o jurani,e,nto que· aca~a ?~_p_restar. _
..
.
Eu juntaria todas as observações de V. Ex~ .em relação
. O Brasil está atravessando uma das cnses__J:!13ls.dramátxcas
··-a um maior apoio no sentido de que possamos ter mais pessOal
e· mais graves de sua História, e está- iriSe!l.do nessa crise um
qualificado~ treinamento de pessoal na ~-e.ct:íta; nq___~~n_!1do
pOnto de interesse fundamental, que nos inspirou, inspirou
de que possamos. coli~ar_-oonf·uma no v~ rél~ç_ão Ct?_IA.~J;"ç:ial - 0 Senador Ronan Tito, o Senador Fernando Henrique Cardocom o Serpro, para-que· passamos gerenciar basicamente por _So. ~-·_a- t.Odos os demais intçgrantes desta CPI, a iniciativa
de _propor que fosse constituída esta Comis_s:ão ..
resultado- e até e_m r~laçã_o a moõifica:ções na legislação.
com- mais detalhes talvez possamos_ eoc:::.a_mínhar algum .
Se montarmos um esquema extraordmanamente bom,
tip-o de relatório mais: ctet3:lha<;io, ma_i_s ~Ol";lcretO, de _ modo ~-i~pecável, fabuloso, de combate à sorteg~ç~o ~~-í~postos,
a fazer com que seja ÓlaíS claro ·visualizar a forma de ação. -- estaremos encaminhando a solução dos_ pnnc1prus problemas
O SR. RELATOR (FeniaJi!io Henrique Cardoso)~ V.
deste País. A começar pela minha obsessão, que é a educação,
s•considei-a que eXiste vontade política n-e-ssa tlireção?
sem falar no problema da saúde e tant~s outros. Mas, para

A SRA. MARIÀNGELA REIS VARISCO_ Eu diria~
que sim.
O· SR. RELATOR'_ (Fe.tn_a_ndq Heni:-iqÜe Cafd.Oso) Uma decisãO sUsten~á.da?
_
_"

A SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO _

Eu~diria

--- -que sim.
_
O SR. RELATo'R _(Fernando Henrique CardOso) ObrigadQ.__ -

o SR .. PRESÍIÍENTE (Ronan Tito) :....'Com a palavra
o nobre Senador João Calmon, opróximo-insc-rito, pa_r:a_fazer
a sua perqui"riÇão.
- - -

o SR.

JOÃO CALMON -

Iniéialmente devo elogiar

a iniciativa da nObre Depoente, a Stf _Mariã_ngela R~~s_Yarisco,
Coordenadora-Geral de Tecnologia e_~is~~m,a de Infoqn~~ão,
pelas precibsas--infbtrha-Ções que nos forneCeu, iníc~!!_IJ!lente
através do seu assessor. Foram muitô instrutivas para nós
essas infonnações..
_- ·-- - --Entretanto, Sr' Maiiângela Reis V arisco, gostaria delembrar que v. s~ prestou jura~ento no iníçio da_·nossa reunião.
Tomaria a liberdade de ler o texto desse juramento:
..Juro, com·o-dever de consciênci3.. dizer toda a
verdade, nada omitindo do que .seja do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos~relacionados com a investigação a cargo desta Co~iss-ão Parlamentar de Inquéo- -

-

,

• •

isso, precisamos contar com a colaboração de pessoas do nível

_ de V. s~, profunda conhecedora da maténa, com uma 1magem
que honra o Serviço Público deste _Pais. _
. _
. __
Por isso mesmo, fazendo uma mversao da mmha postçao
de senador que deve fazer _interpelaçõe~. com perguntas obJe-

tivàs; concretas, eu gostana de fazer um apelo a? ~~u patnotismo, ao seu civismo, para que nos desse a sua opmtao pessoal
sobre este tema tão a,_mplo. A senhora jurou, como dever
de consciência dizer toda a verdade, nada omitindo do que
seja do.seu Co~heçimento_ s9~re qu;1isquer _fatos relacionados
cori:t ·a inVe.stigação desta CPI, que é a situação atual da evasão
_fiscal~

:· - DePois eU faria algumas indagaçõe·s complementares; mas
tenhO Sede tenho fome, tenho um desejo imenso de satisfazer
este meu d~ver, para ficar em· paz cotn a rriinha consciência,
Qe -Saber de Uma pessoa da sua extraor~in~ria altitude. que
contribuição a senhora pode dar para_ e!t~n~armos ou redu-·:;zirmbs drasticamente essa evasão fiscal. Sinto Isto ad nauseam,
e o.Mestre Fernando Henrique Cardoso pode confinnar ~sto.
·A ffiais importante figura.-de retórica é a repetição. Vmdo
~de V. S• com a massa de conhecimento que tem, esse seu
·depoime~to, essa sua contribuição parece~ me essencial e indispensável.
Eu pediria licença ao Presidente, quebrand_o um pouco
a nossa· rotiD.a, para sugerir que, em vez· de eu faz~ r perguntas
agora;-:a senhora~ numa síntese, com o conhectme~to q.ue
. - tem da matétiã-, indica.ss~-nos concretamente que provtdénctas
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tomar para, se não eliminar integralmente -porque perten~
cemos à miserável condição humana, que é imperfeíta .:...__pelo
menos enfrentar esse problema. Se ele for resolvido, o Brasil
entrará, no próXhri.o séCulo, com uma organizaçãdsOcial injus~
ta, clamorosamente revoltante, com a excessiva CO:nCéritraÇão
de renda nas mãos :de Uma ínfima e-impune riiinóiiâ de privile~
giados.
_
Fa:ço~lhe esse apelo; em seguida; Se o nosso- P.reside_ute
concordar, eu faria umas ráp1das_pergunt~s. Ante_~ eu g~~t~_ria
que a senhora fizesse, cõm ·a amiêncüf do- Presidente, se fosse
possível, uma exposição sobre as suas idéias- e:rri -relação à
maneira de resolvermos o problema. Aqui naõ há nenhum
especialista em DireítO Fisçal, nem grandes sonegàd9res. Antes de tudo, tenho que faz~r uma consuiia ao- nOsS_Qpf~sidep_t_e.
O SR. PRESlDENTE.(Ronan.Tito)- Evi.dentecnobre
Senador; que.é muito_ opOrtuna essa intervenção_ de_V.- Ex•,
na medida em qu_e, muitas vezes, estamos expondo termos
técnicos, organogramas, cronogramas, _etc.. ; maJi. (!Stamos ,es~
quecendo o fulcro da_CPJ. que- é saber o porquê da "evaSão,
dessa escandalosa evasão fiscaL Na opinião dela, que é uma
pessoa que está no centro dos acontecimentos internos e não
menciOnados, e sem que a provoquemos ~porque, muitas
vezes, fazemos perguntas que não são 4eVidas ....:.._o qUe determina uma eVasãb'fh;-cal tão grande que já podemos perceber?
Com a palavra a nobre depoente, D~ Mariân~ela.
A SRA. MARIÃNGELA REIS V ARISCO..,.,- Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer ao SenadQT__as palavras
elogiosas, -imerecidas, certamente.
~Na verdade, a parte que me compete na Recd~a Federal
é referente à- prestaÇão_ de servíços para as áreas afins da
- · - _- -~ ----~ -'----~-~-- :-~~-~--_-.-_
Receita-.--- ~-- -----~---O que faz a Coordenaçao de. In(ormªÇQ<;.~_Econõm•co,__
fiscais? Ela trata· a informaçãQ_, fornece ~<>s_-ej_~mentos_para
que se possam mensurar -as atiVídades e as necessidad~s de
algumas açõeS d_a .Rec~i(a Fed~r~l_. _ ___ c---~
Eu n.ão sena e~etlvamente a pessoa maiS qu~ltficada estou muito longe disso - para falar sobre a evasao fiscal.
O SR. JOÃO CALMON -Esse é um pedido que faço
à sua consciência"- de cidadã. Além de exercer essa função.
V. s~ é cidadã deste País, é tão_patriota quantO ·qualquer
um de nós. E esse. é_um_apelo que lhe fa_çõ; que·a senhora
cumpra esse dever de consciência,
.-.::.- _.- :--~~.:-- ~-:-:. -Com o -conhecimento ,que V. ~_te_m_dessa ár~a da E,eceita.
a respeito de arrecadação de impostos, gostarla de _saber se
a senhora poderia contribuir para o êxito des.ta reunião, inclu~
sive, para cumprir o júrariiento que feZ. quãl seja,·o de não
omitir nada que seja do seu conhecimento sobre quaisquer
fatos relacionados com esse tema da evasão fiscal.

dos específicos _sobre a _evasão _fiscal~ sobre o curitprimeDto
das obrigações tributáriase acessórias: O que fazemos? Pega-_mos as informações e as fornecemos para as áreas afins da
Receita. Não fazemos nada além disso.
O SR. JOÃO.CALMON- Isso V. S• já explicou.
A SRA. MARIÃNGELA REIS V ARISCO - Eu me
~nside~o, _ ~(etiy~eD:te~ _l?t_ejUâlcadã~ inclusive enquanto
cOordenadora da Receita, Qa área de informática da Receita,
-par:f emit~J: qualquer tipo -ae-·parécet; para fazer-qualquer
J~po d~ pronul_'lciamento so~re a ·questão da evasão fiscal como
um todo._ _
_
_
~ _
_ _
É uma área, Senador. que não compete a mim administrar
d_ellJro da_ Re~~ta. Eu estaria. diga~qs,_ illvadiºd_~- _\!ma ái"ea
que não é minha -e n3o teria cõinpetêncíã. até pe-Ssoat Cfetiva~
mente para isso. ·
. O SR. PRESlDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra
- o Senador João Calmon.
O SR. JOÃO CALMON - Mas temo, Sr. Presidente
- agora não me dirijO à depoente e. sim. a V. Ex• e ao
Sr. Relator.,.... que oespaço da nossa Comissão ficará drasticamente reduzido. se os depoentes que aqui comparecerem se
liniitarem a reSpOnder -as perguntas. Essa exposição preliminar
_deve ser obrigatória. iniperativ'a.
Não sui;Je;stilllo de forro~ nenhuma. ao contrário. levo
· em mais alta ·conta o nfvelintelectual e patriótico de V. S•
Cteio que V. s~ pode dar uma contribuição para a CPI. Este
é. um dos países recordist_as_no mtindo-eüt_evasão fiscal. Aqui
se sonega imposto_ de maneira sistemática e impune. Isso é
notório!
-:----=----Exe-m-ptoque-aqurreprtoaa-nauseam~eiSsóilãõSCrefere

-a São Paulo .. Este é um dos Estados mais desenvolvidos e
inais ricOs do Pa:ís; obviam~nte. o volumC de impÕstos sone..
gadoS lá é o maioi do País. Seria muito estranho que fosse
o PiaUí o-Estado que apresentasse o mais alto índice de sone..
--gaçao -de impostos.
.
·
Mas V. S'. salvo melhor juízo. pelo conhecimento e pela
experiencia que tem nessa área fiscal, poderia dizer-nos algo,
independentemente das perguntas que serão formuladas-·
já«;> foram de maneira magistra~ co_r;n()_ sempr_e pelo nosso
e~nnen~~ Relator, para~ cumpnmento ~esse Juramento:-~ao-onntmdo n~da que seja do .seu ~nheamento sobre quaisq~er~fatos relaciOnados com ~ mvesttgação a ~rg.o desta Comtssao Parla~enta~ de Inq~énto. E repete o ObJettvo ~a nossa
CPI. que é mvest1gar a sttuação atual da evasão ftscal no
País. Faço um apelo ao seu patri~tismo. na hor~ em que
estamos enfrentando problemas de tao extrema gravtdade nes-u: País. para que V. S•·possa dar essa contribuição;. que seria
preciosa para nós.
- QQ.e idéias V. S' tem. com s~a l~nga experiência no servi~
A SRA. MARIÃNGELA REIS V ARISCO- Assegu·
-ço; mUito embora a senhora ainda seja um broto?
ro-lhe que o meu conhec_imento.está_e_xposto.
A SRA. MARIÀI'!GELA REIS V ARISCO -"Agradeço
O SR. JOÃO CALMON- A senhora é muito modesta.
pelo ';&roto".
Iis<injeaâa! · ·· · ·
-· · ·
A SRA. MARIÃNGELA REIS V ARISCO =-l'fªq, niío.
em absoluto. V. Ex~ me superestima.
O SR. JOÃO CALMON - É um apelo, por sinal até
Eu diria que. nessa linha, a minha experiência na Receíta
dispensável. porque rotineiramente as pessoas convocadas pa·sempre foi na área de tratamento de informações. O que
ra cá, antes de responder às indagações, fazem uma exposição
eu faço? O que a minha área na Receita faz?- Pegamos os
- estou nesta Casa jã IÍ.o terceiro mandato - preliminar
insumos. que são as informações. traZidas pelos contribuintes.
e damos tratamento a essas informações _no semi_do de!- oQter
~bre o- que sabem. independente de pç:rgun~as. ~~a expodelas maior qualidade. DiSponibilizamos essas informações
sição dura geralmente dez ou quinze minutos. Sinto-me um
pouco frustrado por nãO ter ouvido sua exposição.
oara as áreas competentes da Receita que desenvolvem estu____ •

_
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A SRA. MARIÂNGELA REIS

V ARISCO

-'Percebo

que sim. Percebo- que ;:r nÜnha exposição foi aquém do que
V. EX' estava· imagínanºo. Mas, na verdade, vQlto a_jnsis_tir
-porque é algo muitO _específico: ã Receita tem como insumo
básico a informação. _Com o tratamento adeqUado dessa inforR
mação, com uma qualidade_acentuada dessa informação, acre.dito_v_eemente que podemos c~~ba~er a e-..:asãp_ fiSCal._ ..
· O que fazemos; o que e"u faço na minha área_ de co~pe
tência- na Receita é- pega·r- a irtfOhriação~qáe-chega e dar um
tratamento mais adequado, até modificando a tecnologia, fazendo propostas no sentído de que se mudem as tecnologí:is
_empregadas, propostas no sentido de_ que se modifique o JllOdus operandi da Receita, a fim de que possamos ter a ~i!limi
zação da evasão fiscif, 3 ffiíninlizaçáo -da sonegação fiSCàt:··
Senador, na verdade, essa é minha máxím·a cOntribuição
dentro da minha área de competência na Receít3. ----

O SR. J:OÁO- CALMÔN ~V. S• pode opinar fora da

A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO - Há dois
arios. com idas e vindas, com mais ou menos velocidade.
.Q

SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -·Sr.

· Pi-êSiaerite, gostaria de intervir.

-

. O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) ~Pois não.

.

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Na
linha do que disse o Sellador João Calmon. tenho impressão
de que a preocupação central de S. Ex~ como a nossa, vem
da base de dados, e não dos métodos de tratamento dos dados.
Temos· convicÇão de que as inforrriaÇões que chegam à Receita
não- são informações adequadas. e, por mais que se possa
tr':lJftr; :9e.t~odo_sofuticãdo, informações ii:J.aâequãdas, o result~do nunca chega a ser o que se eSpera, que é no substantivo.
- A ·pergUnta do Senador João Calmon é se V. ga tem
C()D~_e~trp.ent()~ ~~ práticas, _de _procesSQ$, de .métodos que leVem:a:essa-defonnação da informaçãO. Não se trata, digamos,
da depuração estatística ou de processo de tratamento de
dados de uma informação que já vem viciada: trata-se de
--saber se é possível, o que a Receita faz. na sua opinião, mesmo
fora da sua atribuição, para evitar qu:e exista a possibílidade
.ode que a informação, na origem. venha já viciada, po·sto que
esta é questão central de evasão.

sua área de competência sobre um tema. V. S• é cidadã deste
País, é patriota, não há _a -~e.!l~!" dúvida _sob~;~_issg._. Q~Brasil
está atraveSsando a iriais grave ·crise da sua História. Existe
uma C~J que, em~~nlpa_raxão ~~~-~ta, tem_pou~ relev~ncia.
A CPI sobre PC Farias não significa quase nada em re_lação
à magnitude, à grandeza, à iril.Pottànda extraordinária desta
CPI. Não queremos perder ~ta oportunidade de aproveitar
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO - Eu diria
o fato de V. S• estar nesse cãigo e ter preStado um juT3mento
que para termos informações fidedignas, que tenham, no Seu
de dizer tudo o que ~sabe, não só sobre Slla área estr~ita de
bojo, aquilo de que precisamos, e para combatermos efetivaatuação. Realmente y.S!_não é miniStra da EConOm:ía~ Sequer
mente a· evasão e a sonegação :(iscai, seria necessário. que
Diretora-aá·ReCeitaFe~_eral. .,. ___ .. ,....
_ . .,,..,. _"
acesso a· todas as informações, que a Receita não
co·m a expCriência que v. s~ 'tem ness~ ár~a. Cb~o pàtrio- tivéssemos
precisasse se restringir tão-somente àquilo que ela solicita.
ta, como cidadã 9este País, gostarlamos de ouvir sua .opinião.
·· O SR. RELATOR Ô?erna~dóHenrique Càrdoso) -'-DeiV • .S• prestou o juramentq de_ dizex to4~ a_ vçrd9,_~_, nacla omi_xa eu l_be fazer uma pergunta d_ireta_: quando a Rec_eita. atesta
tindo_âo- que -Sejã do seu conhecime~t~sqbr~ quelísquà fatos
da investigação desta CPI ·sob!e. a_--~~1_.1~çªO _a~~al. da. ~Yfls.ão .. que utl) __contribuinte ~_stá qUi~e_ C_9~; -~l_~~~o!s_t_o :~ig_niij~-3:. ql;le
ele não sonegou? Ou significá que Simplesmente ela processou
fiscal. v. s~·não f6i"convoCada- aqui apenas para dar informaos·dados e não tem corno comprovaní ôfigem ôós ben,s? _
ções sobre a área de tecnologi_a ~- _§isterp.â c;le i~n!Orritã.ção;
é' mais amplo nãO- é? y. S• está aqui tãmbém ~mp_ cid?dã ,
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO- Considee como patriota, seguindo seu dever patriótico_.
rar-:pte-.i_a _prejudicada para responder esta questão_.

OSR. PRESIDENTE (Ronan Tito) ~Concedo a p~Ia- .

vra à Depoente.

A SRA. MARIÂNGELA REISVA.RiSCO .:_Nessa
linha. o ·que posso_ dizer é que, para o combate da evasão
e_da sonegação- é uma· opinião pessoal- precisamos fundamentalmente roodificir a legislação, de forma a tennos acess.o
às informações sem restrições. dos contribuintes, quer dizer,
preciso acabar com o sigilo. para que tenhamos acesso .às
informações de cartões de crédito. É preciso-derru-bar O§jgi_lo
bancário. ESta é uma opinião pessoal min_ha. É preciso que
tenhamos uma infra-estrutura adequada, que a Receita tenha
recursos .efetivamente pãra poder investir na sua mudança
organizacional, que -vem acompanhada. vem amparada por
uma modernização tecnológica, Ç.e_I!_I<;>I~~ Jl que ela possa
oferecer result3.dos efetivos p_ª_r~_ c;:onlbatec a evasão· fiscal.
Enfim, eu poderia dizer que já partimos para 3 hriplenientação, obviamente carecendo de muito àpoio, de muita susten-

tação.

O SR. RELATOR (Fernandof!enrique Cardoso)- Em
tese, não estou perguntando.·..

·

o sR. JOÃO.c.AtMbN :..:_oe.Scie qua~Ciof
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO ~Elidiria
que desde que todo esse processo foi iniciado, desde julho
de 1990.

o SR: ]0ÃO CALMO!'!- Ê·recente, há dois anos.

~ASRA. MARIÁNGELA REIS V ARISCO- Em tese,
eu diiíéi. q"u·e é possível que sim. é· póssível que. quando ela
atesta, esteja se referindo especificamente a uma situação
mq~Jlentânea_. a uma situação formal.

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Essa é que é a questão central para nós: como é possível sair
disso? E V. s~ diz que precisamos ter acesso à informação.
Hoje, o jornal O Estado de S. Paulo tem um editorial em
defesa do sigilo bancário. O editorial se dá, porque fiz uma
declaração ontem na Conferência Nacional de SaúQe. dizendo
que só foi possível chegar à discussão dessa questão da tentativa de formação de quadrilha, no ~so_ PC Farias. porque
se obteve a queda do sigilo. Não estava defendendo a não-existência d_o sigilo. Estava defendendo, como defendo, a necessi-- d~~e.~de se_que!,'>rar o sigilo.
__
- _- . .Jl.$'! disse que. havendo sigilo, para a Receita, é impossível.

. O SR. MEIRA FILHO -Quebrar o sigilo quando for
necessário.

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)Quando necessário. Esta é a minha test".
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Agora. a questão aqui é um pouco" diferente. A Receita
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palaguarda o sigilo, ela pode ter acesso, sigilosamente, à informa- vra ao Senador Fernando He_nrique Cardoso.
ção. O que ela não pode fazer é disseminar a informação,
O SR. RELATOR (Fernárido Heíni.queCardóso) -;;..y_
mas ela tem o sigilo; caso contrário, não terá meios de responEx•
tem
toda a razão . Acho indecoroso que pessoas, às vezes
der, por exemplo, à pergunta do Senador João Calmon, nem
de grande nomeada nacional, usem o que os americanos cha~
passar do formal.
Por exemplo, criamos a posSibilidade do_ controle,· por · mail! <le blach bole da lei, uma ~recha legal para se livrarem
parte da Receita, dos mecanismos de riqueza ostensiva sem: da obrigação de prestar contas. Acho que esta questão do
fonte de recursos. O que significa isso? É preciso que a Receit~ sigilo dos cartões de créditos é uma questão central mesmo.
Como vamos resguardar ·adequada.mente a privacidade e o
tenha esse acesso.
Por isso, levantamos tantas vezes a questão dos cartões sigilo e não confundi-los com a possibilidade de sonegação
de crédito. Não é para publicar na imprensa quanto o Se11ador sistemática? Esse ix>de ser um excelente resultado da nossa
Comissão. Gõstei -de ouvir a exposição de V. S• sobre esta
Meira Filho está gastando com cartão de crédito, por que
sabemos que nãO está gastando nada. E se estivesse, também matéria.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Concedo a palanão publicaríaMos.
vra à Depoente Dr' Mariangelà Reis Varisco.
O SR. MEIRA FILHO -A bem da verdade não tenho
A SRA. MARIANGELA REIS VARISCO~Há fatocartão de crédito.
res que auxiliam 8. sonegação e -a eVãsão fiscal, como, por
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)- Eu
exemplo a dinamicidade e a complexidade da legislação. Esse
tenho um:
é um fator que propicia basicamente a sonegação e a evasão.
Quando se fala em sigilo, esse sigilo da privacidade, tem
Numa posição pessoal, repito, considero que há alguns fatores
que ser respeitado. Acho que a Constituição mai,Jda, e a demo- preponderantes no auxilio à evasão e à sonegação fiscal, quais
cracia impõe, que a privacidade seja resguard3:da.
sejam: a complexidade e a dinamicidade da legislação que
Mas V. S• mencionou um fato importante. Sem que a temos hoje.
Receita tenha acesso aos dados que são, para o público, sigiloUm outro faior que temos hoje é a crise econÔmicà,
sos, ela não pode controlar nada.
que poderia ampliar a economia informal. A falta de aplicação
Este é um ponto que merece nossa atenção. Eu gostaria
de penalidades mais rigorosas por exemplo como acontece
de ouvir sua reflexão sobre isso "7 v4 s• falou de raspão.
nos Estados Unidos, propicia a eVaSão fiscal, que estimula
Porque podemos atuar sobre essa matéria.
sobretudo a lentidão de julgamento na Justiça comum.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra
o Senador Esperidião Amin.
Estou só orientando a gravação, porque a taquigrafia
precisa saber quem está falando.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN -Só gostaria de aduzir,
a respeito desse assunto, a minha perple~idade em relação
ao recuo do Governo, neste ano,- J;l3- questão dos cartões de
crédito, o que é, do ponto de vista moral, talvez a pilastra
mais odiosa do processo'- de eVasão de teteitas ne-ste País.
A mais odiosa, porque é feita as claras~ e é legal por inépcia
e por omissão. Ou seja, todo mundo sabe que grandes executivos, inclusive os que gostam de deitar falação, gostam de
pregar a moral e que, depois, até esquecem de cobrar os
serviços que p3.gararri a vendedores de notas frias, têm boa
parte de suas despesas, das despesas pessoais custeadas por
cartões de crédito da pessoa jurídica ou ·de uma pessqa- jurídica.
O Governo, na minha opinião, atabalhoadamente ameaçou - não devia tê-lo feito - e anunciou: Até tenho dúvida
se isso não foi ameaça de uma dificuldade para vender uma
facilidade. Ainda não entendi, pois acho muito despreparo
anunciar, ainda não entendi.
Pior ainda é recuar; pior do que ameaçar. É uma bu~ce,
repito, uina burrice ameaçar que vai fiscalizar. Isso não Se"·
faz desde o tempo em que o primeiro beduíno foi acusado
de sonegação injustamente. Ame-açar é burrice e recuar é
fraqueza.
.
Eu gostaria de adicionar essas duas coisas à indagação
inciada pelo Senador Joáo Calmon e precisada pelo Senador
Fernando Henrique.
O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -V.
EX' me permite Sr. Presidente?

~~~.----------~---

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso)-Mas
alguém já disse aqui que não se aplica porque é muito rigoroso.
A SRA. MARIANGELA REIS VARISCO- Somente
a aplicação de penalidade com rigor é que propiciaria as me·
lhori~s possí~eis, no meu modo de ver... (Fora do microfone)
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pediria aos Srs.
Seandores que tivéssem um pouquinho mais de formalidade,
apenas para orientar depois as nossas taquigrafas na hora'
em que forem tirar a gravação.
Continua com a palavra a Depoente, para seus esclarecimentos.
A SRA. MARIÁNGELA REIS V ARISCO- Diria que .
as melhorias possíveis neste âmbito seriam a educação do
contribuinte em primeiro lugar; uma legislaçãof3vorável ao
acesso às infonnaÇões; trãtamento- ágil nos julgamentos das
questões tributálias:- - -- --- -~
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com a palavra
o Senador João Calmon para fazer suas perguntas.
O: SR. JOÃO CALMON- Acho que, primeiro," a De·
poente deve fazer uma exposição e depois responder às perM
guntas. Estamos participaOdo de um episódio muito importante da História deste Pais, é Um desafio para todos nós. ·
O Brasil precisa solucionar esse _problema de transcenderit~l
importância; senão continuaremoS apaiCntemente com índices
de .país desenvolvido ou em desenvolvimento~ mas com uma
impunidade igual à de uma cubata africãnil dessas que não
estão num processo razoável de desenvolvimento. Daí a importância de, embora sendo absolutamente_ desnecessáriO~ fazer um apelo à consciência de uma patriota como V. S', patrio-ta- fora de qualquer dúvida. Mas o primeiro deve·r de um
ser humano não é só de um P-QiitiCo- ·ou funcionário: é- estar
em paz com a·sua consciência. À minha esquerda- só geograM
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ficam ente- está o Senadoi-Esperidião Ãmin. S.,Ex~- é líde"r
de um partido político muito importante deste País e não
designou nenhum de seUs correligionários para representar
o seu partido na CPI PC Farias: indicou um senad_o_r_çle 01,1tro
partido, para ficar em paz com sua cons"Ciênciâ. _Parecià aO
Senador Esperidião Amin que· esse senador que S. EX' decidiu
indicar tinha todas as condições, inclusive sob o ponto de
vista técnicO, péía "sUa experiênCia· cOmo .tttágistrado, pois foi

desembargadort para

de~empenhar

esse papel com alto

gr~~

de eficiência. - ----- - - -- ----Por isso mesmo-e'-qUe-faço uni ãJ:ieiO·a V. s• no sentido

de que dê uma contribuição mais valiosa do que aquela que
fim de que tenhamos possibilidade de ganhar
esta batalha. Se o Brasil continuar a soD.egar impos~os_ de
maneira tão crimiilosa, lão cínica e tão indecorosa, vamos
continuar como estamos. Vamos entrar no próximo século
com essas map.chas _tão ~efandas d~ pobreza, de miséria, de
falta de assistência médica etc::.~ ~ ______ ...-_,__"""'" ·.-.~·.:.........-·-··A sRA:"MARrÁNÕELA.RÊÍS-VARisco ·:__Senador,
o meu empenho efetivO existe, a minha vontade é a maior
possível, o meu dever de cónsciência está sendo curriprido.
Eu só lamento que a minha expo--sição tenha ficado aquém
das suas expect_ativas efetiVap."lent_~. .
_
, · . _____" _ ·:.
O SR. JOAO CALMON--, Eu não diria que a sua expOsição- ficou aquém da minha expectativa. Está aqui o hOSSo
Presidente, que é um- símbOlo do que há de melhor na vida_
deste País, o Senador Ronan Tito~..
- -já nos deu, a

a di.Zc!r-Ilié que desconheçO isso; sou obrigada a dizer-lhe que

n~o tenh~ e:ontrolé S?b.~e as_ á_r~é!S que _s~o fiscalizadas,·~·- ____ _

O SR. JOÃO CALMON - Não é controlé: é coi:the"
cime:nto.
~ .
__ _
_ _
A SRA. MARIANGELA REIS VARISCO _c,~ ou
conhecimento sobre as áreas que sofrem uma fiscalização,
ou sobre algumas áreas que devam utrmio sofrer fiscalização.
Não re~pondo, na Receita Federal, pela área de fiscalização
__de tributos. Então, sou, até-pofuma questão de consciência,
de foro interno, obrigada a dizer a V. Ex~ que desconheço
que isso efetivamente exista no âmbito da Receita Federal.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) o:__; CÓntinua com
a p'alavra o Senador João Calmon, para fazer as Suas !nd_a!faÇõêS:
...
· ··
· · - - -

<Y sR.: JbÃO CALM:ON - V. S• tem conheclme~Ío
de que tem sido razoavelmente elev~do o número de-pessoas
que- são· sônegadoras de impostos e_ que fora-m ·condenãdas
~ priSão conio sonegadoras, de acordo ·com o que determina
a legislação brasileira - porque há desde a multa à prisão
de sonegadores, dependendo do vqlume d~ _SoQegação? Esta
é a prinieira pergunta. ·
..
A-segunda pergunta é·a seguinte: é notório" qUe, na áreâ
de soiJ.egaÇão de impostos, na área de contrabando, incl!JSÍve,
por via aérea, há pessoas muito importantes nes~e: P~_ís_ _qll:e
chega11_1 aos aeroportos internacionais trazendo um volume
nã~ 0?-u~to~-ue.~pi.âré~do_._ despre~ív:I, irrisório_~ iÍlsignificante
·d_e ªftigoS qUé. . de_ven~m pagar direitoS adUaneiroS. V. S~ tem
0 SR. J'RESIDENTE-(Ronari '.fiiof-"
~x;'é"~ult~ conhecimentO de que esses casos ocorram?
A tefceira pergunta é a seguinte: chegou ao seu conhecigeneroso.
mento, eventualmente, notícias-de muitas prisões de pessoas
O SR. JOÃOCALMúN- ...
sabe ·que, roti~eira
de alto nível social, de alto índice de riqueza, que chegaram
mente, o depoente não pode desempenhar o papel apenas • a ser condenadas à prisão como sonegadores não apenas de
de responder a indagações~ De acordo com a nossa sisteiná~ica,
imposto de renda, mas também de outros tributos?
há uma exposição preliminar, quiPõêle ser curta obviamente. ·
A SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO--- Não, Se-Mas V. S•, de acordo com· a--minha ótica, parece ser
nador, não tenho conhecimento_ de nen_hum_casÇt.__ __-uma fonte muito importante de informações, pois V. S• está,
eventualmente, como Coordenadora-Geral de Teçnologia e
- O SR. JOÃO CALMON-- É ext;..,;,:;mente grave esta
Sistemas de Informação. Mas V. S• é uma servidora pública
inf9nh'aÇão de que realmente, neste País, em que hà tyc0;0ns,
do mais alto níVel, que poderia ou poderá vir a dar uma
supermagnatas; super-ricos, V. s•,. que é do mais 'alto riível
contribuição muito importante.
da Receita Federal, não conheça nenhUII! caso.
Vou fazer-lhe algumas perguntas, que tenho feito evenO SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO .:..:: Nao cOtualmente a outros: há várias áreas da economia na-bjonal
nheço.
··- .. ·
·
que estão praticamerite a salyo de investigações· tcillnl:ente
. O SR. JOÁO CALMON- Então, t~mos realmente muirigorosas, severas, profundas, nessa área de rendimento-s .. Já
ta coisa a fazer aqui nesta nossa CPI.
participei de 'vário~ se-minâ"f]os ~bre_ soneg3Ção fiscal, onde
Somos gratos pela sua afirmação de que esta CPI pode
fiZ esta pergun-ta, e a resposta, até agora, tem sido positiva.
ajudar muito a Receita Federal. Estamqs convencidos de que
Há áreas da economia brasileira que não são_ reabp.ente analia recíproca tem sido verdad~ira também. A Receita Federal
sadas de maneira satisfatóiiâ. Elas. são tão__ poderosas, têm
está colaborando com esta CPI de uma maneira realmente
tantas boc3;S~de-fogo, armas· tão poderosas,·q~e-estã9 pràtiCà~
muito elogiável.
ment.e imunes a uma fiscalização. São áreas em que o mergulho
do fiscal do Imposto de Renda não pode ser profundo ~ A SRA. MARIÁNGELA REIS VARISCO -:Espero
no máximo-sUpei"ficial e rápido. Elas detêm tamanho poder efetivamente poder contribuir de alguma forma.
de fogo, tama:qha influência, que e·ssas áreas-estão realmente
o SR. JOÃO CALM:bN- Emiâcer.;aJmente-do lhnitalivres de urna fiscalização reigorosa de alto grau de eficiêrtcia.
V. S' confirma ou desmente a existência de áreas da 1 do número de informaÇões- que a nobre Depoente pode dar,
não por má vontade, neni por irilpatiiotiSmO,-íiiãs põr inexis:.
economia nacional que realmente não podem ser-Q!Jj_~!_<i_-_~e
ténda de informações de seu conhecimento, ence_rro o meu·
uma fiscalização -profunda e rigorosa? 06viã.rriente, eu me
interrogatório.
dispenso de citar casos concretos, e V. S•, obviarii_ente, tam· -.. --- ·
bém não é obrigada a citar.
O SR. PRESIDENTE (Ronan 'TitÓ)- Concedo a pala'
A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO -:Senador,' vra ao nobre Senador Elcio Alvares.
por uma questão _d_e ~ns_ciência, por uma queStão de! foi-o
o. SR,ELCIO ALVA,)3.ES _::_,Parece-me que, acima <i~
íntimo, eln fazão_iilCiusiVe do meu ju~a~e~to, s~u obrigada.- "tUdo, à margem do depoiinent?, há uina disctissãO 'niuitO im• ·

V.

-e que

.
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portante no que tange à modemida.de da captação-e processamento das informações. Logicamente, a Depoente prestOu
um esclarecimento que não tínhamos colhido em outros c;Iepoimentos: o de que, efetivamente --não diria qu~ nos encon~
tramas na Idade da Pedra Lascada - , dentro do sistema
de apanhamento de informações, estávamos realmente claudi~
cantes. E aí seria quase impossível realizar uma investigaçãO
profunda através da ação fiscal desses elementos que sonegam
Parece-me, também, que está sendo complemeótada uma
declaração do Dr. LuizFemando Wellisch, quando, da manei·
ra mais aberta possível, falou que realmente era inquietante
a perspectiva de cruzamento de dados, em virtude da inefiCácia
do sistema que cuidava desse assunto.
'
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dança organizacional, eu diria ·que de ambas instituições, não
só da Receita Federal mas, também do Serpro.
Acredito que esse seja o caminho que está sendo percor~
rido e trilfla agora com um p-ouco ·m.ãis- de velocidade no
sentido da implantação do novo modelo tecnológico. Acredito
que vai haver uma assunção pela Receita dessa parte de processamento sem que haja, entretanto, a dissociação do Serpro,
pelo menos, num futuro próximo, na medida em que ele seria
o prestador de serviço na á:rea de consultaria para a Receita,
eu acredito que a Receita vá assumir isso, mas num cenário
m~s distante.
0 SR. PRESIDENTE-(Ronan Tito) _ Cofu a palavra
0 .nobre Senador Elcio Álvares.

Instaurou-se à margem, e seria interessante pi>ique verifiO SR. ELCIO ÁLVARES -Eu saí um pouco e voltei
camas·, através do seu depoimento, com conhecimento de
logo em seguida e me parece que quando_ cheguei aqui o
causa, que deveríamos tentar também distingUir-um-ponto _debate versava sobre cartão de crédito como forma de saneque tem sido polémico; ninguém--discute que há necessidàde
ga~o e recebeu de parte do Senador Esperidião Amin, assim
de uma informatiZaÇão modema, efiCiEmte~ --e -até- af surgiu
prÕfligando com muita veemência, um combate aberto como
um outro debate; quando o· Presidente do Seq)ro_ esteve aqui
motivo de !Sonegação.
ele alegou que não adianta comprar computadores, compuIsso nos conduz a outro ponto também que foi levantado
tadores mais modernos podem ser adquiridos, o -importante aqui pelo tributarista Ives Gandra Martins quando dentro
e que se preparassem o pess_oal e o programa, e menciOnou, da visão de sonegação-· e ""'nós-estávamoS e-ntão- examinando
conforme fez- V. S• o programa Siga que ele conSidera um
a perda de receita, era mais oti meDos o enfoque, ele disse
dos mais impoi"taitteS pOrque Váídar o priineiro-·passo efetivo
que um dos fatores também-m:ais graves dessa perda de receita,
e aí a perguntã--do Senador Fernando Henrique Cardoso- que evidentemente a sonegação e logicamente a evasão fiscal;
o problema do CTF que -me patet::eu,- nesse- instante- em -que - São pontos ciuciais de que a elisão fiscal também representava
o debate aflorou um problema de difícil solução. Atualizar
~m ponto que deveria ser examinado, no momento em que
no Brasil inteiro o cadastro de registro é um fato~litUitb=Sédo, ~odos est~os querendo contribuir para que o País tenha uma
dada a dinâmica das pessoas que ingressam e que saem, e receita bastante saudável e realista.
esse dado inclusiVe das firmas que estão inatiVaS. Seria-também
Se V. S•tivesse c-ondições de falar, considera-se, conforme
um elemento altamente complicador em qualquer ten.tativa
falou o tributarista Erisvelder Martins, a elisão tão responsável
de atualização.
pela perda de receita quando a evasão e a sonegação. E tetn~se
Eu gostaria de perguntar à depoente como é que ela uma visão mais ampliada da elisão fiscal, talvez não- seja o
encara a possibilidade da colheita desses elementos ser feita
seu setor, se teríamos medidas para combater exatamente
exclusivamente pela Receita Federal, apesar de ter dito, há esse _tipo de favorecimento. Porque é- -eStiailho, profundapouco, que. achava interessante a coexistência da Receita com mente estranho que a Receita permita àqueles que São mais
.o Serpro~ mas há uma corrente de pessoas que já prestaram aquinhoados de fortuna o direito de, estrategicamente, de
depoimentos aqui; ·entendendo que a Receita, pelo fato de
forma legal, o que é grav~, jogar suas contas, seus gastos,
alocar, através do Serpro, cerca de 45% de mão-de-obra nú- até de ordem pessoal, dentro de um palho que acoberta tudo
mero que nos foi passado aqui a fim -de complementar os -isso, impedindo inclusive os nossos agentes da Receita de
dados seria vista- por V. S• a hipótese de todo -esse serviço --ter -um trabalho bastante objetivo nessa avaliação.
- Então, gostaria d.e situar cSS_c_ problema que nos trouxe
ficar concentrado exclusivamente na Receita, com serviço próprio, e aí Com equipe formada, sem essas perdas que foram
o Dr~ Erisvelder Martins, de que a elisãu_ também é uma
anunciadas por V. S• de que realmente essas perdas induzem forma ruinosa e que existiriam maneiras de suavizarmos esse
inclusive a uma margem de erro que-chega a passar de um espectro da elisão, que é tão prejudicial à nossa Receita.
pere;entual que não era o melhor nem o mais saudável.
0 SR. PRESIDE NTE (Ronan Tito) -...:..;Com a palavra
Qual a sua opinião, objetivamente, sobre a possibilidade,
a nobre Depoente.
gradativamente- porque o Serpro não poàe ser desativado - --;::;-~i<.A. MARIANGETA RÊIS VARISCO ...:r.ameii.to- de passar todo esse serviço para ser gerido e administrado
pela Receita Federal?
ser repetitiva, -mas certamente, devó dizer que não teria uma
opiníãO-pessoal formada a respeito.O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) -Com â palavra
Cõm retaçãó à minha -posiÇãO piottssiOnal, seria'dê.to'da
a nobre depoente.
conveniência, por- nãO- se tratar --da minha área de atuação
A SJ<A. MARIANGELA V ARISCO- Eu-diria que esse específica, que foSSem ouVidas as pessoas que tratam especificaniente disso, quer dizer, as Co"ordenações da Receita: a
é o cenário que se pretende alcançar, que um dia a Receita
pretende ter, até a partir da implementação da descentra- Coordenãção de Fiscalização e a Coo-rdenação de Arrecalização do seu processamento em bases de dados distribuídos, dação.
processamento imedi3.to pelas bases, pelas pontas da Receita
O SR. ELCIO ÁLVARES ~-Fiz a ressalva porque, eviFederal, eu diria que esse é o ceDário que a Receita pretende dentemente, percebi. Mas seria interessante, pôrque V. S•
alcançar, s6 que não se consegue com o estalar de um dedo, tem uma participação muito- importante dessa mecânica de
é um cenário que exige que haja todo um período de prepa- Receita, em virtude da sua qualificação profissional e compe:ração, e que exige uma mudança comportamental, uma mu- tência.
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porque o debate também é saudável

- o ponto de vista dessa Comissão, e acredito que fói esse
o nobre propósito do Senador Fernando Henrique Cardoso,
de dar uma contribuição vigorosa em favor de proporcionar
à máquina do Estado uma arrecai;ão muito mais ampla, logicamente, cortando, logo de saída, esses tipos de sonegação que
são tão evidentes, mas que infelizmente continuam existindo
sem uma ação do Estado.
Logicamente, tentei fazer essa associação porque também
me causou espécie a declaração do tributarista Erisvelder Martins, por quem tenho profundo respeito, é um homem de

melhor qualidade, inclusive, como intelectual e como advogado. dos mais renomados do País; isso percutiu pelo fato
de ~ransmitir essa pergunta.
Mas V. s~., com muita sinceridade, com muita honestidade, fez a colocação ex3.ta.
Então, no· desdobramento-dessa Comissão, talvez retornemos com o tema para as pessoas que estejam mais afeitas
a esta área da elisão fiscal.
Estou satisfeito, Sr. Presidente. ·

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- MuitQ obrigad~.
Ofereço a palavra aos Srs. Senadores aqui presentes que
não quiseram se inscrever no momento em que a lista passou ..
(Pausa.)
Com a palavra o nobre Senador Meira Filho.
O SR. MEIRA FILHO - Eu queria, nessa oportuni. dade, aexemplo das outras, enaltecer, mais uma vez, a contpe~
tência de quem veio hoje, que nos deu realmente uma aula
sôbre o sistema de informação.
-·
- -·
Acredito que hoje a exposição de V. s~ nos alertou, espe~
cialmente a mim, porque depreendi que o deseó'ntrole na
arrecadação começa a ter um caminho para o seu controle.
Não?
A SRA. MARIÂNGELAREIS V ARISCO -Créió que
Sim. Mas certamente precisaremos de ajuda nesse sentido.
O SR. MEIRA FILHO - Saio aqui um pouco mais
alentado boje, porque tenho esperanças de que essa Com~ssão .
não descoblju o fantasma, porque o fantasma da Com.Jssao .
é a evasão. Esse já está aqui na nossa frente permanentemente.
Acredito que o conjunto de ~edidas aqui apresentadas
vai tanger esse fantasma. É uma opinião pessoal. J? o meu
elogio à competência de V. S• e à sua compostura ética.
.
O SR- PRESIDENTE (Ronan Tito}- Agradeço ao nobre Senador Meira Filho, que náo fez nenhuma pergunta.
Apenas gostaria de manifestar~~e p~ra as consideraçõ~s
finais. Faria até uma pergunta. Em pnmerro lugar, eu gostana
de dizer que os fanstasm~ que estão aparecendo podemos
dar um nome. só. Gasparzinho, o fantasma camarada. . .
Há pouco tempo li, nem semanário americano que um
homem não aceitou ser chamado incialmente de médico de
empresas em estado pr~-falimentar; preferiu o. tet;rio e_nfermeiro de empresas em dificuldades, porque a pnmerra atitude·
que ele numa empresa que está entrando numa situa~ão pré-falimentar é desligar o computador e começar no lápis.
Lembrando também a Guerra do Vietnã, em que os Estados Unidos da América do Norte, uma nação informatizada
lutava contra o bolinho de arroz, com a vitória insofismável
do Vietná, pergunto: será que não seria a hora de de~ar
todos os compUtadores da Receita pa:ra se dar verdadeira~
mente um pouco de confiabil~dade às suas informações?
.
É a pergunta que faço a v. s•
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A SRA. MARIÂNGELA REIS VARISCO- Diria que
é hora de ligar os computadores com força total, maximizando
a sua utilização com sistema novos, concepções novas, arquite~
tur~s novas, para que se possa efetivamente atingir os resultados que esperamos.
A essa altura, se desligarmos os computadores, não teremos muitas esperanças. Esse seria o meu ponto de vista pessoal.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Dr' Mariângela,
essa minha intervenção deve-se a alguns fatos. Primeiro, ouvimos aqui alguns presidentes de _ eotidade.s da arreca~ção que
attibufram grande parte - pelo menos um atribwu - do
fracasso à falta de informação que o Serpro poderia dar.
Depois tivemos aqui o. Presidente do Serpro, que disse
não ser preciso· cômprar equipamentos, que o Serpro está
à_ disposição, pois 41% de todo serviço que ele executa é
prestado â Receita Federal.
Em seguida, ouço de V~ S• que, em julho d_e 1990, ~~ve-se
uma nova visão e foi feita Uma nova estruturação no que
tange à questão de computação e informatizaçãO--·uma coisa
é diferente da outra.
.
.
.
.
No entantO, cotn toda sinceridade, participo da decepção
do- Senador João CaltD.oo, quando, depois de mais de dois
anos·- julho de 1990 a julho de 1992-, com nova reestrutu.:.
ração, embora comprometidos com uma· série de serviços diria que somos até especialistas em generalidades - , ainda
. temos que tratar desse assunto por julgá-lo da maior relevância
para o Pafs.
Não posso admitir que um pafs que arrecada hoje; t.otal
~município, Estad<>:, federação e, Previdencia Soçi_al-, ·em
torno·de 22% dO Pffi, como estamos assistindo à Argentina,
do nosso lado~ dizer que vai crescer, uma nação que, em
termos de desenvolvimento industrial, tecnológico e do PIB,
é a metade da cidade de São Paulo. Vem aqui o Ministro
Domingos Cavallo e nos diz que a arrecadação da Argentina
está eni 26% mais 4% da Previdência, totalizando 30% do
PIB.
Essa diferença de 8% do PIB daria US$32 bilhões por
ano, com o que poderíamos fazer uma distribuição real da
receita através da arrecadação, dos benefíCios! poderíamos
diminuir a desigUaldade através de uma educação e uma assiStência à saúde melhor.
.
_
Se este País fe"SofVer sair da recessãO e crescer dois anos
:seguidos 4% - e o Brasil cresceu, de 1900 a 1980... 7%
ao ano- não haverá energia elétrica. Então, vejam a importância desta CPI.
Agora, por outro lado, nós estamos tentando localizar
as razões e não conseguimos, porque as informações que poderiam _nos .ser .ío.rnecidas, deveriam ser dadas por quem as
têln. E houve uma reformulação, com umã·vontade política
determinada, com equipamentos necessários, de julho de 1990
até este ano, e até hoje.... Com toda a sinceridade, organogramas de funcionamen!o interno das entidades não nos interessam. Nós não estamos aqui para conhecer o âmago de
cada organização.
·
Nós precisamos. ter os resultados, porque senão nós vamos
trazer mais uma frustáçáo ao povo brasileiro. Vamos anunciar
uma CP! da maior importância e no final dizer: Há uma organização marat'ilhosa na receita em termos de orgonograma,
mas o de que nós precisamos sinceramente - e agora esfou
falando para os membros desta CPI - é ter mais cuidado
ao co~vocar as pessoas, ·para que venham as que verdadei·
ramente JX?SSam ter info~açóes para nos dar.
1

a
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.Éu agradeço muito e devo dizer que a algumas perguntas

que foram feitos a V. S', _V~
sei.
-

s~

só poderia responder não

Talvez a falha tenha s_ido npssa 1 Senador Jo.ãO :Calm.on.
Nós temos que verdadeiramente convocar pessoas que possam~

nos prestar informação a respeito da sonegação

fis~

e por _

que ela_ao_cntece _com tanta intensidade.

Agradeço imensamente

~

presença ..~

O SR. RELATOR (Fernando Henrique Cardoso) -~Sr.·
PreSidente, antes de V. EX' encerra, acho que·convém também
pedir um relatório adiciOJ.l~l sobre o novo modelo tecnológico
e a descrição qesse sist~ma, para nos informatmos pelo menos
da parte técnica disso..
~~ . _
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ANE1{0A ATA DA 12• REUNIÂO DA COM!S-,
SÂOPARLAMENTAR DE INQUÉRITO, DESTINADA A INVESTIGARASITUAÇÂO ATUAL DA EVASÃO FISCAL NO PAIS, REALIZADA EM 27-8-92
NA SALA 6, AL>I SENADOR NILO COELHO, ANEXO //, COM O OBJETIVO DE OUVIR O DEPOIMENTO DO SR. TARCIZ/0 DINOÁ MEDEIROS,
c-DIRETOR-ADJ_UNTO DA RECEITA FEDERAL,
·,QUE SE P~UBLlCA COM A DEVIDA AUTORIZAÇÂO DO SENHOR PRESIDENTE DA COMISSÂO:

Presidente: Senador Rooan Tito
Vice-Presidente: Senador Meira Filbo
Relator (eventual): Senador_Carl~s j>atrocinio_
·A SRA. MARIÂNGELA REIS V ARISCO~ Compro(Íntegra de acompanhamento taquigráfico.)
meto~ me a fazê~Io chegar· às mãos de V. Ex'
O SR, PRESIDENTE (Ronan Tito) -Está aberta a
. _"
_
O SR. PRESIDENTE (Ronan Títo) -E qua!<ju'er outro reunião._
Temos, hoje, como depoente, o Dr. Tarcfzro:DinQ~ Meelemento que V. Ex• possa dispor para nos oíientar nesta
deiros, economista, auditor fiscal do Tesour_o Nacional. ag~_nt_e
CPI, que não deve ser um trabalho nosso, porque se for só
da Receita Federal em Boa Vista. delega4o da Re~_eita Fe,deral
nosso não vanios conseguir nada. Ou todos nos determinamos
a fazer um novo· país, um país que tenha a possibilidad~ de em Manaus, assessor do SecretáriO da Receita Federal, instruprestar os. mínimos _serviços sociais à su~ -poJ;:idaçãó carerite, tor da ESAF- Escola de Administração Fazendária, coordeou- _-vamos contiõuar·nesse :ramêrrãme em ·quê~-nos-estamóS 1 nador de Atividades Especi::i.is- da Receita Federal, coordenador adjunto do Sistema de Fiscalização da Receita Federal.
d~de a dé"cilda p~r~i9a ,de ~()_ :-;-,_e a de. 9Q vai' no me·smo
diretor do Departamento 9-e Pessoal do Mini~tériq 9a F~zen
caininho.
·
-·
De nio-do _que eu. peço_ a V. S•; t:órilo apelo finai, _que da, codrdenadOr do Sistema de Fiscillização dá Receita Federemeta a esta CPI, ao Relator e ao Preside.nte, eleritentos ral. diretor adjunto da Receita Federal e diretor substituto
d~d~.eceita Federal.
que possam nos auxiliar nesse trabalho, que é desga·stante,
Reuniões e seminários o Dr. Tarcfzio tem freqüelltado
mas que nós temos a certeza de que é importante para- o
com bastante assiduidade, inclusive fora do Brasil, comoVePaís que· Ii6s ·possamOs cOnstruir.
nezuelà, Argentina, Japão, Bélgica, Canadá, Portugal e Tai.
Agraçleço. muito a. pre~ença de V. S•
wán, sempre sobre tributação e administração fiscal.
Está· eriCeriãda a reuniãó. · · · ·
Peço aos senhores e senhoras aqui presentes que fiquem
12;Reunião reali;,;;;;;· em 27 de agosto de' 1992
de pé: para ouvir o juramento do_Dr. Tarcízio.
___..
,
· AoS vinte e sele dias d~ mês de agdsto dó átiO- de _mil
O SR. TARdZIO DINOÁ MEDEIROS~ Juro, como
dever de consciêOcia~ dizef-tOdã Verdade. nada omitiOdO que
novecentos e n'oventa e dois', na sala n'?
da Ala Senador
Nilo Coelho, presentes os Senhores Senadores Ronan Tito seja do meu conhecimento, sobre quaisquer fatos _relacionados
(Presidente). João Calmon, Carlos Patrocínio (Relaroieveii- c.Om- ã. iflvestig:içãõ 3. cargo desta -ComisSão Parlarrientar de
Inquérito, destinada a investigar a situação -atU.al da evasão
tual), Elcio Àlvares, José Eduardo Vieira. Wilson Martins,
Esperidião Amirt- e Ruy Bacelar, reúne-se a ComisSão. Pai'i3fisc;~l n_o_ País.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) ~Dr. Tarcízio;
me·ntar de Inquérito destinada a "Investigar a Sítu3çãO- attial
da evasão fiscal riO Pais"r Havendo número ·regimental. o a sistemática ·desta CPI é que, de início. o depoente faç~
Senhor Presidente, Sena-dor B,.onan Tito,~ declara abertos ·os
um breve relatório do que pensa da situação da evasão e
elisão fiscal no País. para que crie condições de que os Srs.
trabalh9s da ComiSsão- e Solicita~ ao tiepóente, Dt. Tatcíiib
Dihoá Medeiros, Ditetor-Adjunto da Receita Federal, que Parlamentares possam fazer o seu questionamento. É muito
proceda o juramento. Em seguida, o Senhor Presidente faculta importante esse depoimento inicial, porque pode. inclusive.
noS orientar nas perguntas que devemos fazer.
a palavra ao depoente para fazer sua explanação. O depoente
expõe sobre três aspectos que considera importantes:- a situa·
Com a palavra o depoente. Dr. Tai'cízió Medeiros.
çãu da evasão fiscal, questões legais relativas à tributação
~
O SR. TARÇfZIO DINOÁMEQEJROS~-:Sr. Pre~i
e o papel da Receita Federal. A presidência sugere que na i:lente, Srs. Senadore~. minhas senhoras e meus_ senhores,._ é_
próxima reunião ;;r ComiSsão delibere sobre o encaminhamen~ uma satisfação para mim ter sido_ convidado e atender prontato das interpelações 'ao depoente ou se proceda à convocação mente à convocação desta Comissão Parlamentar· de Inqué~
.
do mesmo, sugestão esta aprovada -pela Comissão. Erii segui- rito .. ·
da~ usam a palavra os Senhores Senadores Carlos ·PatroCínio:
Funcionário da Receita Federãl. pela primeira vez vejó
José Eduardo Vieira e João Calmou. O Senador João Calmon · a oportunidade, através dos seus representantes e das pessoas
ligadas ao assunto, de a sociedade brasileira poder discutir
·.solicita à Presidência as declarações juntO à Receitã Federal
1
um assunto de tal gravidade para o nosso País.
_ de rendimentos e bens de dois novos bilionários que operam
Pretendo. nesta minha introdução,-falar sobre três aspecno Brasil e tiveram seus nomes publicados na revista Fortune.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerra tos que considero muito inlportantes: a evasão em si. algumas
os trabalhos' e~ para constar, eu, Adriana Tãvares Sobral, questões legais relativas ao assunto tributação e o papel da
Secretária ·cta Comissão; lavrei a presente Ata que. lida e Receita Federal.
_Quanto à evasão fiscal, um àspecto que·no mundn inteiro
aprovada irá a publicação com o apanhamento taquigráfico
preocupa as administrações tributárias e os cidadãos de bem
. que faz parte integrante desta Ata. '
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é a soriegaçáo. Tenl · pefeCído,~ i nós que eStamos dedicados·
a tratar de administração tributária no Brasil, que existe uma
· tendência crescente do agravamento da. situaçãO de evasãolsonegação.
~ ~~
~
~
Vou ~ar uin exemplo recente, dos últimos anos,_ sobre
essa situação no País. Anteriormente ao ano 1990, o anonimato fiscal, fundos e títulos ao portador, movimentava cerca
de 10 bilhões de dólares carreadso de pessoas jurídicas e físicas
para fundos e títulos ao portador. Havia uma ·cobrança de
· ~mposto de Renda sobre esses fundos de anônimos, que carreava para o Tesouro cerca de 1,5 bilhões de dólares .. .Na
realidade, havia uma certa pioteção ao anonimato, tarito que
alguns bancos até chegavam a f!lZer a sua pro·paganda com
o seguinte: "Apliquem em títulos no Fundo do meu banco
que aqui o "leão" não chega".
·
Havia, sutilmente, pode-se dizer, um apelo bastante razoável para o carreamento dos fundos, mas, ao mesmo tempo-.
um sutil apelo a uma possível fuga de pagamento devido aqs
cofres do Tesouro. -- · - . -. - - - --· -Acontece que com a legislação de 1990. quando se acabOu
conro anonimato de títulos e cheques ao portador, criou~se
uma situação antagónica. No primeiro mome-ntO. houve um
tal crescimento d~ arrecadação de impostos, houve uma subida
, tão grande, nos meses de abril.e maio de 1990,- que p3receii.
ser uma das medida mais acertadas, do ponto de vista tributário, tomada(ultimamen~e no País. Por.outro lado, issa gerou
o surgimento, uma teridência maior para o aparecim.etfto ode
laranjas e de contas fantasmas no Pafs.
O que .acontecia -anterionne11te?
.
Cpmo os títulos eram ao portador, como os cheques eram
todos ao portador, na realidade_, qualquer pagamen~o-, por
mais ilícitO que fosse, estavam mais ou menoS prOtegidos de
fiscalização e corriam, âigamos, totalmente pelo Caixa 2 das
· empresas. Na medida em que acab~u o ançmimato; niâs cd'nti. nuaram sendo feitos os pagamentos ilícitOs, pa:gameritoli. meD9S nobres, houve uma necessidade de uma documentação
para registrar na ·contabilidade dessas empresas, ou pãta-dar
··,'causa a esses pagamentos. Conseqüentemente, houve o acrés:cimo do que chamamos "notas frias".
A minha experiência de ex-coordenador do sistema de
fiscalização da Receita Federal é de que, a partir daí, houve
um crescimento bastante apreciável que deve ser levado em
consideração.
Antigamente, até três anos atrás, o Finsocial tinha uma
alíquota de 0,5% sobre o faturamento. Subiu para 0,6%, para·
1%, para 1,2% e, finalmente, 2%. Càlculari10s que o Imposto
de Renda, na realidade, representa cerca de 1,6% da receita
bruta das empresas._ Então_, tç~qs o Imposto de renda com
alíquota de 30o/o- SObre o lucro. o que significa 1,6% da receita
bruta das empresas e temos uma taxa de Finsocial de 2%
sobre a mesma receita bruta das empresas. Isso, sem considerar a Lei n• 8.200.
·~
.~
Resultado: a pessoa passou a pagar mais do que o dobro
real de imposto-na soma do Imposto de Renda mais o Fiosocial.
Ainda quando se decretou o fim do anonimato, convém
se ver o seguinte: no primeiro momento de surpresa, fieãráln
retidos, nos diversos fundos, à disposição dos bancos, cerca
de 10 bilhões de dólares. Dez bilhões de dólares! Desses 10
bilhões de dólares, hoje, restam, pelo que se lê em relatórios
e na imprensa. apenas cerca de 500 milhões de dólares. Houve •.
então, a possibilidade de as pessoas legalizarem aqueles recursos, ou retirarem os Se.!J!}undos!..,_ COII! ? pagamento de 25%

1

'se

de-·Impostõ -de Renda ~maTs~Umã-ta-Xá-de s·% de IOF,
não
tivessem feito a iriclusão desses. valores na sua declaração
~ do Tmposto tle Renda. Então, havia duás si~uaçóes: le~li
! zar-Se-ia elsa partiCipação nos fundos com o. pagamento do
·. Im'posto' de Renda e o IOF. ou se declarava' no banco que
se havia feito constar aquele valor na declaração de bens.
· Chegava-se ao cúrtiül.o de; no primeiro momento, siinplestn:ente a pessoa declarar aos gerentes dos bancos que ele
já havia declarado aquele valor ao Imposto de Renda, assim
~ os tinham os fundos liberados parcialmente. Ficavam retidos
cerca_
~ ~ ..res_ta~t~ _e_l~s liJ:'~J;~V~ ..cri?m-s~, eQtão,
t..Iina" Situaçao antagômca. Quer <fiZer; no pnmeiro momento
-l hoUve l!sse-crescimeO.to de imJ?óSto;inàS Súr'gi~ daí _também,
cothêf falei~ uma· tendência _à criação de -fantasmas; porque
· Uiria grànde parcela dos possUidores desses recursos em ~ndoS
: não que~ qú~ se 'sõubes~m a s_u~ origem, En~ão, fo_i mu~to
comu:ro}, por serem fundos ao pOrtador. qu·e os propnetános
_.desseS fundos.encarregassem· terCcitds, ·que-ohoje chamamos
de laranjá, a irem a bancos pagar o Imposto de Renda e
o TOF, ou declarar simplesmente que já tinham-declarado
: no Imposto de Renda, e que essas pessoas liberassem os recur·
· -· ·
.sos-como- sendo delas.
· _, __"Isso·fez_ com que_:_ eu diíi'a -..:..:_-~e- diãsse _-um lãrarijal
ltO Pafs. Con.seqüenteme·nte, esses Iãrafljãs repaSsavam OS ~us
reCU.rsos' para as pessóas· proprietárias -daqu~les furidos --que
re~plícit\lam c;iri baricoS. Mas. desra ver, como -não era pent:J.i_-fiQo rilais o anonimãto, reaplicavam em contas frias, ã.briãm
novas· contas frias.
___ '
----Posso dizer' aqui que, de maneira gc::ra!, toda a mecânica
do_ peq,~eno númer()_· de C()nta~ fri~, que _antes~ era cpmum,
fôi alterada. Ciiar~i:tt..;se·novos ·ttpo~r de contas frias qUe a
Rec~~t~_-Feder3l' não' cOnhecia. 'Na realidade, a expe_riênCia
fiscal do -~ossÇJ__ p-esSoai_de -cam'pO já tinha dete_ctadç h~ a1_1os
· cômo ·Se ·davam as contas friaS de C3íia'1:: PaSsóiJ!Se ·engenho• ~- -:c-_ · • -. · ·
samente a se-criar uma nova sisie'niáHcà~--.-~~ COnseQüê~cia disso,-lemb;o~~~ que, maís ~u minos
ein setembro de 1990, -a revista Veja fez ulna reportagem
relativamente curta sobre esse surgim,_ento CÇn;t os__ ~á~os nomes e as várias nlõdãlicliides de contas- frias, Esse assun~o
chegou a impressionar o Presidente da República que. do. próprio punho. deS~acóu fOlha ~da. r~vísta- Veja e_ mandou
par;~._~ Receita Federal para_est~dar providências contra esse
surgimento de novas irregularidades fiscais. - - - - · A rteceita: Federa(eÕtão; p-repãróu uffia medida provisória, estudou bastante, reuniu o que havia de melhores técnicos
relativamente a Imposto de Renda, fizemos um grupo de 6
pessoas, técnicos do mais alto gabarito que estudaram as diversas-formas e propuseram a expedição de uma medida provisória onde se fixavam penalidades, facilidades para que a
receita tivesse aces·s_o a esse tipo de contas, uma obrigatoriedade para que os bancos dessem tais informacõt>:s.
A d1reção da Receita Federal passou es!ie asSunto para
o gabin-ete da então Ministra da Fazenda. A Ministra gostou
tanto do assunto que,-no início de 1991, ao propÇ>r a expedição
de vários ·atos que chamamos de Plano Collor II. incluiu essa
medida provisória como fazendo parte doque seria o PlanO
Collor II. Chegou-se a distribuir, prince relesse à imprensa,
onde constava expressa menção a esse projeto de medida
proviSória. Até hoje não se tem notícia da expedição desse
ato.
Não sabemos 'Se saiu do Ministério para a Presidência,
se a Presidência, resolveu não expedir. Sabemos apenas que
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Só em -São Paulo, a Receita Federal· tem, hoje, cadãStrados trezentas "empresas" não existentes especializádas em
fOrnecimento de notas fiSCaiS friàs. - · · · '
" - · '"' -· A partir .. també"ro, de i99o, Com.eçamõs ã-tef ni~iSâi~çul
· · Em 1989 descobrimos no Ceará uma central de formação
dades com o; bancos para acesso às contas baocátiJii ...A l~gisla
e de vendas de notas fiscais frias, Utilizando, evidentemeri.te,
ção vigente diz que, constituído um processo fiscal, Isto _é,
nomes de terceiros.
aberta uma fiscalização contra uma pessoa, faz-se o protocolo
·Era tão-sofisticada a sistemática, que eles não chamavam
e, então, pode--se pedir indiVidualmente essas cont~~ ao banc_o.
~·venda de nota fria", eles chamava "aplicação em papel".
A partir daí -e da nova Constituição, ~m o. artigo _que fala
Então o ·comerciante, ·o industrial, o contribuinte que
da privacidade, os bancos passaram quase st_S!emat~~ent~- _precisasse de uma nota fria la lá e diz; i~ q~e _que ri~ aplicar,
a nos negar os pedidos de informação. .. · •·
. . .
por· exemplo, um milhão num papel 7 1sto é,- quenam uma
Houve um entendimento de fortalecunento do stgilo bannota fria de tim milhão; A empresa cobrava 20%·. . · ·
cário~- do qual vou dar um exemplo concreto. Eu erá coord~ ... _ Por sor,te, no tempo_ se conseguiu prênder o·me~tor desse
nadordo sistema de fiscalização, e resolvem~s fazer _u~at:lSqa
sistema de notas frias, foi _aberto _inquérito na_ Polícia Federal
lização sobre aplicadores dos grandes Fundos e da Bolsa de
e 7 ao que consta~ foi devidamente condenado, depois, pela
Futuros e intiritariios as administradoras de Fundos ~-a Bolsa
Justiça.
·
· · ·
.
de Futuros a nos prestarem informação, e o primeiro_ que
- - · Era tão sofistiéado, que consta no 1empo que agênctas
ingressou na Justiça~ contra a Re:ceita foi a Dis_tribuiQqra d~
bancárias de banco local, fora do Estado do Ceará; ágenciaTítUlos do Banco do Brasil.
_ _ ____ _
·-v~m__aplica-ções nesses papéis.
· ·, ·. · · ._ · ·
·.
Evidentemente, se o próprio Banco do_ Brasil ingiessOu
Há dentro desse cadastro que a Recetta ·e-stabeleceu hoje,
na Justiça contra a Receita, já viu o· resUltadO:_todas as outtas
sumula_das; qualqut;!:r auditor-fiscal, qu11ndo- faz uma -fiscaliingressaram.
- ·
-zação, já sabe 7 que, se aparecer nota fiscal em nome ·da_s
Lembro-me que na oportunidade o_ Ministro_ - foi um ·empre~as tais e tais são treze_ntas deve cortsider~t a-ut~~a~t-~
7
7
pouco antes da mudança de Goverito, esSe aSsuntO-fóí leVa?o ,. camente como fria, porque' realmente,· êla ê fna. Existe a1
7
diretamente pelo Secretário da Receita Federal e por num
de tudo, desde a invenção de nOmes até a utilização de nomes
ao Ministro Maílson - chamou o Díretor ~o Departamento · de empresas realmente_ exiStentes.
· - _
Jurídico do Banco do Brasil e exigiU-a retirada d~SS;a 'aç.ão
_----oEm um levantamento -que fiz numa entidade chamada
naJustiça.·
··.
.
~c-_, " ' '
.
Serasa, que é uma entidade mantida pelos banco·s ~ se~e
Foi prometido? nunca se retirou? mudou-se o Governo ·.de apoio aos cadastros bancários; em vez' de um fun~ronáno
e, até hojé7 não conse&';!imos a~sso á" esses d~_dos.-. r_._. .;
do banco pedir informação sobre nós em outros bancos, conEntre as várias possibilidades que temos de fiscalf-Zar,
sulta a Serasa- uma espécie. de DPC dos bancas. Ela está
e. a Receita está -investindo pesadamente para reconquistar
sediada em São Paulo.
o. tempo perdido, está o cruzamento de infórma~es._ . _; · Fiz uma visita ao local e foi :niostrãdo a_mim: que, em
Na formatação desse tipo de cruzamento de mformaçoes . nome de uma empresa, de uma grande empresa brasileita,
da Receita é muito importante o abastecimento- de- da_d_o_s ~xhavia_4Lo_utras "pessoas jurídicas" pedindo empréstimos ban~
ternos, de fontes externas à Receita.
- ~- -~ ~-·--_-_ -_cários, usando o seu CGC._ Então, são "empresas" inescruÉ claro que a Receitã não pode se base~_ 8?~-~n~e n~s
pulosas que anotam o primeiro CGC que VêeiJl num produto,
dados declarados pelo próprio contribuinte. Então, temos feie se auto~registram, e chegam a pedir empréstiinóS bancários
to váriaS experiências e vários programas no sent~ao_ dé Consepara atividades comerciaiS Ou de pequenas ·indústrias totalguir dados externos relativos a gastos de contribumtes para
mente falsificadas. EVidentemente, a· Serasa iilforma ao banco
cruzar.com os que eles declaram.
__ _ __ _ _ .
que aquele CGC é'da empresa taL
· · · . ·
·
Entra aí a necessidade de a Receita cruzar, por exemplo
Um outro assunto que me parece bastante relevante, rela~
entre outr~. 'os·gastos'de cartões de crédito. - -~
tivamente à -evaSão, é-o da inadimplência.
Passamos? no anQ -passado, do meio do ano, d~sd~ o
----- Fizeffios uni levantaniento--na própria Coordenação "de
meio do ano passado até mais ou menos o fim do p~e1ro
Arrecadação da Receita Federal sobre os últimos anos:
trimestre deste ano, a discutir o assunto com as admmis!raInadimplênci3. -evidentemente aqui podem haver algudoras, com os setores bancários, que têm, também, cartoes?
mas falhas. Tal_vez, quanto ao abastecimento de dados, devam
e até hoje não conseguimos.
· ··
ser -ãinda feitos alguns testes de consistência. Mas, vou eítar
Respondem: expressamente que não atendem os nossos
aqui ·o primeiró- resultado a que che_guei_ no Brasil.pedidos de informação· por julgarem inconstitucio~aís-os pe~
Em -termos de lançamentos feitos pelas próprias pessoas
didos.
__ _
. jiuidicas e- físicas, pelas próprias pessoas, tivemos que, no
Foi eXpedida a Lei Delegada o9 70, que, 110 seu art. 12,
ano de 85, lançamento de 340 bilhões de Ufir -evidentemente
prevê que sejam dadas informações cadastrais à Receita. Queeranl BTN, transformamqsisso e~ Ufir-, foram pagos2.579.
ro frisar bem que restringiu as informações cadastrais. Mesmo -iStO é-,- Uina inadimplência de 0,76%, só.
assim, há um banco e administradora de cartão que dizem
· O SR. PRESIDENTE (Ronáti-Tito) ~ Que númerO>'
que não atendem porque julgam a Lei n9 70 ~nconstittl~onal.
por favor? É 340 bilhões de UFIR?
Tenho cópia deste documento· em resposta recente, de JUnho
deste ano, à fiscalização da Receita Federal.
.O SR. TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS _,Passo pa)-a'
Entre ·as várias formas de sonegação detectadas no Brasil
V. EX' os papéis.
ao longo do tempo, algumas são já basta11te conhecidas do
O SR. PRESIDENTE (Ronan Titó) '-Muito obrigado.
público, através da imprensa, e do público empresarial de
O. SR. TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS ~Trezentos
·
maneira bastante comum.
e quarenta milhões, novecentos e vinte e seis mil UFIR. TrePor exemplo, nota fria, nota calçada 7omissão de receita,
zentos e quarenta milhões.
·
cadastros de noteiros foram feitos na Receita Federal.
foi ·entregue aO"'Ministério. Era uma mediOapfofundame~te
estudada? da qual até hoje não tivemos m~is itotí~ia.
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Em 1990, a mesma pesquisa foi feita. As eriipresas lança~

ram para Imposto de Renda 8 trilhões e deixaram de pagar
802. Isto é, de 0,76% a inadimplência subiu para 9,46% ...:...
pessoas jurídicas, s6 Imposto de Renda sem considerar os
impostos. Houve um crescimento de inadimplência de 10 vezes
entre o ano de 85 e 90. Evidentemente, 10 vezes não muito
significativo; porqlitn;übiu de 0~76 para 9%. Dá qua:se 15
vezes. Porém, em 1991, tivemos ·no Brasil- pedi que testas·
sem, hoje, a consistência desse dado - uma inadimplência
de 50,76%, entre o IaÍlçamento notina.J., valor previsto e o
valor não pago. De 23 bilhões de UFIR, pagaram-se !1:838!
Parece~me uma tendênci~ preocupante, da máxima gravidade
para o País. As causas nãO sei eXplicá-las. Parece-me que
o momento atual da história do País tenha alguma influêhcia
sobre tal questão.
Nos lançamentos_ suplementares, aqueles foram autolançamentos, a empresa declarou que deixou de pagar _aqueles .
percentuais. Mas feitas as diversas r~viSões nas d_eclaraçóes,
feitas as próprias malhas que fazemos, então, a Receita faz
o lançamento suplementar.
No ano passado, desse lançamento suplementar ,_nós tivemos uma inãdimpléricia de 38.83%; seildo que na -re-Z.Ceira
Região Fiscal, que corresponde a Ceará, Piauí e Maranhão,·
a inadimplência atingiu 72%. Um dos ~otivos que preocupam
bastante a Receita Federal e que, creio, bem ou mãl, pode
ter alguma conexão com toda a gravidade dessa situação é
o problema dos cadastros. Nós, hoje, temos, basicamente,
dois cadastros: o cadastro das pessoas físiCas _e o das pessoas
jurídicas.
Estabelecidos nos anos 60, mais predsaiitente em -1966
e 1967, jui"íôica e física, esses cadastros, a:o longo do tempo,
vieram sofrendo algumas implicáções não tributá~as ."qtJ.e -tornaram os··cadastros não muito confiáVeis_.- Eti VOu --dar um
exemplo. É fato certo -que, hoje-, todas _as_ pessoas não. se.
sentem cidadãos se não-tiverein u111 CPF. N:ó~ temos problemas nas cidades fronteiriças, ç:om O fato de argentinos, uruguais, venezuelanOs e peruanos virem para o_ lado de cá das_
nossas cidades, porque fazem queStão do cPF~- porque d_á
status. A pessoa, mesmo residente na outra fronteira, tem
o CPF. Há uma série di;·pequenas legislações, atos infralegais
no Brasil que exigem a apresentação de CPF.
Ainda que criado com a final~dade_ ~stritamen~e_ ~1.scal
e tributário, o CFP passou a ser o grande e3:dastro nacional.
A minha empregada doméstica tem CPF, porque precisou
comprar· um radinho à prestação e a loja não lhe venderia
se ela não tivesse CPF. No mês passado, eu fui à cidade
de Maceió. Para que eu pudesse me hospeda_r _no ho~e_l, ~
hotel exigiu o número do meti CPF. Evidelttemente, eu protestei e o rapaz do balcãó disse: "Doutor, parece que Osenhor
tem razão, mas se eu não anotar o seu CPF o gerente pode
até me chamar a atenção". Acho que são fatos absurdos.
Resultado: hoje, o cadastro de pessoas físicas tem cerca de
81 milhões de componentes, quando se sabe que, na realidade,
apenas cerca de 14,5 milhões tém interesse tributáriõ. Temos
uma demanda anual de 5 milhões de novas inscriçõeS tló CPF.
no Brasil. Sabe-se que o crescimento· da população,em termos
de mão-de-obra empregada, não cresce nesse mesmo número
absoluto. Chegou~se a um ponto tal, a um custo tal que,
boje, gerou-de um certo problema operacional dentro da Receita. Embora o Cadastro me permita pesquisar qualquer contribuinte por qualquer um dos seus nomes, ó- SCrprõ teve
que gerar um dispositivo, um comando, para que se pudesse
. pesquisar a partir do pr~prio número do CPF, porque todas
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as pessoas faziam pesquisas. Passou a· haver um número tão
grande de pesquisas _dentro desses 80 niilhões, com uma perda
de tempo tão grande, que chegou-sé à seguinte_conclusão:
b_lqqueia-se: esse acesso - s6 se fornecer-o númeiõ. do CPF
para~ a ,partir dele,_ procurar a pessoa. O cadastro era tão
.
sofisti_ca,do Õo ip{<:io que se ~u coloc;ass~. pOr exemplo, contri- ,
buinte Tito, re1aciOnaiia--iD.e todas as pe:~~o~s- qti_e--tiVeS:sein'
prenome ou sobrenome Tito nO" País. E, dali, eu escolheria,
confonne a região, qual era a pessoa que-eU ·qtie"tia. ·
Recentemente, eu tive um problema. A Secretaria· de
Administração Federal, SAF, mandou que cada Ministério
rec.adastrasse as suas pensiOnista~, _"a _"fiiD de descentralizar o
pagamento de pensioáiSt;;ts do Ministério da Ecop.Omiã; Fazendã e Planejamento para os respectivos Ministérios: Só ·que·,
nesse recadastramento, exige-se o CPF do falecido .. Na_semana
passad~, -eu estava com 6·mil velhinhas ~a Delegacia do Rio
_q~ )_:;meito e, aí, eu exigi que· emitisse a metade dos C:E:>F
dos fale_cidos -.e com razão~ porQ!J.e·,-séhão;·nç; pióxfriiô
mês não receberiam a pensão. E a otitrã metade das 6 mil
velhinhas pedindo que, por favor, descobrissem no computador qual o CPF do seu esposo.
- .
·
. Eu, pessoalmente, acionei a SAF, vi~ fax, piotestanto,
dizendo_que isso não .levariã a nada-, que--isso era-·um ·cuStp
para a administração, um problema psicológico para aqu-elas
senhoras; e -sequer' me deram resposta ..
AsSth11i ~ determinei, via 'CoordenaÇ_ão _de. I~fofm-;çô~s
Ecoti6mico-Fiscais, qile transmitisse às Superintendências Ciue
eles s~j_eSpons~ilizariam pela pensãq,·mas que elas Voltassem
para casa sem se preocupar com aquele dado. Isso eu considero
. ,
_
. __
um absurdo. Issq ~ UIJ!_absurdQ.
O CGC, cadastro das pessoas jurídicas, que é· irmãO do
CPF, dado o seu próprio volume de abrangência, é bem mais·
confiável; embora muita:s empresas' dêem baixa nà JuQta éo. mercial sem dar a baixa junto à Re'ceità, mâs é m'ais confiáVel.
Entretanto, por um fato e outro,· a Receita ciitá
iteste
semestre; com um grupo estudando o recadastramento das
pesso~_s físicas.
Chegãmos à conclusão de que é impos_Sível manter llin
cadastro para 81 milhões, do~ quai_s _soniente 14,5 milhões
de pessoas têm interesse pãra o Fisco. Mas teJitos 1,1m. problema: a ntaioria dessas pessoâstem·eonta bancária, tem carteira
de ide~tidade, tem uma _pequena prestação; ond'e se exige
o CPF. Entã'o, -teino~ ·que· és'túdar' Um recadastramento-Qe
maneira taf que .se anule o Dúmero 3.tual, mas sem cri'ar um ·
problema para aquela pessoa, cada vez cjue_ essa pessoa citai- '
o número velho de cadastro, vái ser recusada a sua- conta
bancária, o seu cadastro de crediário etc. Então. esse é .um
problema qu~ parece simples, mas é sério.
Poi- :OutrO lado, temos que estudar o momento oportuno
para chamar ~s pessoas para se reca.dastr3rem. Seria estúpido
da parte da Receita convocar todas essas pessoas para irem
às suas delegacias_se recadastrarem,. Ent~o. penSamos em fazer, junto à próXima declaração do Imposto de_ Renda. o
próprio formulário do Imposto de Renda, no cabeçalho, servir
como fonte para o recadastramento.-Está-se estudando como
se formarão os números cad~trais, para que se evite problema
para a pessoa e para que, ao mesmo_tempo. o cadastro se
torne mais eficiente na Receita Federai.
'IemOs tido recentemente algumas reuniões com o Banco
Central sobr:e como dar acesso aos diversos bancos para 00hfer~ncia de número cadastral.
~Tivem~s experiências dramáticas recentemeJ;Ite. Pessoas
inexistentes, com número de CPF falsificado, núrrierO de CPF

agora;
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de terceiros e número de CPF tirado adredemente para essas
do Chile e comprei um brinquedinho para o meu neto num
pessoas' inexistentes.
- - ·
· -~ _caiDelóJ_e ele tirou a_"la factura"_. _ _. __ _
Explico: no ano de 1979-tivemos·uma eXcelente campanha ·
Um amigo-meu, brasileiro, que mora em Santiago,-dissede desburocratização no Pafs: A- Reçe_it_a' Fede:ral _foi mtiitp
me QU:e _uxna: ~eiJ§~t9lJ-_ ~Ij_tro~ :m.il!l a_nhariQ_Q_o ~ pediu um
· elogiada porque no tempo se dizia que acabamos com'a:circu.:.
short, qualquer coisa. e perguritou para a senhora: "-O
Iação de 400 milhões de documentos dentro da Receita- Só
imposto, o IVA, é de 18%?" E. a senhora respondeu: "que, nessa desburocratização, a Receita passou para os b3.i1cos · É, sim senhor". E ele disse: ''__,..._Se- a senhora não cobrar
o. IVA, não me_ dando a nota, a senhora abateria_os 18%T'
a preparação de inscrição do cadastra_ das pessoas fískas. Isto
. é, se já permitíamOs que as pessOas entregassem--a sti.a declaEla olhou para um lado e para o outro, não tinha ninguém,
ração via banco~ nada mais cómodo para as pessoas que,
e disse: ''- Pelo _amor' de Deus~ não me fale num assunto
desses"'.
ao invés de_ virem a cerca de SOO repartii;ões~da Receita no
Brasil, fossem a 20 mil agências do banco tirar o seu CPR ·,
É uma questão de_rnentalidade.
O número é prepãrado pela Receita, o banco simplesmente ·
No Brasil, tenho feito testes com os amigos, ficam encabuconfere a ·carteira de identidade com os dados_ expressos e · lados de pedir a nota fiscal. Fica-se encabulado!
dá um canhoto daquela papel que tem o número do·CPF.·
Esse problema de medição de sonegamento é seriíssimo.
Acontece que, embora a própria regra estabelecida p~lo- Não existe, oficialmente, nenhum estudo da Receita Federal
sobre esse assunto_~ Existem e'stUdos de funcionários~da ReceiBanco Central preveja uma série de responsabilidades no _banta. Por.exemplo, um ex-funcionário-nosso; que hoje trabalha
co sobre isso, detectou-se que, ou-por relaxamento ou pór
aqui no Congresso_ Nacional, o Dr. Roberto Citele, fez um
irresponsabilidade, ou por camaradagem, existem pessoas até
estudo muito bom. O Dr. José Ruy. funcionário' da Receita
com mais de cinco CPFs neste País para fazer mau uso dele..
· Federal, que trabalha hoje na S_ecretaria de Economia __tem
Nenhuma pessoa bem intencionada tira cinCo CPFs.
Estamos estudante hoje, alguns bancos já concordaram
feito alguns artigos. Um ou_outro colega tem feito~ inclusive
como tese de mestrad~. algum esi~d~, -~as, to_dos os- c!s~ud6s
em eliminar essa ·preparação -rle CPF, e ·pretendemos até o
recadastramento, trazer isso para a Receita, mas aí me• vem:
se baseiam em casos concretos~ isto_ é, pega-se uma -certa
esse problema: como é que vou atender 5_ milhões de pessoas~
qu_antidade de pro_cessos fispai~ e, em- ciril~ dele se tr~balha.
das quais, pelo menos - garanto-- 85 .não têm o _IJlínimo
. V:Õu dar Üm- exemplo a V. Ex ..• Em Vitória. Espírito
Santo, terra do nobre_Senador João_ Calmon. quando eu era
interesse tributário? Como- é qtié 'vou atender .isso, ení filas
gigari.téscas nas cidades, para ter o- ca-rtãozinho· .do CPF? A
coordenador de fiscalização -porque fui de 1988 até junho
do ano passado, quando passei para diretor-adjunto - pedi
ocupação, o custO da rilinha mão-de-obra para atender a essa
questão, quando sei que essas pessoas estão procurando a
uma pesquisa sobre modalidades de infrações fiscais. EntãO.
Receita por exigências não tributári~s? Para o seu pequeno
0 - meu chefe de divisão pegou 211 processos e fez um estudo.
crediário, para a sua periSão na Pr~vidênciB: et_c. _ . . . . . . Esses 211 processos tinham Sninfi"ações diferentes _de ImposSão problemas que custam •. em termos de recursos, apa-, to de Renda; 93 empresas tinham cometido só um tipo de
rentemente- pouco, mas custam muito- socialmente ,para .as· infração, mas 9 empresas cometeram 7_ infrações; 5 empresas
pessoas, custam muito para a imagem do- Governo. imagem · tinhaín cometido só um tipo de infra·ção. mas nove einpresas
da Receita Federal e isso é uma_ preocupação muito- séria
cometeram 7; cinco empresas- cometeram 8; uma empresa
para nós.
cometeu 9; duas cometeram 10; uma foi campeã; cometeu
Sobre o problema de como se estimar a sonegação, lenho
13 .tipos diferentes de infração. Dessas 572 infrações.J79 foram
participado de vários semináriOs internaci0n3_is e .ess:e- assunto
de despesas glosadas pela fiscalização. ou seja, não necessárias ·
tem preocupado as administrações tributárias.
à atividade da empresa;_lSO eram de omissão de' receita;· 83
Nós temos aqui n·as Américas um centro Interameri~ãno
e~am :relativas a problemas de correção monetária; 42 eram
de Administradores Tributários....:. CIAT - , é uri)ã espécie
de compensação de ajustes.
de OEA tributário, CUja Sede é Do Pan;u:ná. e t9do~ os_ paCses
-;No item .. glosa de despesas'-'. 51 empresas cometeram
das Américas- e maiS- alguns' da Europa fazem parte como
121 infrações, isto é-. cada empresa: teve. em média, duas.
membros, embora fosse criado inicialmente para as Américas,
No item ..omissão de re_ceitas~~. 142 empresas. das 211. come~
mas há alguns da Europa.
teram infraçóes. Só 69 não haviam cometido essa infração.
Eu sou membro do Conselho Diretor do CIAT. e tenho
Fizemos um· outro levantamento mais recente: pegamos
participado de váriãs rodadas- nos Estados Unidos, Canadi. todos trabalhando com processos efetivamente feitOS- Pela fi"sM
Chile, Argentina, Portugal, França e Alemanha, que parlici- calização. Total Brasil- anos 1990. 1991 e 1992 até junho.
pam e são membros- de como se medir a son"eg:ição.
· no Imposto de Renda de pessoas fiscaís --e jurldicas: esses
··
contribuintes fiscaliZados haviam declarado. em termos de
Esse tem sido um problema sério.
Os americanos. que gostam de estatísticas, têm boas esta- UFJR, 58 bilhões, 575 milhões. A fiscalização foi lá e apurou.
tísticas, dizem - e isso foi-me repetido no Canadá- o seguin- em. 1990, que eles deviam mais 159 e SOO milhões de UFR.
te: "Nós fiscalizamos cerca de 1% de contribuintes. Esse 1% isto é. a soma-do que ele declarou mais a soma do "X" que
de contribuintes tem sonegação "fiscal. Então. eu- digo que levantei- que seria 100%. do imposto-devido- representou
a minha sonegação é de 1%.
.
73% -repito-dos processos efetivamente lavrados. E lógiOuB!ltO aO Chile, disse-me: "Não. Lá no Chile nós fize- co qtie há empresas que cometeram 1%. 2% e há empresas
mos estudos económicos, extrapolamos de tributos para finan- que cometeram 100%. Quero" frisar -que essa amostra é tecnicilças e chegamos à conclusão de que a sonegação no Chile mente viciada, uma vez _que. antes·de eu fazer essa fiscalização.
apliquei uma série de parâmetros que me con-duzissem a esses
deve atingir o absurdo número de cerca de 27%.
Quero, aqui, fazer um registro sobre o Chile. A mentaM contribuintes. Quero também dar a seguinte inforrilação: de
üdade comercial do chileno é de que ele seja incapaz de vender cada 100 contribuintes escolhidos para serem fiscalizados pelos
alguma coisa sem ·~la factura~·. Já esti_ve_ em alg"!-mas cidades. nossos paráinetr~s. 96 têm re-súltado fiscal: - -
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Portanto, quando disse que esses-fiscalizados tinham índi-·
cede 73% da sonegação, não-estava diZendo que é um;,~. média
entre os contribuintes do- Brasil; estou dizendo é que essa
média ocorreu ~íltre os processos fisCalizados em 1990. Em
1991, esse índice cresceu para 97,5%: Eiii 19Q_2, até junho,
estava ern 70.0%.
Em 1990/1991, _na 1• Região Fis~al _(DiStrito· Fede_ral,
Goiá$, Mato Gi'õsso Oo Sul, Mato Grosso e Toc~ntii1S) _o
fudíCe era 89%. Este-ano: 25o/O:-- ~ - ---São Paulo: em 199-o-:.....::-71 %; em 1991- 14%.
Rio Grande do -SUl: em 199(f- 60%; em 1991 _;_:_,-99.7%.
Para ser franco a V. Ex~. ~Ôs 14%, relativos a São Paulo,
em 1991, estão sob suspeição: O .úidice ·está tão baixo qile
está sob suspeição a partir de agora.
- - -Ainda em relação às infraç6es e sonegações, fizemos um
raciocínio ecoilómico-financeiro, com --..:.. parece-nie --Uma
base científica bastante sólida. A cep:aJ, a cada ano, faz um
seminário sobre um assunto latino-aDJ.ericano. Em janeiro,
a Cepal fará sobre o PrOblema da e\f~São fiscal na América
Latina. Fui convidado, juntamente com um--canadenSe,_ um
àrgentino e um panamenho, pela CepaL pãra-apresentar um
trabalho sobre evasão fiscil.l. Em síntese, temos tempo- até
lá para preparar esse trabalho.
Mas levantamos o segu~nth; peganios 3lgun~ dados relativos a três grand~s bancos brasileiros; três dos maiores banços
~ eu só pederia que me fosse dispensado de enumerá-los.
De ma!Ço de 1991 a março de 1992, esses bãilcos-movfinen-:.taram nas contas correntes, através de cheques, ordens ge
pagamento, DOC;cãrf6es magílêtícOse retiradas ou depósitos
em dinheiro vivó, isto é, .qesseS dados não- considerei o que
ficoU depositado no banco, mas só o que ·entrarn:-ê'!oí i"etírãdo,
um bilhão, oitocentos e sessetita milh9_es de dólares. Desses,
através de cheques, ·toram feitas aplicações financeiras, cte
140 bilhões de dólares. Forànt pagos ao GOverno, atr&.,Vés
de impostos etc., os--cheques específicos para impostos ou
até descon~os em --cárteiras de impostos, noventa bilhões de
.dólares~ As pessoas jtil'fdicas me-declararam, através de seu
CPF, para efeito de cálculo -do Finsocial, que elas tinha~
fatorado, nesse mesmo petícido, novecentos e cinqUenta bilhões de dolares. As pessoâs- físicas; p"Orsua--ve-z; pagara-m
de Imposto de Renda cerca de setenta bilhões de dólares
e foram carreadas para Previdência - todas através desses •
bancos- cinqüenta e cinco bilhões de dólares. E mais: cerca.
de quinze bilhões de dólares para pagamentos de aluguéis
e coisas assim, o que dá um total de cento e trinta_ bilhões
de dólares. Pois bem, daqueles 1 bilhão, 860 milhões de dólares, somados a essas parcelas, resta-me um quantitativo de
550. bilhões de dólares, do q4{tl não_ S!!i o que foi feito, isto
é, está em depósito; 550 bilhões de dólares _entre a soma
do que as empresas declararam q~:~~ fatur"!,ram e os recursos
efetivamente movimentados.- Calculo que os próprios bancos·, embora não tendo contas
correntes, utilizaram cem bilhões de dólares em pagamento
de seus funcionários, em pagamento de aluguel etc. Juntados
aos 950 bilhões de dólares já identificados, que eram daquelas
somas, tenho 1 trilhão e 50 bilhões de dólares, sendo 130
de pessoas físicas e-;-Portant_o, das jurídicas 1 e 180. Se eu
fizer a relação matemática entre esses valores, vou achar que
as empresas depositaram em bancos um valor- a~~mpresas
mais pessoas físicas _:_- 47% Superior aos valores que_ eles
declararam para efeito de Fins_ocial, para os valores efetivamente pagos de impostos, ~e transferé:ncias etc. Eu teria_isso aqui é um esboço do trabalho que quero apreSentar - -
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uma medida aproximada, utilizando -esse sistema de bancos,
de 47% efetivo de sonegação.
Há UDI outro fator que considero importante levar-se
em corisideração: discute-se muito qual é ·a carga tributária
no País, a efetiv3, qual a potenCial e_ qual deveria ser·a real.
O Cãnadá, que tem um PIB de cerca de 100 a 150 bilhões·
de dólares maior que o nosso, temo segtiinte-peorfil: 25 milhões
de habitantes, dos quais 20 inilhôes s-ão adultos; 17 inilhões
·sãO contribuintes de Imposto de Renda, isto é, 1Tmilhões
faze:qf de~laraÇão e ou ·pag-ãranl ·na fonte, ou ainda pagam;·
3:tn,ilhões de adultos, considerando que cinco eram nienores·.
de _idad~.
-----:
_ _ ._ _
_ . ___.
- No Brasil, tenho 145 Milhões de habitantes-; 14,5 milhões
de pessoas em que se tem interesse tributári_C)_;_ 6,;;: riiilhÇes
de declarantes. E, lógico:- 6 milhões de pessoas, mais algumas
que já- pagaram na fonte e que foram isentas de Imposto
de Renda e que estão contidas nesses 14. Enquanto o Canadá,
niuna relação de 25 milhões de habitantes, 17 milhões são
contribuintes do Imposto-de Renda, no Brasil, para 150 miIhões, tenhÜ14 milhõesd_e cont9-buintes. Exatamente 10%J
PareCe-me·- não sou estudioso·desse assunto- que
há no Brasil um descompasso entre a política sã.larial e a
política tributária das pessoas físicas. Vou dar um exemplo.
Dois :rp.ilhões e 700 é .um salário bastante razoável para a
_massa brasileira, dentro das estatístias que temos; mas·2 milhões e 700, hoje, ou seja, mil UFIR, é o limite -ct_~ isençãO
Imposto de Renda. Parece-me que há um descompãsso-.
Ent~o_, embora a-massa_salarial não tenha um acréscimo menSal,_ há um acréscimo da isenç'ão do Imposto de Renda para
eféito-desei.I pagamento mensal: Não estou advog~ndo qu~
as pessoas de baixa renda paguem -imposto. Estou constatando
que há um descompasso entre unra Cói:Sáé o-utra: · _ ·__--:__ V~u dar outro exempiõ: ExiSte rli:Holan(ia um~eirti_daCieparaeStatal, a IFA- Internacional Fiscalizatioil AssoCiation,
que dá assessoramento e atendimento àS empr~ do mundo
inteiro sobre legislação fiscal. ConversandO C:Om um t~CJ1ÍCO
dessa instituição, ouvi que o giande problema dtle q~:~andp
um empresário quer vir para ~ Bras~l e pede inforlnações
tributárias é, primeíto; sa6er qual o setor se quer explorar
no Brasil, porque a entid~de_ financeir~ tem uni tra:tciment<
tributário, e há a entidade industrial que tem um tratamento
tributário- de uma entidade comercial. Segundo cálculos da
IFA. o Iuçro real Pa~ pessos jUrídicas no Brasil paga, em
média, 51,7 de imposto.
E é constatação minha: temos uma carga tributáriã-OOietiva nominalmente não muito alta, mas efetivamente mUitO
alta, porque temos uma quantidade pequena de contribuintes
pagando uma carga tributária muito alta~_A preo~"!pação no
mundo inteiro é _tentar fazer _uma faixa menor de tributos,
com uma base, a mais ampliada possível, de contribuintes.
Ao longo dos últimos anos -sou testeniunh.a disso, assim
como V. Ex.S, os Senhores e as Senhoras- tentou-se resolver
o problema da arrecadação no Brasil simplesmente pelo acréscimo das alíquotas_, O decreto-lei era para fazer isso mesmo.
Eu tinha pessoas especializadas, na Receita, em preparar de_creta-lei de aumento de alíquotas. Aumentava-se a alíquota
do Imposto de Renda, aumentava-se a alíquota ~o IPI, e
assim sucessivamente.
Usava-se, às vezes, até certos apelos. Por exemplo: fica
isento de Imposto de Renda quem vende um imóvel para
comprar outro; paga-se Imposto de Renda se esse imóvel
não for comprado dentro de tantos dias. Isso era um embuste.
- Na realidade, as pessoas não vendem um imóvel para comprar
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outro dentro de 30 dias, ou a grande maioriá fai ·riegociações
comuns. Cria-se tãmbém uma legislação que no papel é muito
efeiiVa. Irias de fato não funciona. Por exemplo: s_obre qualquer venda de bens acima,- hoje, de 10 mil UFIR :.. . . .: eram
10 mil BTNS - há que se pagar Imposto de Renda. Qual
é a pessoa que vende um automóvel" usado e paga Imposto
de Renda, meu Deus! Isso não funr.ionã! ~~.!:,aís não funcion~!
Existem, teoricamente, ito País, algunS ínstitutos tributários que .são exemplares no mundo. Os .amerícãnõs riie dizem
que nos invejam, i,-órque~no Bra-sir o "lPI é Oescontado na.'
fonte. Então, vejam bem, há aquela empresa que fornece·
para um milhão de outras empresas e da qual se cobra o
imposto. Nos Estados Unidos não se usa íss_o; cobra-se. nas
pontas. Eles ínvejârii"es-sa· fàCUidade. Só "qUe·· eles riaO-Sitbéffi
que o grau de .inadimplência, o grau de soneg_ação dessa fonte
é multo ·alto. Somos todos testemunhas de que em qualquer
bazar, em qualquer aeroporto no Call3dá, nos Es.tados Unidos, um tênis custa 50 dólares mais imposto. "Pois não,_ aqui
estão 50 dólares, mais 8% de ímposto". Suponho que a máquina arreca~ad~r~de_le~ seja_muito e~c.ii~t~ .. ~tie?_n~~!tue seja.
Eles nos mveJam. Como nos inveJavam, anos atrás, quando
iliiciamos-6pãg3rriênt0 de impostos em. rede baricáiia.· Aijuilo
foi nOVidade no mundo inteiro; hoje, a maioria dos países
utiliza esse sistema. Utilizavam-se coletorias prõpnas Ou Simplesmente a rede de correios e· telégiafóS." ·Hoje_ C? mundo
inteirO está usaH:do 6anCos. Isso fofuma invenção-nCISsa=,-do
Brasil.
Evidentemente, esses países tém recurSos de informátkã
mais-ã.Vartçados, e enquanto o parque industrial de informática
do Ministério- Serpro/Receita -·estabilizou-se· Iici tempo,
os bancos brasileiros avançaram na sua- informãtfzãção, iniciada depois da nossa, e perdemos a velocidade do trem. Enquanto os ~ntribuintes, hoje, em qualquer país do mundo, têm
acesso à sua conta corrente imediatamente, viã ·cartões;· via
terminais de bancos, leva-se, no Brasil, algum tempo para
obter informações corriqueiras.
· ··
--···-·
·.
O Relatório do Senador Amir Lando, por exeinplo, reclamou que- a Receita Federal não lhe mandou as declarações
de alguns contribuintes relativamente a 1992. Fureu que·preparei ·a resposta. Não mandei porque não as tenho, estão
em processamento. Recebemos milhões de declarações e as
encaminhamos· para o CTl do Serpro para serem processadas.
É impossível, em 6 e meio milhões de declarações, achar-se
a declaração de Fulano de Tal. Por sorte, já havíamos tif3.do
cópia, antes de mandar para o processa-mento, das de alguns
contribuinte·s· q-ue' nos tinham chamado mais a- ãien~ão. -E
vai leva~ mais 3 ou 4 meses a"té que o Serpro-ptaCesse-ro·da-s
essas declarações e devolva fisicamente aqUeles fon:D.ulárioS. _
É lamentável, mas não ainda não utilizamos-Scanners.
Nos· Estados· Unidos ou no Canãdá, qualquer contribuinte
que tiver uma reclamação a fazer chega ao balcão da ReCeita
Federal, qualquer funcionário-olha no computador a sua situação e a corrige na hora. Não temos isso ainda. _
Temos feito Uín e:Sfól:-ç6onlilito giãfide ·na ~ecehã para
. uma atualização tecnológica. Mas os recursos são limitados.
E temos alguns prOblemas legais. Evidentemente, pensa~
mos em um plano tecnológico que se traduza Pela: utilizaçao
da informática;iiias que pasSe por uma reestruturaçãÕ-interOã
da própria Receitá:~~
~~· ~ ~
~ ~
'··~··
~
' · ·
~parte de infonnátiéa tein urha lei que dá_e.sPecificid3de
ao S"e-rpro para trabã.lhar comigo: Na parte da estrutura, de~
pendo de outros órgãos do Ministério, de outros órgãos· extra.ministério, que nac:> eriteridei.rl, -àS vezes, cte ad·m~~iSií-'ãÇão
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pública, mas que dttam as leis em administração. Vou dar
um exemplo prático: na Inglaterra, o Ministério da Fazenda
t~:QI uma estrutçra e um salário para o ministro diferente
dos do Ministério da Ecologia. No Brasil, existe um organograma-padrão. O Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento e a Secretaria de Esporte tém que ter exatamente O
_ QleSD;lO o.rganograma. _Não ~onsigo ei_IteQ._der essa igualdade~
- .· Qualido falar~ sobre a Rec~ita F~deral~ gost~ria de_ Vo_lt~r
··-ã- esse: aSsunto. - . .
-.
.
Gostaria de falar agora sobre alguns temas que chamei
aqui de "questões legais". (falha na gravação totalmente inaudível) ... a proposta de reformcr tributária do Governo, é
essa proposta fOi, evidentemente, preparada com a finalidade'
muito. benéficá de simplificação, de maior justiça fiscal, de
equanimidade e de recuperação da arrecadação. Poís bem,
um simples ato legal do Congresso Nacional acarretou uma
perda de arre·cadação no Brasil equivalente a toda essa recupe-.
ração da arrecadação pretendida na reforma tributária. Refiro-me à Lei n' 8.200.
·
Cálculos feitos pelos técnicos da Receita Federal atestani
qUe' ao longo destes quatro anos teremOs uma perda de .iiirecã~
dação de 2,5 bilhões de dólares, exatamente o que pretende
a reforma tributária em tennos <i.e recuperação. Esse assunto
tem sido encarado pela Receita Federal como da maior gravidade.
Há alguma tempo, há alguns meses, o Ministério da. Economia, através de S. Ex~ o Ministro, até congraçou~se com
os~ Srs. Goveniadores dos Estados para que instassem jUntoà Procuradoria da República solicitando que o Supremo Tribunal Federal decretasse a inconstitucionalidade de dois artigosdesta lei.
Inicialmente -não estou aqui fazendo nenhuma crítica,
#nenhuma alusão a quem quer que seja- eu só queria dizer,
mais ou menos; como foi a tramitação dessa lei, o que me
parece bastante importante.
Por volta do segundo ou terceiro mês do ano passado,
houve um projeto, feito pelo Ministério da Economia Juhta::=mente c-om a Receita· Federal, do que seria essa Lei n9 8.200.
Só que, no Congresso, foi alterada toda a formatação, toda
_a f~.ição desse projeto, e foram incluídos artigos que não constavam do .original, onde se pretendia uma situação tal que
nem se aumentasse. a arrecadação, nem houvesse perda de
arrecadação; apenas se pretendia regularizar a situação da
.correção hayid_a do.~no anterior para o ano passado. Como
decorrência dessa alteração da legislação, houve perda de
arreCadação de 12,5 bilhões de dólares. Evidentemente, essa
perda pode atingir 4 anos, isto é, 1/4 de 12 bilhões a cada
ano. E. gerou, ainda, o seguinte problema: as entidades que
· têm muito ativO imobilizado serão altamente penalizadas. As
entidades que têm pequeno ativo imobilizado, ma-s ativo financeiro, serão beneficiadas.
É clar~ que Dão se pode prever como o Suprimo vai ·
decidir a respeito desse assunto, mas· isso tem preocupado
todos os Srs. Governadores e, especificamente, o Ministro
da Fazenda. Vou exemplificar: o Banco do Brasil, de acordo
com essa Lei, vai passar 4 anOs sem precisar pagar um tostão
de Imposto de Renda. Em compensação, a Telebrás, por
e~emplo, gue tem um património muito grande, vai ter que
pagar u~ imposto tão alto que, se não fora estatal, entraria
na Justiça, também pedindo a inconstitucionalidade, porque
estaria sendo prejudicada.
A.lém disso a modifica~ da legislação do Finsocial para .
o novo Finsocial fez com aue muita~ empresaS ingressassem
3
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na Justiça. Cálculo da Coordenaçã9 de Arrecadação -da Receita: existem hoje no País 350 iriil açóes contra a- Receita Federal.
Não digo que sejam 350 D]il ~ssoas jurídicas; são 350 mil
aç6es. Isto_ é; é -p-oSSível que- aigumas dessas tenham mais
d~ um i-?t~ressado,_contra o Fin~ocial e a Lei n~' 8.200_.-_ESse
é um numero asso~broso. Isso é u_m cálcJ,~lo. Por que um
cálculo? Porque é um número tão volumoso; tão assombroso
que, pelo que nos consta, a Procuradoria da Fazenda Nacional
tem conhecimento de apenas 10 mil ações; e nem terá meios
de atender a essas 10 mil, muito menos às 350 mil. -

O SR. PRESIDENTE (Ronari Tito y-"' Dr, Ta;clzio,
uma questão de ordem, por favot. Eu gostaria qUe V. S•
esclarecesse, sucintamente, a ementa da Lei n~' 8.200, para
que entendêssemos essa evasão.

_ · ___ ·

·· ·

O SR. TARCÍZIO DINOÁMEÓEIROS __:Bom;durante _o ano~: 90,_ fi~amos _um_fx?m perí~o sem correção.
Depois permihu-se que fosse feita a correção nos baJanços
pela BTN, BTN-UF~R, e isso correspondia mais ou menos
a 887. Essa lei permitiu que fosse usado üm out(O fudice
que equivale a 1. 700%-.
- '
Então; aqueles impostos já pagos, a atualização dos.ativos
das empresas possibilitou que fossem conigíâos por esSe índice
de mil700 e tantos por cento. E comq isso originou um-crédito
em favor das empresas, que elas conlpensassem durante qua·
tro anos esse crédito gerado.
Assim, o Banco_~? Brasj.l, que teJ:ia que pagar imposto
este ~o e nos próximos, ~óln a a-plicação -de uma correÇão
de mru.s do que o dobro - dá exatamente 2,1 o índice de
multiplicação -deixa de recolher imposto.
Sobre este assunto, eu gostaria_ de passar depois a V.
Ex'- alguma nota feita pela Receita Federal.
·
Tenho, -inclusive, 1:1m artigo de um colega. um assessor
meu, q~e está aqui presente,_ que deverá se:r: publicado talvez
na p:óx1ma semana, n:tas que- eu tinha pedido a ele que não
publicasse antes de tr'!2er ao conhecimento desta Comissão.
Só- para V. Ex• lerem uma id~.ia, o Projeto de Lei n'
8.200 foi-lido-no ·seíiaâo-'FederaC~a quinta-feíra, dia-..27 de
junho; na sexta-feira, dia 28 de junho, foi aprovado naquela
Casa e, no mê:snio dia, encaminhado à sanção- presidencial
send? sancionado; no dia seguinte, 28 de junho de 1992, foi
pubhcado no Diário Oficial.
Vou citar dois efeitos disso. O saldo credor, sócietariamente falando, será registrado como reserva de lucro no património líquido. Como efeito fiscal, O ·saído ·credor será adicionado ao lucro do exer~ício e tribu~ado _a partir de 1993~ _. - -·
A conseqüência é que a arrecadação prevista de pessoa .
jUrídica este ano, de 12 e meio bilhões de dólares, deverá
perder 3 bilhões e 900 milhões.
Tenho aqui, Ex~, uma série de nOtas feitas pela Receita
Feder~l e levadas. ao Ministro e a alguns outros setores. que
gostana de depOis passar a V. -Ex•. inclusive com algumas
simulações. R um material bastante silnples do ponto de vjsta
de redação mas que dá, com muita clareza, todas essas muta·
ções, beneficíamentos Ou p-rejúizos j,ãra as empresaS. ·
-·
Quero esclarecer que a Re_ceit~ Federal não foi convidada
para fazer parte da Comissão de Reforma Tributária. Apenas
o Diretor da Receita determinou que um grupo de técnicos
daquele órgão. paralelail'l:ente._e~_tudasse o ~s_j_p_o_to, baseado
_ ___ _
nas propostas da Coinissão.
Sem disCutir _o-.rnérit6 dos atos qUe-estão propOstos. os
resultados, em ~e~mos·de_~rre~adªção, da Receita e da ComiS..
são de Refoi'ma. são totalmente díspares.
-
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A Comissão -de Reforma, por Cxemplo prevê que, na
pior das hipóteses, depois de aprovda essa reforma, a arreda7

ção será 9,78% do PIB; na melhor das hipóteses, 12,94.
· O SR. PRESIDE.NTE (Ronan Tito)- Isso em Imposto
de Renda?
O SR. TARCÍZIO DINOÁMEDEIROS-.::_Não, totaL
Te~~ ~?~ ~po~to~ _aqui, mas estoU falando no total.

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Obrigado.-

._·o SR. TARCÍZIO DINOÁMEbEiROS.:_A Receita

Federal conclui que, na E_ÍOr _<;la~ hipóteses, em vez de -9,7
·chegaremos a 7 ,8; na _melhor das h_ipóteses, eni vez de__12,94,

chegaremos a.10;5 do.PIB há uma diferença de 2,5 do PIB
e~t!~. -~s C#ç:u)Qs_ que fizemos baseados _no pr()jeto _da -reforma

e·os dadoS Que~ a ·p~p·na "COmiSSão ObteVe co~ o seu prOjCto.
Só_ que 2,5% representam, na realidade, cerca de 25% a 26%
da arrecadação do País. Quer dizer, não é 1% da ãrrecadaçao:
são 25%'a 26% da arrecadação.
Sobre p~oblemas ainda ligados às nossas arrecadações,
~_nso que ~~J~ cerca_ d~ metade Qas ~mpresas não está pagand.? a contnbwção doFmsocial; ou ingressou na Justiça, ou
SIDlplesmente não está pagando.
Sobre as que entraram na Justiça, tenho dois aspectos
a ressaltar. Em alguns casos, o"juii COncedeu liminar, mas
dete-rminou que a_empre_sa fizesse depóSito judicial; noutros.
o juiz hão _solicitou o depósito. Entr~ _aquelas para _os quais
fOI detemunado que fizessem o depósito :.. estamos fazendo
uma operação em cima disso • a memoria depositou apenas·
Ç> _primeiro mês. Então, estamos fazbndo- um levantamento
empresa por empresa, que chamamos cobrança domiciliar.
Vai-se à empresa, vetificase a situação e, se ela infonnar
que fOi be_neficiada pela Justiça, eXige~se a cópia a cópia~
feita a cóp1a, exiga-se o comparecimento dó recolhimento.
_ Es~amos fazendo isso no Brasil_intemo. Em Porto Alegre~
por e~eml?lo! to~an;t<?~ cerça,de_d~z_ empr_ezas. das quais cirtcó
ou~~-•s ~!3~- benefic.!a.dª~ pel~ Justiça. Som~nte_ irês:das que
o JUlZ tenha dete~mmadQ _que fizessem d~pópsito o tinham
feito; s6 que uma tinha feito recennmente~ quanto já benefik
ciada há meses.
·
· Sobre isso, fizemos um trabalh.o baseado em uma relação
publicada pela revista Exame das SOO maiofes empre.sas do
Brasil, e constatamos o seguinte: 90% estão pagando o PIS/
PASEP; menos da metade das empresas estão pagando o

FINSOCIAL; quase todas, talvez 98%, estão recolhendo o
Imposto de Renda descontado na fonte sobre o assalariado;
dois terços estão pagando corretamente e _em dia o Imposto
de Renda das pessoas "jurídicas. _
Mas há umas coisas interessantes. Fiz a relação, em ordem
decrescente de tamahno. dessas empresas. da maior para o
menor, baseado na Exame. e a relação delas na Receita.
por _pagam_en.to de impo_stos, COIJl a soma de PIS/P ASEP.
Finsocíal. Imposto de Renda na fonte. PJ e Imposto sobre
Luçro Líquido. Não_ há .um~ e~pr_:esa qu~ seja_a__ pririleira
na Exame e seja-a ·pnmeira na Receitá. -Tehho eSsas_ empresas
exemplares. que são as primeiras na Receha e estão em núme·
ros próximos na Exame; por exemplo, a quinta na Exame
é a trigésima·primeirá na Receita - essa é uma estatal. A
que é a sexta na revista Exame é a octogésima-terc~ira na
Rece~~~'--~ lógicp Q_L!e algumas. até quando são _estrangeiras.
t~_m_ inter~sse _em pag~r djreitinho o_ Finsocial. o PISIPASEP.
(JOrque tem?s acOrdos -de . ~i~ri~.~~~çã~ ~_m o~tto~ pa"íses.• ·e
o pagamento de· impàstos aqui benefiCiã ã matriz lá. outras
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empresas nao·pagam por terem ingressadona justiça, e outras
O SR. PjtESIDENTE (Ronan Tito)- Gostaria que V.
não pagam porgue simplesmente. d~cpr~m.
S• repetisse;: te.~se número.
· GOstaria de passar a V. Er, f?sS~-.cp~paração~ que tenho
·-t
.
tanto em ordem de grandeza, CPJW>. por ordem alfabética,
O SR. TARCÍZIO DINOÁ MEDEIROS -Separando
para facilitar. Essa mesma relaçãó ·teMo com respeito às 50 as empresas· em grupos· de dez~'~ J?rii_neJro grupt_?,·o grupo·
maiores estatais relacionadas pela Examee aos quinhentos __ menor, pagã·2 bilhões-e 678 milhões de dólares, representando
maiores bancos~ aqui tenho somente uma amos~ragem dos 83,7% a 84%- de toda a arrecadação, _m·acs uma delas paga
primeiros. Há mâis de uma empresa estatal que não recolhe 124 milhões 'de dólares. O outro grupo, as segundas dez mil
o Pasep. Algumas empresas tê~ dFPi~os .tão grandes com· · inaiói"es,- arrecada 176 milhões de dólares e a maior delas
a Receita que lhes foi dado parCdanleritO ·especial, e este só paga 24 mil dólares por mês:·Depois vem um grupo enonne,
nã? está sendo cumprido. _._. ~ ;T-:.."'7:--cotn :milhares de empresas, que arrecada 93 mil dólares, e
Em termos de banco, vános~!J.aó recolhem o seu Pasep. a maior delas paga 11 mil dólares por mês. Isso eu chamo
Está havendo um entendime~to ~m eles, pois nenhum está fregilidade da economia. No meu entendimento, quando cerca
recolhendo o Finsocial. Evidentemente, esta questão tem de de 25 a 35 mil empresas pagam 80% de todos os impostos?
ser estudada, porque a legislação diZ que o Finsqcial é descon- incluindo pessoas físicas, dentro de
tado em cima do faturament_o. Ora, o_banco não é uma empre- um universo de quase quatro milhões de empresas, entendo
. _.
que isso se chama fragilidade da economia. Lógico que existem
sa comercial que tenha um faturamento.
Eu nao·~_staria de entrar nesse pormenor, porque não o.s grandes.J?~cqs e·a~ grandes empresas. Os demais são de
sou técnico jurídico. Logicame:nte, _t~nho na R~cejté! uma tur- . uln poderco~tributivo quase tendendo a zero; de uma pequema mais fiscalísta, outra m'enos ~scalist~, m~as acr~dito que nez estarre~ora. Acredito que são dados que têm de ser
este seja um assunto jutfdico que envolve especialistas. Não - le-vados em :cOnta para estudarmos o complexo tributário, soestou apto, para isto, pOis ·sou 'um. m~ro- eCônontista. _ ·
negatório etc:_
Repito caqui que numa população de 140 milhões, d~>S
OSR.JOSÉEDUARDOVIEIRA-Apenasumamter- quais'70 mill!ões devem ser adultos, termos QO%, ou se!••
rupção, porque eu sou de banco._ A legislação ~xplicita as
14,5 milhões, que têm interesse para administração tributána,
·\
contas onde .os bancos, as entidades financeiras, pagari311_1 i$~o é, uma pobreza generalizada.
o Finsocial. E sobre essas levas~ ao ,que sei, os- bancos estão
' Agora eu gostaria, se me permite V. Ex~, de falar um
pagando. Pode haver algumas outra~ que estejam em discuspouco sobre a Receita Federal. Penso que é dispensável dizer
são.'UmproblemafoilevantadopeloMinistroJatene.Quando. -qual é a misSão da Receita, mas, legalmente, ela age como
entrou em vigdr a legislação que estabeleceu_ noy3s_ alíquotas · um instrumento de política económica, através da execução
para d Fonsocial, o sistema financeiro p~soti a' i_:>ágãr com da parte tributária e fiscal, e como o órgão central da União
· ·
relativamente à parte tributária.
·base na lei nova e discute a· antiga._
o. SR. TARCÍZIO I>íNOÁ MEDEIROS- Confesso
Ao longo do tempo ----" e já tenbo bastante tempo de
que não sou um especialista_neste assunto.. _
casa- a Rec~_ita passou p_or momentos de piques de atuação
·
e momentos de baixa atuação, decorrentes de fatores diversos,
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA- Eu queria esclare: endógenos e exógenos.
, Antigamente, tínhamos uma adminiStração tributária
cer. O Senhor disse que os bancos não estão pagando; mas
eles estão pagando. Pode estar sendo discutido se é devido bastante complicada no País. Em cidades como Belo Hori·
sobre alguma verba que a ~eceita considero~ que é futura- zonte e como Uberlândia, por exemplo, problemas de imposmento e que os bancos cons1deram que não SeJa. !sto é outra _to·s~de renda ·eram tr_atªdo~ _n-uma repartição; prOblemas de
__ · -_
- -- ~
-=~- ilxiPôSto de; ccmsumo, "em O!J!fa se ·se qu:eriâ pagar o imposto,
questão.
O SR. TARCÍZIO DINO.;\ MEDEIROS:,_ Para vencer-- era numa terceira; e se se queria uma informação sobre uma
mos esse problema de tributação, ·sonegação, Receita Federal, importação, tinha-se que ir_a a uma quarta repartição.
convém conhecermos alguns aspectos a respeito da fragilidade
. Em 1968, fói_ feita ~ modei"nizaçãó desses órgãos. Trans- não sei se o termo seria este --ecori.órriicb dO noSSo País.· formaram-se· os váriOs· departamentos específicos em SecreArrecadamos, mensalmente, das pessoas físicas cerca de taria da Re~ita .fe~_eral - eu já era funcionário e partiCipei
80 milhões de -dólares~ e 3 bifhõ"es e 210 niüfiões das pessoas dessa reforma. A partir daí, em vez dessa multiplicidade de
jurídicas. Na pior das hipóteses, sem se levar em conta essas órgãos, de carreiras e de interesses dentro da Receita, partiu-se
demandas judiciais e a. Lei
8.200, essa arrecadação de 3 para ·um corpo único, com uma novidade no mundo inteiro:
bilhões e· 210 milhões. deveria ser de 3 bilhões e 83Q rriilhões, juntou-se a administração aduaneira à administração de iroiSto é--estamos perdendo, mensalmente, ·cerca de 610 milhões postos internos.
,
_ _
_
de dóiares por problemas que eu chamo de questões de legisAté hoje, vinte e poucos anos depois, aJ.guns setores interlação.
nos da Receíta ainda reclamam, dizem que isto foi uma loucuSe fizerrilos um corte dos pagamentos mensais verificados ra, que só o Brasil tem alfândega junto aos impostos inter~os.
na arrecadação, teremos o seguinte quadro: 103 mil empresas
Na realidade, alguns países - e cito_ aqui o México e
pagam mais tlo que mil dólares por mês; 46 mil empresas a Espanha - hoje já adotam esse modelo brasileiro, por
pagam mais do que cinco mil dólares; e só 21_ mil empresas uma_ questão de economia de recursos. Explico: em 1969?
pagam mais do que dez mil dólares - isto vai de dez mil o quadre de pessoal da Receita era maior -~o que o de hoje.
e um dólares até o infinito.
_Então, simplesmente com a junção desse serviço, houve uma
Se fizernios, ainda,,um corte nessas empresas em grupos _~aior.maleabilidade de movimentação do pessoal da Receita
de dez mil, o primeiro grupo, ou seja, as primeiras 10 mil Federal. Quer dizer, hoje eu posso estar fiscalizando o Impose$,presas, recolhe, mensalmente, 2 bilhões e 678 milhões de to de Renda e amanhã, por necessidade, posso ir para uma
dólares, participa com 83% da arrecadação. fronteira. Isso deu maior maleabilidade.
=-o

n"
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Tem fundamento a reclamação de alguma$ pessoas quan-.
to ao fato de termos perdido um pouco a profundidade da
especialização. Aqui no Banco Central, teihoS pessoas altamente especializadas, mas um funcionário qué está em Roraima, ·ou no Acre, tem que entender do todo, ou seja, de Imposto de Renda, de IPI. Felizmente, são lugares-· menores, sem
muitos problemas. Mas nosso fiscal, iniciaiitiente, tende a
ser um generalista. Isso é um problema sério~
Sobre a Receita- Federal, eu gostaria de abordar dois
assuntos: um é sobre seus resultados como _órgão de administração, fiscalização e tributação; o outro é sobre seus problemas internos como Orgão de GOverno. Sou urn pouco suspeito
para falar em termos de resultado de fiscalização. Tenho quase
trinta anos de Receita Federal, participei de ~odas as etapas
de reformulação do órgão, fui coordenador de fiscalização
e, sobre isso, posso "diZer que, com os recu-rsOs que nos são
postos à disposição, o pessoal da Receita Federal mais do
que se desdobra para-produzir o que produz.
Em 1975, por exemplo, a fiscalização geroU externamente
- toda moeda aqui está transformada em UF!R - 128 milhões de UFIR. Em 1992, até junho, temos) bilhões e 926
milhões de UFIR. Em tennos de quantidade de pesso·as fiscalizadas, em 1975, de 2.352 contribuintes fiscalizados, 1.03043_% - se transforiJ?.aram em processo fiscal. Em 1991, de
100 mil e 200 contribuintes fiscalizados, 96 inil se transformaram em proce~sos.
··
Aqui há duas situações: uma tendéncia crescente à prática
da infração, mas há uma tendência mais do que dobrada de
eficiência da Receita. E quando falo em efiCÍência da Re~ita,
não me refrro especificamente_ ao desd.obramento e â garra
dos seus funcionários,
tàritbém às novas tecnologias que
temos te·ntado usar. Por exemplo, quando entrei na Receita
era um tempo romântico - fiscalizava-se o c<>_ntribuinte com
lápis e· pàpel, fazendo ·soma· na mão. Hoje _temos sistemas
desenvolyidos pela Receita, totalmente infonnatizados, em
que o computadores automaticamente gera os au~ decorrentes da fiscalização de impostos de renda, além dos de Finsocial, de Pis, Pasep e de pessoas físicas ligadas a essa empresa.
Isso tem permitido uma eficiéncia tal em Ganho de tempo
que qu_alquer funcionário da Receita hoje produz -sem me
ocupar com valores4>elo menos dez vezes mais do que produzia
há dez anos. ~
.
.
~ - ~ ~~ ~ -- --
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de arrecadar. mais, tém como fmalidade maior justiça nscal,
mas duvido que se tenha aqui, no Brasil, a estabilidade de
formulários de Imposto-de Renda de Pessoa Física como têm
os Estados Unidos. Todo ano~ o formulário é diferente por
necessidade legal. N~o se bolam formulários diferentes pára
serem mais Ou menos bonitos; bolam-se porque o que antes
era abatimento, este_ ano, sai para, nó pfóximo ano, entrar
de novo. Isso cria_ UI,Jla,.complicação, um custo administrativo
para a Receita, para _o- processamento desses dados; se se
eónsegilisse medir isso; ficar-se~ia estarrecido.
Tínhamos, erD. 1985, um cj_qadro previsto de 12 mil auditO- res fiscais na Receita e de 18 mil de nível médio, auxiliares.
Mas, na realidade, tínhamos, de nível superior, somente 9
mil e 200 e, de nível médio, por volta de 8 mil e 500. Toda
vez _que sai algum decreto extingUindo, qUerendo corrigir dis-torções no' serviçO público, proibindo-se novas nomeações,
mesmo para as vagas dos aposentados, toda vez a Receita
está inclusa. ·
Temos hoje, na Receita Federal, cerca de 5 mil e 300
auditores. A Argentina tem, na Receita Federal, entre fiscal
- e auxi!iar, 35 ~~- fun_cionários. Tenho no Brasil.- entre
auditores, técnicos de níVel médio, datilógrafos, motoristas
- 17 mil, incluindo 3 mil e 500 funcionários do Serpro, que
realizam ~labalho específico desse órgão.
· ~ ·.
Enquanto Washinjllon tem, no órgão c<(ntral da Alf;j.n- dega, 3 mil e SOO funcionários, eu tenho 950 fiscais trabalhando
em todo o Brasil em cerca de 8 mil quilómetros de orla marítima e 12 mil quilómetros de fronteira terrestre. Acresça-se
a _isso que tenho que ter o bom senso de tirar o melhor uso
possível da minha fiscalização, porém sem esquecer alguns
pormenores. Por exemplo, se São Paulo representa 50% da
economia do País, e a cidade de São Paulo gera cerca de
30% da arrecadação do País, preciso, efetivamente, ter quase
toda a minha fiscali~_ç_ão e:q~ _Sã() .Paulo. Eritretanto, tel)ho
·o Oiapoque, o Chuí, a Basiléia e outros lugares mais onde
não posso deixar de ter uma mão-de-obra fiscal, não por ser
mão-de-obra fiscal em si, mas porque alguém está fazendo
importação por ali, e compete ao Estado estar permanentemente naquele lugar para, além de fiscalizar, propiciar que
seja feita essa fiscalização.
Houve, durante certo. tempo, tendéncia a se dizer que,
no..futuro, os impostos in~retos não iriam ter grande importância, porque o Primeiro Mundo estava partindo_ para isto:
Eu era o_ Coordenador-AdjUnto da Fiscaliz3çãq eõf 1982
os impostOs diretos seriam os únicos. Nos últimos dez anos,
e, nesse tempo, lembro-me de que comemoramos, porque,
nossas tunnas, que fizeram conCUrso e foram fonnadas na
no ano anterior, de 33 mil contribuintes fiscalizados, tírihamos
ESAF, foram de tal modo. conduzidas para a fiscalização do
feito 24 mil processos. Em 1992, até junho, de 43 mil contriImposto de Renda que hoje tenho dificuldade de fiscalízar
buintes, 41 mil têm processos.
!PI.
· Nós não corile~oramos tanto pelos processos, mas por
Qua_ndo eu era coordenador de fiscalização, precisei fazer
terinos atingido· uma gama táo grande de contribuintes, ·com
uma oper~ção em São Paulo e tive que deslotar cem auditores
uns parâmetros de seleção tão bons, que os resultados me
especialistas em IPI. Consegui, no Brasil inteiro, sessenta.
parecem excelentes.
_ __
Antigamente, os principes da República eram os velhos
Some-se essa díl'ículdade natural uma legislação complexíssiinã.. No Brasil, a legislação é tão mutável que os meus fiscais de consumo. Eu tinha sessenta. Que medidas tomei?
grandes especialistas têm uma dificuldade terrível de se mante- Removi pessoas.. que .queriam pàra o Rio e São Paulo, com
rem atualizados. Ressalvo aqui que, se o meu pessoal, que a obrigação de fazerem um_ curso· e trabalharem com IPI,
.tem a obrigação "de estar atualizado, tem dificuldade de se porque, felizmente, achei que não (JOdia deixar que essa fiscaliatualizar,-iinã.ginem, do outro lado, a situação do contribuinte. zação,. que é a mais difícil ç:le fazer. morresse.
São situações dramáticas.
~
.
~
3eRecentemente, estive <:m um desses encontros interna~
É uma praxe -todos os anos tenho acompanhado isso, clonais, e um professor de Harvard falou que a tendência
por mais que não concorde - no fim do àno, todos ficarem dQ Primeiro Mundo é voltar a descobrir que o IVA, imposto
na expectativa das mudanças que vamos ter no Imposto de - indireto, ·vai suplantar o imposto direto, até por ser mais fácil
Renda. Parece-me, -às vezes, que se muda siin,plesmente por para eles - cuja feição salarial, feição da distribuição de
mudar. É lógico que mUitas d~ssas mudanças tém a finalidade renda -é diferente da nossa - a arrecadação e a fiscalização.

mas

a
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Às vezes, tenho esses problemas dramáticOs de ter que colocar
o máximo de pessoas em São .Paulo, sem abrir a retaguarda
em um lugar que é zero em termos_ de arrecadação. Mas
é uma obrigação de o Estado estar presente~

Um outro assunto que me parece deva ser e está sendo
bastante discutiao é o problema Re.ci,ita-Serpro. O Serpro
foi criado-em 1965, com a obrigatori~dade de servir ao Ministério da Fazenda. Pelo fim dos anosc.6ó e 70, o Serpro se
transformoU, no BraSil, na empresa de ihformátiCa mais ino:dema que tínhamos. Lembro-me de qüé, por esse tempoo Senador deve-se lembrar mais do que eu - já era um
grande avanço quando constatei a existénci3 49 ·cruxa eXecutivo. Era algo moderníssimo, porque, antes de ·correrem todos
aqueles descontos, já havia Um caix~ ex:eCUtiVd-.que me ~ã.teri
dia. E nós, da Receita, já- estávamos informatizados, só que,
de repente, os bancos passaram a trabalhar- ainda na década
de 70 - prevendo os anos 90 ou ano 2000, e o Se:rPro ficou
estabilizado.
Problemas de investimento no Serpro: a mão-de-obra
que o SERPRO preparOu para si mesmO e que depois serviu
para abastecer todo mercado do Brasil foi a melhor mão-deobra possível. O SERPROadquiriu ós iiquipamentcis pôssíveis
de se adquirir no País naquele tempo. Só que, enquanto hoje
o mundo iJ?.teiro está P.3:rfiildo_para redes locais, o Serpro
~da trabalha com grandes maio frames.
Por outro lado, a Receita, com os últimos concursos,
começou a receber um contingente de concursados que vinha
não mais das tradicionais Escolas de Direitó OU de Economia,
mas das Escolas de Informática. ·Então, começqu a. haVer,
internamente na Receita, uina grande -demanda, por parte
dos fiscais novos, por informatização. A medida que. se tentou
atender a essa informatização, a geração mais antiga, inclu~ive
·a minha, descobriu qUe, realmente, não podia mais sair fiscaliiàndo com lápis e bloco, pois, na realidade, o único caminho
era a informatização. --. Gerou-se, de.ssaforma, há cerca de quatro anos, um grande embate SERPRO-Receita. Efetivamente - e até hoje re~amo distO ___:.. se~ num banco, em menos de um segundo,
qualquer alteração que faço em ~nha conta passa a c~nstar
do terminal ali do lado, por que'levo oito .ou-nove meses
para conseguir receber de volta a- cópia da declaração do
Imposto de Renda}
.
.
A confiabilidade dos dados do Serpro, dependendo do
setor, vai de 30% até 100%, ou por erros de digitação, bu
por má engenharia ....... não sou espeCialista - ou por ou má
formatação de aplicativos, etc., de vez em quando, fazemos
emissões de lançamentos e constatamos erros de 50% a 60%,
o cjue é inimaginávCl no mundo inteiro. Em compensação,
temos séries de lanlamento em que o erro é de 1%, o que
é totalmente aceitável no mundo.
Estamos desenvolvendo junto aos l;>ancos, hoje, uqtasérie
de contatos -:- já em fase de contrato - para que, ao invés
de o banco receber o DARF - e eu queria registrar, aqui
que fui pioneiro nesse entendimento com a Receita e onde
foram feitas as coisas pelo Banco Bamerindus e mandar esse
DARF ser processado no Serpro, ele já digita na ·sua caixa
bancária.
Para sé ter uma idéia, temos hoje, anualmente, cerca
de 70 milhões de DARF, C1ando entrada em pagamentos nos
várioS clichês de bancos. Então, estamos partindo juritamente
com a Febraban para que o banco já digite e, efetivameote,
toda essa massa de papel tenha que passar pelo Serpro.
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Como cOnstatamos qup trinta mil empresas são respon·
sáveis por 88~- da arreca~~o, partimos para um sistema
que chamamos iJe GRACO ;_Controle dos Grandes Contribuintes e, iniCialmente, em Belo Horizonte. O que e"stá Se
pretendendQ? Cerca de mil contribuintes da Grande Belo Ho-rizonte respondem por cerca de 80% da arrecação de Minas
Gerais, excluída a cidade de Uberlândia - não é por ~.r
a sua terra, é por causa da fábrica de cigarros - excluída
a Souza CruZa <ie Uberlândia.
Estamos fazendo um cobtrole juntamente com os baricos,
de forma a qUe-, ao fim d~ tarde, saibamos se a empresa
pagou ou não o imposto que devia ter pago hoje. Coriio funciona atualmente? Nos pagaméntos feitos pelo banco, ele tem
dois dias para comunicar, para mandar a documentação p~
o Serpro, etc. Estou levando dois dias, em melhor das hipóteses, para saber se efetivamente foi feito o recolhimento. Com
esse projeto de_ Grandes Contribuintes, já no fim do dia _pois o banco ~stá, ~nterligado conosçq através de rede -sabeTemos se a empresa fez o pagamento. Se eu controlar es;sas
_ttin_~ _ntil_em~sas, estarei controlando 88%. .
Devemos Ulauglirar· O-Sistema ein Belo Horizonte o~cial
mente, pois está em fase de testes, no finai de setembro.
Dentro de seis- meses, deveremos ter atingido as vinte principais delegacias do Brasil, que, por sUa vez, também representam quase 80% de toda a arrecadação do País - é lógi&o
qúe se trata da Grande São Paulo e de outras grandes cidades.
Um outro assunto que gostaria de tratar são os Conselhos.
de Contribuintes.<Os Conselhos de Contiibtiintes-,- õ.o riieu
entendimento, -são entic:htdes necessárias por uma questão de
g_arantia de just;iÇa ao contribuinte, embora entenda que deve- rlariío"S. partir- como jâ o fez -SãO Paulo- p3ra·que a Justiça
Federal tivesse varas tril;mtári8s eSpecíficas óU~- quem sabe,
que tivéssemos uma Justiça Tributária específica. Há um pro'Nenia serflssiinci coni o Conselho de Contribuintes por razões
diversas. Quanto mais aciono a fiscalização, mais prOcessoS
tenho para serem julgados, e, conseqüentemente, mais processos iinpugnados pelos contribuintes vêm afogar o Conselho
de Contribuinte no Brasil. Temos três Conselhos de Contri.bUintes: urD que cuida dO IMpOstO de Renda, outio que cuida
do IP1 e outro que cuida de iinportação e outras cciisas.
No .Primeiro Conselho de Contribuintes, a situação é a
seguinte: há doze mil processos pendentes de julgamen!l).
Formamos um grupo -que chamamos de "mutirão':; durant~·
seis meses- começou há dois meses -pegamos trtnta fiscats
experientes em julgamento de processo _e os botamQS pi,U"a
trabolbar s6 no Conselho. Eles vão ao Conselho no começo
do mês, pegam uma carga ~e trabalho, v~ltam pa~ suas bases,
preparaht o julgamento, e um conselheuo, dqxns, faz .o ...,.
voto em cima. Foram distribuídos a esses trinta audttores
um irilhão e duzentos bilhões de c!11Zeiros, abrangendo -qaantidade aproxiinàda de 900 proces~, É verdade ~~e. miiÍtos desses processos são antigos, e acredito que a posslbilidlllc
de sCu pagamento é. restrita hoje, poi~ se trata de empresu
que não mais existem, de pessoas que Já morrerame etc.
Por que esse aftlgamento do Conselho de ContribuinteS?
O <:onsélho é composto de representãntes da Fazenda, e•
geral, Audil9res da Receita e representantes de entidadcto
de contribuintes: Federações de Indústrias, Federações de
Comércio. Cada Federação dessas indica representantes para
as Câmaras do Conselho cada Conselho tem várias CãmarM
- Só que es-Ses representantes, de maDeira geral, vivem •
- Rio ou em São Palllo. O deslocamento para as sessões mensoilr.
- e em cada mes há uma semana de sessão corre por CGIIta
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deles. O .ietOn total que pa~o para um conselheiro desses que Poderia partir para a utilização· de bureaux e de consultarias
. ~vem ·do
ãe "Janeiro para oito sessões, e•.que se hospeda
especializadas nessa área.
-em- hotel durante uma semana 1 é 26 mil cruzeiros. Resultado:
Sr. PresiQe~t~~ çSp.rJo que apenas eu tenha ficado cansado
o. ·mês passado, quatro representantes de entidades pediram
e que eu não te~~hll:~J99cansativo~ mas o assunto é realmente
demissão, porque acha!ll- e concordo C9'Ql eles --injusti~ _ muito importante.,Qo~ajja, se v. Ex• IDe j)ê:rmitif, d-e Parabefi.Cável que comprem sua passagem, que paguem hotel, que
nizar os membros destá CPI pelo papei relevallte- .que o País
]:astem alguns milhões para receber 26 m~·-cruzeiros. Não
lhes confiou e do qual, .em boa parte, o Brasi~ pode depender
são 20 rriilhões: São 26 mil cruzeirosl Eles pBgam para -trabapara o futuro.-MuitCr66ri&fldO.
lhar. _
•• :
_
_ ..:;·~ ,· : ...:.-.:u 1t :' Vem-me o seguinte questionamento: ô-U- esse carididato
O _SR. PRESIDENTE ·(Ronan Tito) -Quem agradece
ao Conselho-, que ·aceitou ser indicado e assumiu, é um ideasomos nós, Dr. ·Tarcíziõ. Neste momento, só tenho uma coisa
lista e quer aprender legislação tributária, até para, no futuro,
a lastimar: que o primeiro depoente desta CPI não tenha
trabalhar como advogado; -ou ele está sendo mantido por um
sido V. s~ Abriu-se.:.nos um leque extraordinário, e creio -que,
escritório. de advocacia ou de alguma outra·forma menos· hona partir de agora, teremos ·caminhos a seguir, po-rque sabemos
e temos consciência de que esta CPI tem importância tfanscen, · ráveJ. ISso é um problema seriíssimo, que resulta no acúmulo
dental. Permita-me. agora, bancar o Conselheiro Acácio e
. de_ processos, com um_-custo_ aterrador para·o contribuinte.
se um- ProCessO -meu fOr 'julgado hoje, posso ter condições dizer que sem arre_cadação não se atende escola, não se atende
de pagar; mas daqui a Seis meses, com a Correção monetária . Saúde, não se at~nde infra-eStrutura, e o Esiãdo de'íxa de
e com os juros, é possível que não tenha' mais condições. -ser soberano.
·
, Vejo isso. quase como uma irresponsabilidade do seivíço públi- Hoje, alguns depoimentos de V. S• chegaram a nos estarC9 em relação ao contribuinte. _
· 1 ·_ recer e algumas coincidências nos assustaram. prinCipã.irDente
7
Um ·último lembrete ainda no relacionamento Receitaque algumas medidas tenham sido tomadas num determinado
.Serpro: entendemos que se deterioraram as relações cii'enie/umOmento e, a partir desse momento~ coisas. a!é então estrasuário, cliente/prestador de serviço, a partir de 19'89, porqUe, -ilhas a nós, passaram _a acontecer t como ''fantasmas", dep6até então,: fazíamos contrato com o Serpro para ptestação
sitos, e_tc. E não foram coínêidências, aconteceram a partir
de serviçO. Quando o Serpro prOcessava as declarações de
da promulgação de algu~as ~e.i~. Issq, verdadeiramente. me
Imposto de Renda e os milhões de DARF, a Receita pagava
assusta.
··
·
· ·
·
ao Serpro. Porém, por motivos vários, ·um preSidente do Ser· Por ou~ro lado. devo dizer a V. -s~ e àOs SénadOres que
pro~ entre 88 e 89, resolVeu transformá-lo em unidade supervia massa: de informaç:ão·que nos chegou por V. s~ verbalmente.
-sonada, isto, é, o órgãO dejxou de depender de contratos e eaquecolocaanossadisposiçãoparanosfomecerporescrito.
passou a fazer parte do Orçamento da União.
-~, tã9 _gra,nd.e que g'?staria de fazer uma proposta ao Plenário
A partir daí, deterioraram-se as relaçõ_~s_ prestador de
desta C9missão. Su_g~ro que determinemos_à nossa assessoria
serviço/usuário.. Por _quê? P.orque, hoje simplesmente. não
que re,corr~ <\ fita e àS ar.iotações, para que todas as dtividas
há nenhum contrato, nenhuma ajuste entre Receita, Serpro
e perguntas que tivéSsemos fosSem feitas numa próxini.a I-eu1 e prestação de serviço. O Serpto presta por-o6iigação, como
nião ou-por escrito a V. s~_. para que pudéssemos, nc!·Ste instante, passar a orientar a nossa_ 'CPr nessa ·senda' dC ,dúvidas.
puder, se puder; e se houver recursos no Orçamento.
Recentemente, mudou a presidência do Serpro. O atual
comecei a anotar, mas ·parei, porque, Verdadeiramente, as
presidente pareceu-me um rapaz mUito inteligente, pois -viu
dúvidas ~umentaram mui~o co~ os esclarecimentos de 'v. s~ !
·que essa situação nãO_ poderia pertnanecer e c;:stá tenta~~o, .. _. ·- _. ~~roponho ao Plená.~o ·qu~ d~term~?emos à_ ~s~~ss.;>_rja da
junto conosco na Receita, fazer reverter ~sse mau relaciona- ___ nossa_ CPI que _ouça a fita_ e examine o~ docm:nentos deixado
pJénto.Serpro/Receita.
· --peio. . -:Or:Tarcízio. Numa reuni_ão seg~inte, ~detemiin-aríalnos
Vou confessar ~lgo_ aqui abertamente, e talvez alguns se as nossas perguntas deveriam. sérpor escrito áo D-r. Tàrtí.Zio,
colegas não concordem comigo: durante algum tempo. o Ser- para que S. S• tivesss tempo de consultar e fornecer as respospro s_erviu até de desculpa para nós, a fim de encobrirmos
tas; o~ se, numa no_va reUnião, deveríamos' a_borrecer o Dr.
, certas deficiências óti 'iilêfieiêilcias. Cada vez que não podia- Tarcízio e contar com a sua' presença 3qlii para rios ~cl3recer.
mos conseguir realizar integralmente a missão e a competência -Gostaria- de saber o que V. Ex~s pensam dessa proposta.
-. Vou repeti-la, P?rq_ue a~ba de chegar um dos_ mais assída Receita, o bom bode expiatório-era o serpro.
Hoje, felizmente, já se vê que um serviço de processa- -~duos, se nãO o ..mais asslduo mem~ro desta Comissão, o Serramento de dados que trabalhe com a Receita náo pode estar -_dor João Calmam. S. Ex~. desde o início~ sabe da importância
separado dela. Parte-se na Receita para ter, a médio e a -aeStã CômissãO~ embora ela não- traga muito lbope. porque
ainda não traz escândalos. Para mim, o maiar escândalo .é
longo prazo -discute-se ainda se sozinha ou com assistência
do Serpro..:... o seu Ph5pr1d parqiie'"'de informática.
a exi~tênciadesta CJ:'I; _muit_os ainda_não perceberam a imporTenho pesquisado em ruguns países, coitvetsádo com 0
tância e a transcendênCia desta CPI.
pessoal, e soube que os Estados Unidos têm su'h administração
V. Ex~. nobre Senador. notou que o Dr. Tarcfzio trouxedireta, e o IRS tem lá O seu sistema de inform~t!ca; já o
nos um graride volume de esclarecimentos, mas sei que V.
Canadá contrata empresas particulares. Ela faz contratos para Ex~ teve que se ausentar por algum motivo relevante. Houve
processamento de declarações. disso. daquilo, por três, quauma ampliação ainda. maior dos esclarecimentos trazidos por
tro, cinco anos, confo-rme a legislacão permitir.
S. s• Proponho, então. ao Plenário, a v. Ex~ e aos outros
No Brasil, estamos obrigado a trabalhar apenas com o Senadores que determinemos à assessoria da CPI e à nossa
Serpro, que-; por sua vez. nessa ânsia de se modernizar. feliz- assessoria particular que retire -das fitas e dos documentos
mente está descobrindo o que hoje se chama de "pecelizaçã_p~·, trazidos pelo Dr. Tarcí:Zio todas essas dúvidas que temos.
isto é, está repassando. alguns serviços parabureaux esp_eciali- · para que façamus essas pergunta-s._ ou numa próxima reunião.
zados. Parece-me que isto é Positivo, mas a Reteita 'taq-abém ou por esc~to. S~b~~to a~ Plenário a minha suge~tão.

mo·
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O SR. RELATOR (Carlos Patroçfnio)- Pàsso usar da
palavra, Sr. Presidente?
O SR. PRESIDEN"i'E (RonanTito) :...,pois não. Tem
a palavra o Senador Carlos Patrodnid, Relator III hoc:.
Decliito sempre o nome do Senador, para que' conste
da fita taquigráfica.
O SR. RELATOR (Carlos Patrbcfriio)- Inclusive foi
por isso que também fiz questão de usar a palavra.
Gostaria de lamentar que o Relator de ofício não tenha
podido êstar aqui hoje. O Senador Fernando Henrique Cardo·
so é ·um homem talvez dos mais cultos do nosso País, mas,
por certo, se ·aqui estivesse, teria ainda adquirido muitos conhecimento no que diz respeito à brilhante explanação do
Dr. Tarcfzio.
V. EX', Sr. Presidente, foi muito feliz, quando propôs

que os questionamerttos fossem encaminhados depois por escrito. Eu, que praticamente não tive oportunidade de vir a
esta CPI, fiquei impressionado e faria mais umas dez ou quinze
perguntas. Mas certamente não haveria tempo suficiente para
que todas fossem respondidas.
Gostaria de congratular-me com o ilustre depoente e tam·
bém com V. Ex•, que teve essa grande visão de formularmos

posteriormente os nossos questionamentos.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Tem a palavra
o nobre Senador José Eduardo Vieira.
O SR. JOSÉ EDUARDO. VIEIRA- Anotei uma série

de questões, que não chergariam a ser perguntas, mas colocações que faria a respeito do tema.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - Se V. EX' assim
entender, pode fazer as colocações agora; elas poderão ampliar o nosso conhecimento e a nossa necessidade de questionamento.
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA -Perfeito.
Procurarei ser breve, apesar de o tema permitir estender-se bastante.
Tam~m não vou alongar-me muito elogiando a belíssima
explanação, cujo infcio lamento tc:r perdido. Talvez eu tivesse
mais colocaçóes a fazer, se tivesse ouvido desde o início, mas
estava no plenário do Congresso.
O que coloco é o seguinte: a questão da Reci:ita no Brasil
vem sendo discutida há muitos anos, Cada vez com mais dificuldades. E observamos que, como mencionou o Dr. Tarcizio,
chega-se a cada fim· de ano improvisando-se uma série de
projetas de lei, buscando aumentar a arrecadação do ano
seguinte, para que o Estado garanta os investimentos mínimos
necessários para a gestão da coisa pública. Ano a ano, essa
situação agrava-se, e cada vez mais nos vemos improvisando
de forma amadoríslica.
A Lei n• 8.. 200 é um exemplo disso. Ela foi editada com
vista a aumentar a arrecadação, e o tiro, ao que parece, Saiu
pela culatra. É uma lei tremendamente injusta, porque, como
mencionou o Dr. Tardzio, beneficiou alguns grupos e prejudicou outros.
Fico imaginando agora: se o Supremo der ganho de causa
à questão interposta, inverte-se a situação. Aqueles que foram
beneficiados passam a ser prejudicados, e os que foram prejudicados passam a ser beneficiados. É uma péssima solução.
Nesse sentido, o Governo, ao aUmentar a inflação, criou
. um imposto também tremendamente injusto. Não preciso me
estender, pois todos sabemos dos malefícios que a inflação
. acarreta para a sociedade.
·
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. . Eu diria que a deterioração da moral e do caráter do
povo brasileiro deve-se à infiação. Talvez não se possa atribuir
-tOO% à inflação, mas em grande parte é causada por ~la.
Hã também o agravante da perda da credibifidade cada vez
maior, não apenas deste Governo, mas também dos Governos
Sarney, Figueiredo e do final do Governo Geisel. Com todo
respeito à ·figUra do Ministro- de então, que é reconhecidamente uma inteligência nacional, S. Ex' era um motivo de
chacota pelo sem-número de pacotes que teve o privilégio
de iniciar e editar na área económica do Brasil. Até se pensou,
em determinado momento, em se criar a simoneta; ·e agravou-se ali o descrédito, se bem me lembro.
Nessa ânsia de arrecadar, de suprir áreas, o Governo
expandia as loterias: "Raspa~inha", ..Bichoteca." etc:, são
tantas, que não vou citar nomes. Tem tudo, ni~ é? Um uzoold. .
gico"! (Risos). Mas cito exemplos para vermos o descrédito
do Governo e maneira como ele procede. A loteria é um
roubo no Brasil. Enquanto a Máfia, que administra o jogo
nos Estados Unidos, paga 90% em prêmios para os apostadores, a nossa Caixa paga 30%. Isso é um assalto ao bolso
do apostador! Quer dizer, são mínimas as chances de alguém
ganhar alguma coisa. Isso contribui para deteriorar o caráter
e a moral das pessoas. Elas sabem que são espoliadas.
99~~~ ~i$3., D:U~a _qutr_a ]iliba,_ Dl~ que provoca o mesmo
- fesi.r.ltado: em determinado momento, para inibir o consumo,
o Governo proíbe· .:.... .e a \teceita não tem nada com isso
o - crédito pessoal, os financiamentos, cria penalidades para
o banco que fizer contingenciamento, Há, entãc,>, uma reação
pública, e ele permite os consórcios.
Bem, no crédito pessoal, paga-se IOF, exige-se uma poupança, está fiscalizado pdo Banco Central, todas as regras
estão definidas. Nos consórcios não havia nada. Entlo, pre·
miou-se uma atividade espúria, porque, durante muito tempo :
e acho que até hoje- há muito de evasão fiscal nessa questão.
Os consórcios não pagam nada de imposto, são isentos, at~
. porque, teoricamente, não há o que taxar. As administradoras, durante muito _tempo, ganharam o quanto queriam
ganhar.
·
A questão dos cheques também pode ser citada. Nos
postos de gasolina e nas lojas, são feitas as seguintes propostas:"_Aceitamos cheques pa~a o dia 30"; "Seguramos cheques
por sessenta dias". Isso é evasão fiscal, porque não se emite
duplicata, não se desconta, não se faz a operação banairia,
que custa muito caro; mas se aceita segurar o cheque e não
se paga imposto nenhum.
___ c

O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)-Ochequeé ordem
de pagamento a vista, não pode ser documento, issn é ilegal.
Mas está escrito.
·
·
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA - Não sei se a Re·

ceita considera isso na ctlnta da evasão fiscal - parece-me
que t)ão. Mas, se for considerar, é capaz que seu número
de 47% será multiplicado por dois.
.
Profissionais liberais também. Na ânsia de arrecadar, passou-se a penalizar quem paga o ml!dico ou o dentista e, como
resultado disso, o médico e o dentista nunca mais pagaram
imposto. Para niiodar o benefício, quer dizer, a dupla taxação.
Nós já pagamos, aí paga o dentista de novo, não tem benefício
nenhum. Quer dizer, é mais vantajoso negociar com o den·
lista.
•
Dessa maneira, esse tipo de política nio é culpa da Recei•
tat mas penso ""q_ue esta pode ajudar a combater isso que eu
coloco. E o que eu digo: é preciso revogar a "'Lei de Gerson ..
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no Brasil urgentem~nte, e a iniciativa ca_be ao GOverriO: e-ümi~ __ cjue se vai cÕnsertar isso; além do mais, -isso cUsta muito caro
nando_a inflação tendo-uma visão IJlaiS_~mplados problemas
para o País.
- <.
nacionãis. Por exemplo_, a questão da credibilidade:. se o GO___ Outr;:.questão,parae_n_cerrar._CoJP-!11>-~J!:!:-COlocp!J._OSena~
vemo é séiío,- tem u~_ programa sério, c(?irt ·uma~ rdOi-~a --- aor ~onan T~to, a R~ç~ita-qUer dinheiro para hospitais, para
fiscal séiíã.;- ele pode ter até um déficit que nãd 1\:averá hiflação,
escolas, para educação; rp:as esta é" uma questão que preocUpa
porque é _possível administrar o déficit, que·é-. pequelio no
iíli.J.ito, quandb se-fala em reforma, porque toda a visão é
- --- ....:j__
no sentido de aumentar a arrecadação, nias a sociedade brasi~
Brasil. Então, não é o déficit.~o SR: PRESIDENTE(R_ onan Tito) ...:...,·O. da Itália é !eira hoje rejeita ãiiiáneira como são gastos esses recursos.
Não há um_ aC_o~'do _sobre as prioridades._Se se aumentar
13 6
; ~ ·0~-R_fl~~SÉ.ED UARDO VIEiRA _: ·Cf:l-er diZer; ,;ão -'a arrecadação para continuar gastando dessa forma, essa reforié 0 défiCit q-·ue causa_in_flaçã_o. _
.--- ~-' ,--- . : . ma_também não vai ~erecer o apo_fo da sociedade .. A.Fiesp
---quer areforma para-réduZir inipostos, ã. -ReCeita quer a·refor~
·
É preciso ter Cõrãgeffi para implement(Jr um~J~f<?r~a -:...IDa_ para aumentar a arrecadação, o Governo quer a reforma

e

.

~~~~i;;!~t~eb ~~;~~t~~:"~d;~/~e8~~a1~uiua ~~f~::a·~~i .... ~=~~~~~:;:i:;,E;~!~~~~~~~~;:s~:~i;~c~~!~j~~:;'~~~~:

g_erar uma arrecadação X e que haverá déficit Y • que é perfei~
rio, há um risco muito grande de_ promovermos ·a reforma
tã.mente administráVet_.
. .
. ·.
· porque nmguém
·
· conviver
---'
e nos f rustrarmos d epo1s,
vai aceitar
'
Eu não teria a preocUpação de zerar o ~é(i~fCOin úffia -:c com a nova fónnula.
·
[efonri::i. Se ela for ~~it~ -?r? se~.ed'!_de=, não vai !çr_~_ecJ.r_táflcia
Seriam essas as colocações que eu queria fazer. Não está
~enhuma se o déficit é mrus um ou- menos um .. O ImportaiJte --implícita nenhuma pergunta diretamente, mas são pertinentes
tema.
·
é que se crie mecanisníOs qúe estimulem_ a todos, a partir
30
/daquele mOmento-, ·a pagarem o· imposto. Este: é o lado positivo
refonna. Se não for 3SSirii-é melhor não se-fazér reforma
--Muito_ obrigado.
nhuma. a exag~ro dolfímpostos -' 25%-' de fCMS, j;ior
· ,.b ..SR. PRESIDENTE (Ronan Tito) - cdm a pálâvra
emplo- não tem· nada a ver com a Receita_ Fec;tei-<1_1, mas
o Dr. Tarcízio Dinõà- Medeiros.
O SR. TARCíZIO DINOÁ MEDEIROS - Senador
'tem que ser levado em c<mta. É um absurdo o· cidadão pagar
izs%"ae ICMS. Se ele não pode escapar do ICMS, quer dizer,
José Eduardo, só que-ria agradecer as suas observações, que
Se ele é obrigado a Q_agar;·vai fugir-dos outros....;.... IPI, INSS, ---=só enriqueceram o debate.
;Fundo âe Garantia. Quem pagá tódos os impostos no ~rasil
T.ito) _ com a palavra
0 SR. PRESIDENTE (Ronan·
quebra. EI,ttão, quando ele paga um, vai sonegar os outros.
0 Senador João Calmon.
·ou ele sonega o INSS e paga o IPI ou sonega o IPI e paga
o ICMS. Ou seja, pagar todos é impossível. Estaé rima realidaO SR.JOÃO CAiMON -Sr. Présidén.te;sr: DePoente,
de, e por ·issO-sou muito condescendente com os sonegadores,
Dr~ Tárc_fzlo DinoáMedeiios, iilicialriien-te qUeio pedfr perdão
apesar de não ser sonegador. Pre~ro ·rechar o meu negócio ~-,;mr haver-me retirado da nossa reunião. Eu havia as~umido
ou sonegar, mas entendo_ que, no Brasil, hoje, a sonegação
um compromisso~ com hora marcada, numa estaçãcfde televi~
é uma·questão de sobrevivéncia.
-- ... -são para falar sobre esta CPI e não tivewndições de promover
Os incentivOS-fiscais, c}Ue- rião :dã~-i-etornÕ- ~~nh{J"';7;ão
a rtlií:tha substituição em tempo hábil. Peço desculpas.
uma "sonegação consentida", porque com eles a Receita FeOUvi, ericantado, a magistral dissertação do Dr. Tardzio
dera! perde receita, além de não trazerem beneficio Derilluin.
Dinoá Medeiros. E já pedi, também, uma cópia da fita para
Durante mais de uma década _acho que durapte Vin_te_ anos
mim, pois realniente el~ prestou -aqui o depoiment9 mai~ im·
portante, e tive agora a notícia muito auspiciosa de que ele
!-----o-Tesouro não tem essã._arl-eCã.daçãq. Semaria Í"~trasada,
assistimos· ao oãeSespero do MiriiStro Marcnio MarqUes Mo~
voltará à nos~ Comissão, para responder a indagações baseareira atrás de tostões,_ enquanto 0 sr.__ Ângelo Calmon· de
das na sua exposição realmente extraordinária::
·
)á Hbenlva bilhões e_ bilhões via SDR_. recursos que .fqgem
Gostaria de aproveitar esta oportunidade, depois das lhiao oontrole do MinistrO, que- não- podem ser administrados -. ----=-nhas felicitações efusivas ao Dr. Tarcízio Dinoá 'Medeiros,
por ele.
~para lembrar que deveríamos pedir à Receita Federal as decla~
_ .
.
. . "
... -~ções de rendimentos,_ declarações de bens, de dois novos
_S~o._ distorções que_ prect~a_m ser considerada~- Dent~o
bilionárioS em dólares que operam no Brasil: o Sr. Oiacyr
ja vtsao da floresta, mato préct&o ser levado em conta. Fazer
de Moraes e 0 Sr .. José Safra ambos incluídos nª-lista_de
uma reforma fiscal e permitir ~ continuidade de~se proces~o · bilionários. OsCinco -piimeiro~SãOdâ i-eviS'iã" FOJ.beS, e Os
a títu~o ~e :- com tod_'! _respeitO ao_ ~oi'~este, a_ Am~zón~a
dois últimos, da revista Fortune.
r_outr~~S reg!ões_ D~'7~~1t~d_!t_S ~----:-~q_r~g:xr._~!S~O.!ÇÕ.~ _regiQnõ;US ~· _ -F.ic.a aqui ess
_ e re-querimento, apenas para que Se.ja "incluÍ~~ao va1 functonar.
___
do na_!_10.§§3_A!a e deviçlamente gravado. Provavelmente tere... A questão .....:.. 1a reribõ- f3.Iàd6 Sobre~-"isso--=-:- dOs decre~
mos quer pedir algumas ~n(qrmaç9~e.s çom.IDelllenta.r~s ã r~_v,stos~Ieis, e agora das medidas provisórias; criou eSse judicioso
ta F()rbes; com exceção de. dois _dos cinco, os outros três não
exage-!ado não só na Receita, 1_11as tam_bém_c;:J;!l,,out_r<!.~ ~reas
representam apenas tr~s pessoas físicas. No caso de Antõnio
do Governo. SoU abSÕlÜtaménte contra aumentar o_ número
-~rmíri9 ~~_}yfo_raes, é a Jamüia Ennírio de Moraes e não
Ide j~_~s-º~--~s_fer:~ ~r:ª'_l?_~l_t~j~~a·i __t~rnq~_q\1_~- ~Hpiinar_jã.O.,as. __ apenas __A!!tô~iQ _ErmfriQ de M9r_aes. Em re!a_ção à ~ª-mílja
Cãllsas que geram essas· ações .. n_úmero de ações é deito
Almeida, também não se trata apenas de um:_ são os Irmãos
Almeida, citando, inclusive, os nomes dos irmãos: No caso
de coisas feitas err3.das ãnteriOI-ffiente. Na questão trabalhista,
é o Fundo de Garantia~ }:>óf eXerriplo: QUâ.ndo o cidadão acuda Andrade Gutierrez. também a revista se refere à Andrade
mula uma poupança, ele quer. ser mandado embora para receB
___ rothers. Não se trata apenas de uma pessoa fíSi. ~- Só .h. á
bê~la. Então, provoca a sua saída e entr!l com uma ação __ duas pessoas físicas arroladas: o Sr. Roberto _Marip.ho e o
ontra a empresa. Não se-rá- aUmentando o número de juízes
Sr. Sebastião Camar~o.
1
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De ~ane~ra que deixo aqui regist~ado essa s_oliCitação,
e a Prestdêncta desta CPI, que bate recorde de dinamismo,.
tomará, como sempre, as providências necessárias.
O SR. PRESJD ENTE (Ronan TitoJ:.. :. . Agradeço a participação dos três Srs. Senadores que _u~aram da palavra nenhum fez questionamento.
· _·-_
Gostaria- apenaS de colocar que··essas loterias transformaram o Brasil num grande cassino, ·bode é_ proibido o- jogo
para o rico, mas- o que é pior'·e-'MaiS' chiei- onde se
permite a jogatina do pobre, contra -essa trUeldade enorme
que é a nossa distribuição de renda. Nãá baStassem os nossos
conhecimentos, hoje fomos- enriqueCidos pelos eSclarecimen-

tos do Dr. Tarcízio. Em nosso País, apenas 23 mil empresas
arre~dam 88% da nossa tributação. Vejam- -a concentração
de nquez~! Ora, o que é uma loteca? ~ uma distribuição
d~ re~da as. aves_s3:s. Toda semana, uma instituição só toma
dmherro, m1seráve1s tostões de milhões de pessoas para colocá-los na mão de um ou dois.
O SR. JOSÉ EDUARDO VIEIRA - Sem falar nas
estaduais! O art. 1"' da reforma proíbe o jogo.
O SR. PRESIDENTE (Ronan Tito)- Pará agúçar um
pouco mais a nossa visão _odo tema, um dos mais famosos
bícheiros do Brasil foi considerado pela Rede Globo, "O Homem do Ano" no ano passado. O Sr. Castor-de Andrade
foi considerado publicamente "O Homem do Ano", quando
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_patrocinava uma escola de samba que, ao final, ganhou. Ai
ele começou-a dançar e disseram: "Mas que beleza!", e acabou
sendo conside;rado "O Ho_mem do Ano" pela instituição de
·
comunicação spcial de maior importância no Brasil.
SQ para ,fjqalizar, sobre os incentivos fiscais, tOdos os
países os adQtam, mas por tempo determinado. Quando se
Cristaliza o incentivo fiscal, pode-se saber que as distoéÇões
virão. Então, na revisão da Constituição, no ano que vem,
temos que ver isto.
Finalmente, gostaria de deixar mais um pedido ao Dr.
Tarcízio: qu·e~ 'com sua assessoria extraordinária, nos sugira
--não para agora evidentemente, pois esse é um trabalho
demorado -'uma consolidação de leis, para que não fique
mais· esse cif,-óal fiscal; uma consolidação daquilo que pode
reger a verd~geira arrecadação. Se isso vier em dois ou três
meses, acho extraordináriO. Hoje estou convicto de que todo
esse cipoal foi criado de maneira tendenCiosa pelo regime
ditatorial, e nós, na passagem para o regime democrático,
estamos aind3. aguardan, irrigaildo esse cipoal.
Tivemos hoje uma das reuniões mais proveitosas, embora
o debate tenDa ficado prejudicado. Vamos ver e criamos uma
oútra reunião para isso. COnsultarei o Relator, de ofício, e _
submeterei a idéia à apreciàção dos Srs. Senadores.
Dr. Tarcízio, mais limá vez:, muito obrigado.
Srs. Senadores, está encerrada a oresente reunião.
,tLevanra-s~ a reunião às 13 horas e 10 minuws.")

República Federativa do Brasil
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QUARTA-FEIRA, 18 DE NOVEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

.-----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• 74, DE 199l
Aprova o texto do Protocolo sobre Privilégios e Imunidades da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT, concluído em Londres,
a 1• de dezembro de 1981.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado, com reserva ao art. 17, o textodo_J>rotocolo sobre_ Privilégios e Imunidades
da Organização Internacional de Telecomunicações Marítimas por Satélite - INMARSAT, concluído em
Londres, a 1• de dezembro de 1981.
Art. 2• Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
PROTOCOLO S.OBKFPRIVILÊGIOS E IMUNIDADES
DA ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICAÇÕES MARíTIMAS POR SATÊLITE
(INMARSAT)
Os Estados Partes deste Protocolo,

Considerando a Convenção sobre a criação da Organi~
zação Internacional de Telecomunicações-Marítimas porSaté-·
lite (INMARSAT) e o Acordo Operacional abertos à assinatura em Londres a 3 de setembro de 1976 e, em particular,
os Artigos 25) e 26), parágrafo 4) da Conveção,
Considerando que a INMARSAT concluiu Acordo de
Sede com o GovernO dO ReíiiQ-:.'Onido da Grã-Bretanha e
Irlanda do Norte, a 25 de fevereiro-de 1980.
Considerando que o objeto do presente Protocolo é o
de facilitar a realização do objetivo da INMARSAT e de
garantir a boa implementação de_ suas funções,

ConVieram no seguinte:
ARTrGOI
Uso dos Tennos
Para as finalidades deste Protocolo:
a) o termo '"Convenção" designa a Conven_ção sobre a
criação da Organização Internacional de Telecomunicações
Marítimas por Satélite (INMARSAT), incluido seu Anexo,
aberta à assinatura em Londres, a 3 ?e setembro de 1976;
b) a expressão ' Acordo Operacional" designa o Acordo
Operacional relativo à Organização-Internacional de Teleco~
municaçóes Marítimas por Satélite (INMARSAT), incluido
seu Anexo, aberto à assitiatura em Londres, a 3 de setembro
de 1976;
c) a't::xpressão "Parte da Convenção'' de_sign~ um Estado
para o qual a Convenção entrou em_ vigor;
4

d) a expressão ' Parte que abriga a Sede" designa a Parte
da Convenção em cujo território á INMARSAT estabeleceu
sua sede;
4
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e) o termo "Signatário" designa uma Parte do Protocolo
ou um organismo designado por uma parte do Protocolo para
as quais o Acordo Operacional entrou em vigor;
f) a expressão "Parte do Protocolo" designa um Est3do
para o qual o presente Protocolo entrou em vigor;
g) a expressão "membro do Qessoar·: deSigna o DiretorGeral e toda pessoa empregada em tempo integral pela JN.
MARSAT e submetida ao Estatuto do Pessoal da INMARSAT;
h) por "representantes'', no caso das Partes do Protocolo, da Parte que abriga a sede e dos signatáriOs~ deVe-se
entender os representantes junto à INMARSAT e, e~ cada
caso, se trata dos chefes de delegação, seus süplentes e seus
conselheiros;
i) a palavra Harquivos" designa o conjutltó- ct:e maTiüs~
critos, correspondência, documentos, fotografias, filmes, re~
gistros óticos e magnéticos, re&istr<? de dados, representações
gráficas e programas de computadores pertenc~ntes à lN~
MARSAT ou em utilizaÇão, na INMARSÀT;
j) a expressão "atividades oficiais da INMARSAT'' de·Signa as atividades levadas a efeito pela Organização -decorrentes da aplicação de seu__ objetivo, tal como definido na
ConvenÇãO e cOmpreendendo suas atividades adminiStrativas;
k) por "perito'', entende-se toda pessoa que não membro
do pessoal nomeado para executar tarefa específica para a
INMARSAT, ou ã sua ·conta e às SUas e-xpensas;
I) a expressão "segmento espacial da INMARSAT" de·
signa os satélites, bem como as instalações e equipamenfos
de rastreamento de telemedida, de telecomando, de controle
e de monitoramento e as instalações_e e;quipal!lentos·conexos
necessários ao funcionamento destes satélites dos quais a lNMARSAT é proprietária ou locatária;
m) o termo "bens" abrange tudo que possa ser sujeito
de direito de pt:_opriedade, incluindo os direitos contratUã.ls. ARTIG02
Imunidade de Jurisdição e de Execução
dalNMARSAT
1. A menos que tenha renunciado expressamente em
um caso específico, a INMARSAT se beneficiará de imunidade de jurisdição no quadro de suas atividades oficiais, exceto
no que se refere a:
a) suas atividades comerciais;
b) uma ação civil impetrada por um terceiro em relação
a danos resultantes de acidente causado por veículo automóvel
. 01,1 outro meio de transporte que pertença à INMARSAT

70.000,00

Tngem 1.200 aemplare1

o_u que circule a seu serviço. ou uma infração às regras de
tráfego que envolvam tais meios de transporte;
c) o pagamento de salários e emolumentos, incluirido
as_ soinas decorrentes- de direitos à pensão. devidos pela IN~RSA~a um membro ou a um antigo membro do _pessoal,
_ em decorrência de decisão jurídica definitiva;
d) um pedido de reconsideração diretamente ligado a
uma ação judicial impetrada pela INMARSAT.
·
2._ Não obstante as disposições do parágrafo 1), nenhuma açao qu~ trate de direitos e: obrigações em decorrência
da Convençao ou do Acordo Operacional pode ser impetrada
contra a INMARSAT diante dos tribunais das Partes do presente Protocolo pelas Partes da Convenção, seus signatários
ou procuradores destes últimos.
3.a) O segmento espacial da INMARSAT, onde quer ·
que se encontre e qualquer que seja seu detentor, está isento _
de to~a ~usca, ~estrição, detenção, apreensãO~ confisco, ex~
propnaçao, sequestro, ou qualquer forma de ação execUtiva
administrativa ou judiciária;
'
b) todos os outros bens e haveres da INMARSAT. onde
quer que se encontrem e quaisquer que sejam seus detentores,
gozam das imunidades enunciadas na alínea a) do parágrafo
39. exceto q Uã.ndo se tratar:
i) de aç·ão ou execução por efeito de aplicação de decisão
jurídica definitiva com· relação a uma das ações que possam
ser impetradas contra a INMARSAT em decorrência do parágrafo l<i>;
ii) de qualquer medida tomada em conformidade com
a legislação do Estado interessado, enquanto essa medida
for necessária temporariamente para a prevenção de acidentes.
que énvolvam veículos automotores_ou outros meios de transporte que pertençam à INMARSAT ou utilizados para seus
serviços;
iii)de desapropriação de bens imóveis para fins de utilidade pública, sob reserva de pagamento imediato de indenização justa, desde que a referida desapropriação não tra"ga
prejuízo às funções e atividades da INMARSAT.

ARTIG03
Inviolabilidade dos Arquivos
Os arquivos -da INMARSAT são invioláveis. onde que·
que se encontrem e quaisqUer. que sejam seus detentores.
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ARTIGO 4
Isenção de Taxas e Impostos

. .

.. .

·· ·

·.

~- ~o quadro d_c suas atlVtd~des oft~ 131 ~·. 3 IN)y1A,B.S~T
e~t:j ISenta de _todo ImpOStO ~03C10~3l dtreto, bem ~orno. de
todas as demais taxas__que·nao· estao normalmente. 'lnclmdas
~os preços das m,erqadoti;:t~ ou do& s.e:rviços. Seus b~nse.renda~

•

s~ beneficiam da mesma isenção.

'
' 2. Se. no âmbito de suas atividades oficiais. a INMA.Rs-AT adquire mercadorias ou_ recorte a serviços de valor substancial, e se o preço ·destas mercadorias ou serviços compre;ende taxas 'ou impostos, as Partes do Protocolo tomarão,
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de suas 'publicaçõ'eS, ofíciais. Nenhuma ·censura será exercida
.. Sobre essas comuilicações e publicações.
' ·' ' ·
· · · · · 3·. · A INMARSAT só poderá instalar e utilizar estação·.
de ·rá_dio mediante o consentimento da Parte do Protocolo·.
intere;sada.
'
ARTIG07

Membros do PessOal
1. Os membros do pessoal da INMARSAT:
a) goza:in de imunidade de jurisdição,_ mesmo após_ o tér-':
'
IJlino de seus serviços para a INMARSAT. para os atos, inClu- ,
sive palavras escritas ou faladas, no exercício de suas funções_
~J\lpre que possível, as medidas apropriadas, com vistas ao.
oficiais e dentro dos lim_ites de seus deveres. Entretanto não:
h
á·
·d d
·
'd
.
tewnbolso do montante das referidas taxas 9u if11postos.
/ ~ 3. No_âmbito de suas atividades oficiais, a INMARSAT
ave r tmum a. e com re 1açao_a ID1raçao CQil\ett ·?por mem-_.
Csta' 1<-êrl.ta. 'de todo rlireito ~lfand~"·g-ário · e ·dl:!'tbelá l! · ·ual ·u·er · - bro do pessoal a r~g~l?tJl.CPt3;Ç~lt? .d~~tp!f~gQ ~-~ .v~~~~los,_ n~!ll,
por v~tcu.lp
a.u.tomotor
ou outro
. 't' ''t ~..:a' • .'d' ·.;.,.:.';... ·. ·à·f-~"t~l·a' .,:á·. à' .. , . •. • -.--f ,'\ ~ .'t ~ , · · . em -caso de danos ·ca•1saçlos
lu;:, c
1v s o segmen o espac1a1
· · · ·· · · · ·
~ • -1 ·
·
·
•
·
· · - -·
Ou ra · a.... e e~t"~;:,aS
INMARSATe aos mete riais e instalações re-ferentes ao lançameto d~ transporte que pertença ao refendo membro ou seJa
f
conduztdo pelo mesmo.
. d ·
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primeira instalação no Estado interess~.c;lo~.bem como dÜ djrei-.
ARTIGO
to _de exportar tais -1,1ens com franqui~ _quando da cessa_ção.
• · .
·· 5
de _suas_ funções nq mesmo Estado, ~ro c;qnformidade-: num
~uD~o~,·~iVi~S ~ yaiOR~·.
e noutro caso, com as }eis e regulamentos adotados pelo Estado interessado. No.entanto, os bens que tenham sido· isento~
A INMARSAT pode receber Ol\ deter .fundos, divísas
OU: v~I.Gr~s de q,ual_qu~~ nMureza e dispor dos mesmos para
em virtude das dispQsições da présente alínea, não deVer<l'o
to~~s ?!1 ~ua,s a~iv\dades oijç-iais. Pode ter contas em_qu_aJquer
ser cedidos, alugados ou emprestado~ •. a título permanente
mpedan,a m~dida necessária para ·satisfazer suas obrigaçj)es.
ou temporário, ou vendidos, a menos qu.e tal ocorra em decorrência da aplicação das leis e regulamentos mencionados.
__ -2-. ·_ Os salários e ,emolumentos pagos aos membroS :dO~
ARTIGO 6
'pessoal. pela INMARSAT estão isentos Ço ~mposto de Renda
Comunicações e Publicações Oficiais
a contar da data em que os salários do_s referidos membrQs
do pessoal estiverem s~jeitos a UJ!l~ d.Cflu_ção pela INMAR1. Pâr·a su~~ cqrp.unidtÇõ,e~ :ofiCiais ÇPara· a transrni!tsão
SAT, em benefício próprio. As partes.do, Protocolo poderão
de todos ~eus.dqc)lllle.ntos, a I,NMARSAT se I:Jeneficiará, no
levar em consíderação estes salários e emolumentos para cal~
território de cada Parte do P_rot_pcolo, de tratamento ao me'nos
cular o montante dos impostos a serem aplicados a rendas
tão favorável quanto o que é geralmente conced_ido aoS orgaprovenienteS de outras fontes. As Pãrtes do Protocolo não
nismos intergôVerp.affi~rlt_ãis· equiValentes no que- fé:speita às
se obrigam a conceder isenção de imposto sobre a renda sobre
prioridades, às tarifãs c taxas aplicáveis aos correioS "e aos
pensões e rendas vitalícias que os ex-membros do pessoal
diferentes tipos de telecomunicações, nâ medida em que tal
recebam.
tratamento seja compatível com todos os acordos interna'3. Des4e que estejam protegidos Por um sistema de
cionais dos quais a parte do Protocolo seja -ígualmente signatária.
- previdência social instituído pela INMARSAT~ os trtetnbros.
do pessoal e a_ própria Organização estarão isentos de toda
2. Para suas córili.úücaÇõeS oficiais. a INMARSAT pode
contribuição obrigatória aos sistemasnaciçmais de previdência
se utilizar de todos os meios apropriados de comunicação.
social. Esta -isenção não exclui a partiCipação voluntária em
inclusive empregar códigos. As Partes do Protocolo não impouin sistema n3Ci0rial de previdência social. cm conformidade
rão nenhuma restrição às ComunicaÇões oficiais oü à cirCulação
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de suas funções oficiais relativas aos trabalhos da INMARSAT
e no curso de suas_ viagens ao lugar da reunião e regresso,
benefícios em decorréncia de sistema de previdência social,
dos seguintes privílégio~ e imunidades:
aos membros do pessoal que estejam isentos de conformidade
. a) imunidade t:I~ jurisdição, mesmo após o término da·
com o disposto no presente parágrafo.
__
missão, relatiVa aos atas que execut~m no exercício de suas
4. As Partes do Protocolo não se_ obrigarão a acordar· funções ofici3is;incfusive suas manifestações verbais ou escria seus nacionais ou residentes permanentes os privilégios e
tas; no entanto, tal imunidade não será-·considerada, em caso
de infração do código de tráfegO, ~:9metida por um represenimunidades referidos nas alíneas b, d, e, r, e g do § 1.
tante nem em caso de danos ocasionados por veículo automoARTIGO 8
tor ou outro meio de transporte de sua propriedade ou conduDiretor Geral
--zido por ele;
1. Além dos privilégios e imunidades estipu{~ctOs no art.
b) inviolabilidade de todos os seus documentos oficiais;
7 para os membros do pessoal, o Diretor-Geral gozará de:
c) o mesmo tratamento, relativO· a câmbio e controle de
a) imunidade de prisão e deten_ção;
. . . ~ _, ..
divisas, que o acordado aos membros do pessoal das organib) imunidade de jurisdição c de execução _civis e adminisZações intergovernamentais;
trativas, idênticas às acordadas e agentes diplomático~, exceto
d) isenção, extensiva aos membros de sua famJ1ia que
em caso de danos ocasionados por veículo aUtomotor ou'outro
com ele convivam, de toda m€!dida restritiva em matéria de
meio de transporte de sua propriedade ou conduzido por eJe;
imigração e das formalidadeS de registro de estrangeiros.
c) imunidade total de jurisdição ~penal, exceto em caso
e) idênticas facilidades, no que respeita a sua bagagem
de infração ao código de tráfego, causada por veículo automopessoal, que as acordadas aos peritos de outras organizações
tor ou outro meio de transporte de sua propriedade ou condugovernamentais.
zido por ele, reservado o disposto na alínea a acima.
2. As partes do Protocolo não se obrigarão a outorgar a
2. As Partes 4~ Protoco~o não se obrigarão _a outorgar
seus nacionais ou reSidentes permanentes os privilégios e imua seus naci6riaiS ou residentes permanentes as _imunidades
nidades a que se reter~~ as alíne~s c., d, e e do§ 1".
a que se refere o presente Artigo.
ARTIGO 11
ARTIGO 9
Peritos
Representantes das Partes
1.
Os
peritos,
durarlte
o exerCÍcio de funções oficiãis
1. Os representantes das Partes do _protocolo e os repreno _quadro das atividades da INMARSAT e no decurso de
senta_r:ttes da Parte que a9riga a Sede gozarão, durante o exercido- de suas funções oficiais e no curso de suas Viagens- ao suas viagens para o posto de destino ou em proveniência do
local da reunião e regresso, dos segui_n~~s piíVllégios e imuni- .lugarde su_a missão, gozam dos seguintes privilégios e imuni_dades: . . . .
_ -- · - ·
·
.
·
dades:
a) imunidade de jUriSdição, mesmo após o térmirio de
a) imunidades de- toda fO-ima cte prisão e detenção ensua_ !llissãó, no que respeita aos atos--praticados_por el~s du.
quanto se encontram a espera de julgamento;
rante;: ó exéidció de funções_oficiais, iflclusi~e a$_S_Uã.S manifes-:
b) imunidade de jurisdição, mesnio após térinino da mistações_ orais_ ~scritas; todavia, essa iMunidade não se aplica
são, com relação aos atos realizados no exercício de suas
no caso de infração de regulamentos de trânsito cometida
funções oficiais, inclusiye palãvras -escritas ou faladas; no enpor um perito, nem em caso de dªnos causados por veículo
tanto, tal imunidade não será considerada em casu de infranção ao código de tráfego cometida por um representan-te, automotOr ou outro meio de, tra:qsporte que lhePeneilça ou
seja conduzido por ele;
nem em caso de danos causados por vefcillo automotor ou
b) inviolabilidade de todos os seus documentos oficiais;
outro meio de transporte de sua propriedade ou conduzido
c)· o mesmo tratamentO, no que- concerne ao controle
por ele;
de câmbio, que é cOncedido .ilo pessoal das organiZações interc) inviolabilidade de todos seus documentos oficiais·
d) isenção, extensiVa aOs membros--de s.Uá_ faffi-nia. 'que ggvernamentais;
d) isenção, assim como para os membros de sua família
com ele convivam, de toda medida restritiVa em matéria _de
que residem com eles, em relação às medidas restritivas -à
imigraÇãO -e de formalidade de registro de estrangeiros; -e) o mesmo tratamento, relativo a câmbio, que o acor- imigração e às formalidades de registro de estrangeiros;
e) as mesmas facilidades, no-que respeita às suas bagadado aos representantes de Governos estrangeiros em missão
· ·
·
genS pessoais~ que são coOcedidas aos peritos de outras organioficial temporária;
zações intergovemamentais.
t) o mesmo tratamento, em matéria de controle, adua2. As Partes do Protocolo não podem conceder os privineiro de suas bagagens pessoais, que o ãCoTdadO ãos represenlégios e imunidadeS referidos nas alíneas c, d, e e do § }\'
tantes de Governo estrangeiro em misSa6--=-ôfiCI31 temporária.
a seus cidadãos ou às pessoas que residem a título permanente
2. As disposições do parágrafo 19 não serão aplicadas
no seu território.
às relações entre uma Parte do Protocolo e seus representantes. Por outro lado, as disposições das alíneas ,a, d, e e
f do § 19 não são aplicáveis às relações entre uma Parte do
ARTIGO 12
Protocolo e seus próprios nacionais ou residentes permanenNotificação as Partes dos Nomes dos Membros
tes.
do Pessoal e dos Peritos
ARTIGO 10
O Diretor-Geral da INMARSAT notificará uma vez por
Representantes dos Signatál-ios
ano, no mínimo, às Partes do Protocolo, os nomes e respec1. Os representantes dos Signatários e aqueles do Signativas nacionalidades dos membros do pessoal e peritos aos
quais as disposições dos arts. 7, 8 e 11 são aplicáveis:
~ário da Parte que abriga a sede gozarão, durante o exercício
com as leis da Parte do Protocolo em apreço; nem obriga
a nenhuma das Partes do Protocolo a efetuar pagamento de
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ARTIGO 13
.ARTIGO 18
Renúncia dos Privilégios e Imunidades
1. Os privilégios, isenções e imunidades que estipula
Ajustes-Complementares
o presente Protocolo n_ão serão conce~lidos em proveito partiA INMARSAT poderá celebrar ajustes complementares
cular de indivídLJ.OS, mas sim para o desempenho eficaz das
com quaisquer das Partes do Protocolo para tornar efetivas
funções oficiais dos mesmos.
__
--as disposições do_ presente Protocolo com relação à mencio2. Se, a cí:itério· das autoridades mencioDadãS
nada Parte, com o fim de garantir o funcionamento eficaz
os privilégios e imunidades sejarri _çonsideradas corno sendo
de natureza a entravar a ação da justiça e, em todos os casos· da INMARSAT.
se possa renundar aos mesmoS sem prejuízo _dos__ propósitOs
ARTIGO 19
para os quais tenham sido outorgados. tais autoridades têm
Assinatura, Ratificação e Adesão
o direito e a obrigação de renunciar aos referidos privilégios
1. O presente Protocolo estará aberto à assinatura em
e imunidades:
_
___
__
Londres, de 1' de dezembro de 1981 a 3! de maio de 1982.
a) as Partes do Protocolo, no que respeita a seus repre. 2. Todas as Pattes do Convênio, exceto a Parte que
sentantes e aos representantes de seus Signatários; abn~a a Sede, poderão tornar-se Partes do presente Protocolo
mediante:
b) O Conselho, no que respeita ao DiretdréGeral d~ INMARSAT;
'
~) ~ssinatura,~ senl reserva âe ratffiCaÇão, aceítaÇ"ão- ouc) o Diretor-Geral da INMARSAT, no que respeita aos
aprovaçao; ou
membros do pessoal e peritos;
-b(~ssmatur.a, sob reserva de ratificação, aceitação ou
d) a. As~embléia convocada, se for o ?tSO, em período aprovaçao, segmda de ratificação, aceitação ou aprovação;
extraordmáno de sessões, no que respeita A INMARSAT.
ou
ARTIGO 14
é) adesão.
Facilidades aos Indivíduos
3. A ratificação, aceitação: aprov~ção ou adesão efe-As Partes _d_o Protocolo adotarão todas as medidas oportuar-se-ão mediante depósito, junto âo -Depositário, de instrutunas para facilitar a entrada, a permanência -e a saída dos
mento adequado.
representantes, membéos do pessoal e peritos.
_ _4. Reservas ao presente Protocolo poderão ser efetua~
das de acordo com o direito internaCional.
ARTIGO 15
Observância das Leis e Regulamentos
ARTIG020
. A !NMARSAT e todas as pessoas que gozem de priviléEntrada em Vigor e Prazo de Vigência do
giO~ e Imumdades em virtude dq presente Protocolo, sem
Protocolo
preJu_ízo das demais ~is.J?<;>SíÇ6es· do mesmo, respeitarão as
1.
O
presente
Protocolo
entrará em vigor no trigési~o
lets e regulamentos das Partes do- Protocolo interessadas e
dia a contar da data em que dez das Partes da Convençao
colabora~ão a todo momento co~ as autoridades competentes
tenham cumprido as formalidades do § 2~' do art. 19.
das refendas Partes p-ara garantir a observância de suas leis
O presente ProtOcOlO tornar-se:-á sem efeito se a Cone regulamentos.
venção deixar de vigorar.
ARTIGO 16
ARTIGO 21
Precauções
Entrada em Vigor e Prazo de Vigência
Cada uma das partes do presente Protocolo terá o direito
com Relação aos Estados
de tornar todas as precauções necessárias no interesse de sua
1.
cOID
te1ãÇão
à -uín Estado· CfUc tenha cumprido as
segurança.
formalidades do § 2" do art. 19, após a entrada em vigor
ARTIGO 17
do presente Protocolo, este entrará em vigor no trigésimo
dia a contar da data, de assinatura ou do depósito do inStruSolução de Controvérsias
mento adequado junto ao De_j)ositátiope!~ país:!nteressado.
Toda controvérsia entre as Partes do Protocolo ou entre
z:-:-Cüafq.Uei das Partes do Protocolo pode fá denunt;iá-lo
a INMARSAT e uma das referidas Partes soQre __a_ ipt_erpremediante comunicação por escrito ao Depositário. A denúncia
tação ou_ aplicação do Protocolo, s~t~ diriinida por via de
negociação ou mediante oUtro procedimento acordado. Se -surtirá efeitO doie (12) meses após a data em que o Depositário
tenha recebido a comunicação, ou ao _expirar um prazo mais
a controvérsia não se solucionar em um prazo de doze (12)
longo a ser especificado na notificaçãO.
.
meses, as Partes da mesma poderão, de comum acordo, sub3. Toda ·p·arte do Protocolo_ deixará de ser Parte do,
metê-la à decisão de um tribunal composto de três árbitros.
Proto-colo na data em que cessar de ser Parte dâ. ConVeÇãO~_
Dois deles serão eleitos, respectivamente, por cada uma das
Partes na controvérsia, e o terceiro, que atuará como -presiARTJG022
dente de tribunal, será eleito pelos dois primeiros. Se os dois
Depositário
primeíiOS árbitros não chegarem a acordo quanto à eleição
1. O Diretor-Geral da INMARSAT será o Depositário
do terceiro em um prazo de dois (2) me_ses contados a partir
da data de sua própria nomeação, o terceiro árbitro será eleito do presente Protocolo.
2. O-Depositário notificará, particularmente e prontapelo Presidente da Corte Internacional de Juistiçã. O tribunal
adotará seu próprio procedimento, e seus laudos serão inape~ mente, a todas a.s partes da Convenção, sobre:
a) qualquer assinatura do Protocçl();·
láveis e obrigatórios para as parteS em litígio.

-a-seguir:
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b) o depósito de qualquer instrumento de ratificação,
aceitação,_ apro~açâo· ó~ adesão;

c) a data de entrada em vigor do presenté Protocolo;
d) a data em que um Estado deixe de ser pilrte do pre. sente Protocolo;
e) quaisquer outros assuntos· relativos ao presente Protocolo.
3. Quando da entrada em vigor do presente Protocolo,
o Depositário enviará cópia éertíficàda do origi?al à S_ecretaria
das Nações Unidas, para que o Protocolo SeJa regtstrado e
publicado, de conformidade com o artigo 102 da Carta das

Nações Unidas.

Novembro de 1992

ARTIG023
Textos Autênticos
. O presente Protocolo é redigido em um único original,
CUJOS_textos em -~-~panhol, __francê_$_, inglês e _russo são igualmente autênticos, e será depositado junto ao Diretor-Geral
da IN1vf:ARSAT, o qual transmitirá cópia certificada domesmo a cada uma das partes da Convenção.
EM FÊ DO QUE, os abai;x:os assinados, devidamente
autorizados por seus respectivos Governos,, para este fi!n,
firmaram o presente Protocolo.
FEITO em Londres, no primeiro dia de dezembro de
-mil novecentos e oitenta e um.

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou; e eu, Mauro Beuevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 75, DÊ 1992
Aprova os textos da Convenção n• 140 e da Recomendação n• 148, referentes a "licença
remunerada para estudos", adotadas na 59• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
da Organização Internac_ional.do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1974.
O Congresso Nacional decreta:
_
-__
Art. 1' São aprovados os textos da Convenção n• 140 e da Recomendação n' 148, referentes
a "licença remunerada para estudos", adotadas na 59• Sessão da Conferência Internacional do Trabalho,
da Organização Internacional do Trabalho, realizada em Genebra, em junho de 1974.
Art. 2' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 17 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides Presidente.
CONFERêNCIA INTERNACIONAL DO TRABALHO
Convenção 140

Convenção relativa à licenÇa-educaçãO- re-InuneraQa adotada pela Conferência em su~ QüíDQüaiéShitaNona Sessão,
_
Genebra, 24 de junho de 1974
CONVENÇÃO RELATIVA À LICENÇA
REMUNERADA PARA ESTUDOSA Conferência Geral da Organização- l11_terliàcional dó
Trabalho convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo d~ Repartição Internacional do T~~balh? e --~~ndo ali
se reunido a 5 de junho de 1974, em sua qumquagés1ma nona
sessão; observando que o artigo 26 da Declaração Uni~er~al
dos Direitos do Homem preconiza que toda pessoa tem due1to
à educação;
·
·
Observando além disso o disposto n-as Recom~ndações
internacionais do trabalho existentes a respeito da formação
profissional e da proteção dos representantes dos trabalhadores e relativas a<Y desligamento temporário dos trabalhadores e à concessão de tempo livre para lhes dar a possibilidade
de participar de l?rogramas de educação ou de formação;
Considerando Que a necessidade de educação e de formação permanentes, correspondendo ao desenvolvimento científico e técnico e à evolução das relações econômicas e sóciais,
exige medidas adequadas em matéria de licença para fins educativos e de formação pata»:tender às aspirações, necessidades

e óbjetivos ilovoS de ordem Social, econóntiC3, teCnol~gica
e_ Cultural;
Reconhecendo que a licença remunerada para estudos
a ser considérada· como um dos meios que permitem atender
às necessidades reais de cada trabalhador na sociedade contemporânea; considerando que a licença remunerada para estudos deveria ser concebida em função de uma política da
educação e formação permanente a ser concretiZada d_e_ ~odo
progressivo e eficiente;
Após ter decidido adotar diversas propostas sobre a licença para estudos, questão que constitui o quarto ponto da
agenda da sessão;
Após ter decidido que essas propostas deveriam tomar
a foim.a de uma Convenção internacional;
---- Adota neste- vigésimo quarto dia dO mês de junho de
mil novecentos e setenta e quatro, a_seguinte Cqnvenção abaixo, que será denominada Convenção relativa à-licença remunerada para estudos.
ARTIGO I
Na presente Convenção, a expres_são "licença_ remunerada para estudos'' significa uma 1icença concedida a-um_ trabalhador para fins educativos por um determinado período, durant~ as horas de trabalho, com o pagamento de prestaÇões
financeiras adequadas.
ARTIG02
Qualquer Membro deverá formular e aplicar uma política
que vise à promoção por métodos._ adaptados_ às condições
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e usos nacionais e evenrualmente por etapas, da concessãQ
de licença remunerada para estudos com os fins de:
a) formação em todos os níveis;
b) educação geral, social ou cívica;
c) educação sindical.
ARTIG03
A política mencionada no Artigo anterior deverá ter como
finalidade contribuir, de acordo com as diferentes modalidades
necessárias para:
_
a)_ a aquisiç~o. o apeiTefÇOiiitento e a adapt3ç3o éJã:s qualificações flecesSárfãs ao exércfcíO -da prof~ssão ou d~ função
assim como a promoção e _a Segurança_ do empr~_g2 _frente_
ao desenvolvimento científico e técniCo e às mudanças económicas e estruturais; -·
·
b) a participação competente e ativa dos trabalhadores
e de seus representantes na vida da empresa e da comunidade;
c) a promoção humana, social e cultural dos trabalhadores;
d) de modo geral, a promoção de uma educação e formação permanentes adequadas, auxiliando os trabalhadores e
se adaptarem às exigências de sua época.
ARTIG04
Essa política deverá levar em conta o estado de desenvolvimento e das necessidades específicas do país e dos.diversos
setores da atividade em coordenação com as políticas gerais
relativas ao emprego, à educação; à formação e à duração
do trabalho e _levar em consideração, nos casos_ ad~quados,
as variações sazonais da duração e do volume de trabalho.
ARTIGOS
A concessão da licença remunerada para estudos será
determinada pela legislação nacional, as convenções col~t_ivas,
as sentenças arbitrais, ou de qualquer outra maneira, de acordo com a prática n3ci<;mal. -- ·
ARTIGO 6
As autoridades públicas, as organizações de empregadores e de trabalhadores, as entidades ou organismos que
ministram a educação -e- a formação deverão ser associados,
de acordo com modalidades adequadas às condições e prática
nacionais, à elaboração e aplicação da política que visa a
prom-over a licença remunerada para estudo.
ARTIGO?
O financiamento das disposições relativas à licença remunerada para estudo deverá ser assegurado de modo regular,
adequado e conforme a prática nacional.
ARTIGOS
A licença remunerada para estudos nao deverá ser recu~
sacia aos trabalhadores por motivo de raça, ·oor,s-exo, religião,
opiliiâOpólítica, asCendência nacional ou origem social.
ARTIG09
Se necessário for, disposições especiais relativas à licença
remunerada para estudos deverão-ser tomadas:
a) quando determinadas categorias de trabalhadores tiverem difiCuldades em se beneficiarem das disposições gerais,
por exemplo os trabalhadores das pequenas empresas, os trabalhadores rurais ou outros que residem em áreas isoladas,
os trabalhadores lotados em trabalhos feitos em equipe ou
os trabalhadores com enc,argos de família;
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_b) quando categorias especiais de empresas, por exeffiplo
as pequenas empresas ou as empresas-s-à'zonais, en.tõntrarem
dificuldades para aplicar as disposições gerais, ficãlldo entendido que os trabalhadores ocupados nessas empresas não serão
excluídos do benefício da licença-educação rem-unerada para
estudos.
_
_ -.

ARTIGO 10
As condições eXigidas aos trabalhadores para que se benefi-ciem· da licença remunerada para estudo poderão variar conforme a licença para estudo tenha sido concedida para:
a) a formação, em qualquer nível;
b) a educação geral, social ou cívica;
-- -c) a educação sindical.
ARTIGO 11
O período de licença-educação remunerada deverá ser
assimilado a um período de trabalho efetivo para determinar
os direitos e benefícios sociais e os outros direitos -decorrentes
da relação de trabalho; conforme está previsto pela legislação
nacional, às convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou
qualquer outro método conforme a prática nacional.
ARTIGO 12
As ratificações Ioimais da Presente" COnvenção serãó comunicadas ao Diretor-Geral -da Repartidão Internacional do
Trabalho e por ele registradas.
ARTIGO 13
1. A presente Convenção só vinculará os Membros da Organ~_ação Internacional do Trabalho, cujas ratificações tenham _
siçlo registradas_ pelo Diretor-Gera.L
2. Esta ConveDção entrará em viga~ doze meses após
o registro das ratificações de dois Membros pelo DiretorGeral.
·
3. Posteriormente, esta Convenção entrará em vigor, para
cada Membro, doze meses após o registro de sua ratificação.
·ARTIGO 14
1

1. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção poderá denunciá-la após a expiração _de_ um período de
dez anos contados da entrada em vigor mediante ato comunicado ao Diretor-Ger31 âa Repartição Internacional do Trabalho e por ele registrado. A denúncia s_ó surtirá efeito_ um
ano após o registro.
--_
2. Todo Membro que tenha ratificado a presente Convenção-, e não fizer uso da faculdade de denúncia prevista pelO
presente artigo dentro-do pi-azo de um ano após a expiração
do período de dez anos previstos no
parágrafo anterior, ficará obrigado por novo período de dez
anos e, posteriormente, poderá denunciar a presente Convenção ao expirar cada período de dez anos, nas condições previstas no presente Artigo.

ARTIGO 15
1. O Diretor-Gerãfi:fa-Repaitiça.O lniernaclonal do Tiabalho notificará a todos os Membros da Organização Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações e denúncias que lhe sejam comunicadas pelos Membros da Organização.
2. Ao notificar aos Membros da Organização o regiStro.
da segunda ratificação que lhe tenha sido comunicada, o Dire-
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tor-Geral chamará a atenção dos Membros da Organiz~ção
para a entrada em vigor da presente Convenção.
ARTIG016O Diretor-Geralda Repartição Internacional do-Trabalho comunicará- ão
Secretário-Geral das Nações Unidas, para fins de registro,
de acordo com o artigo ·102 da Carta das Nações Unidas,
as informações completas referentes a quaisquer ratificações
ou atos -de _denúncia que tenha registrado de aqordo com osartigos anteriores.
ARTIGO 17 -Sempre que o julgar necessário, o CóiiSefuq de Administração-da Repartição Internacional do Trabalho deverá apresentar à Conferência Geral um relatório- sobre a aplicação
da presente Convenção e -decidirá a oportunidade de inscrever
na ordem do dia da Conferência a questão de sua revisão
total ou parcial.
ARTIGO 18.
1. Se a Conferêriêia àdotàr uma nova Convençã~ ci~ re~-
são total ou parcial da presente ConvençãO e, disposição_ em
contrário da nova Convenção:
a) a ratificação por um Membro da nova Convenção,
recusará não obstante o disposto no artigO 14 acima, implicará_
de pleno direito, na denúncia imediata da presente Conven~
ção, desde que a nova Convenção tenha entrado em vigor; .
b) a partir da data da entrada ~m vigor da Convenção
revista, a presente Convenção deixaria de estar aberta à ratifi---:-.
cação dos Membros.
2. A presente Convenção continuará em_ t~d(). caso, em
vigor em sua -forma ·e --teor atuais para os Membros que a
tiverem ratificado e que não ratificaram a Convenção revista.
ARTIGO 19
...
As versões inglesa e francesa do texto da presente Convenção serão igualmente auténticas. .
_
O texto que precede é o texto autêntico da ConvenÇão
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização
Internacional do Trabalho em sua qüinquagésima nOna sessão,
realizada em Genebra, e declãrada a 25 de junho. de 1974.
EM FÉ DO QUE, apuseram suas ass"inaturaS, neste Vigésimo sexto dia do mês de junho de 1?7~: . .. . , _. _
--~
-~
O Presidente da ConferênCia, PEDRO SALA.flROSCO
o Diretor..;aerai -da RePartição Internacional do Trabalho, FRANCIS BLANCHARD
0

0

_

_

CONFERÊNCIA INTERNACIONAL PO TRABALHO
Recomendação 148
Recomendação Relativa à Licença-Educação Remune~ada.
Adotada pela Conferência em suã Quinquagésima Nona Sessão
Genebra, 24 de junho de 1974Recomendação 148
RECOMENDAÇÃO RELATIVA À LICENÇA
REMUNERADA PARA ESTUDOS . .
A Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho. convocada em Genebra pelo Conselho Administrativo da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali
reunido a 5 de junho de 1974. em sua quinquagésima nona
sessão; observando que o art. 25 da Declaração Universal

__
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dos Direitos do Homem preconiza que qualquer pessoa tem
direito à educação;
Observando além disso que o disposto ttàs Recomendações Internacionais do trabalho existentes a respeito da
formação profissional e da proteção dos representantes dos
trabalhadores e relativas ao desligamento temporário dos trabalhadores e à concessão de tempo livre para lhes dar a possibilidade de participar de programas de educação ou de formação;
Considerando que a necessidade de educação e formação
permanentes, correspondendo ao desenvolvimento científico
e técnico e à evolução·das relações económicas~ soci3iS~-éXige
medidas adequadas em matéria de liCença Pãrã firts educativos
e de formação para responder às aspirações. necessidades
e objetivos novos de ordem social, econômica, tecnológiCa
e cultural;
Reconhecendo que a licença remunerada para estudos
deveria ser considerada como um dos meios que permitam
atender. às necessidã.des reais de cada trabalhador na sociedade
contemporânea;
. Considerando que a licença remunerada para estudos deveria ser concebida em função de uma política educativa e
de formação permanente a ser concretizada de modo progressivo e eficiente;
Após ter decidido adotar diversas prop()s~s s_of?_re a licença remunerada para estudos. qUestão que coristitui o quarto
_
ponto da agenda da sessão;
Após ter decidido que essas propostas deveriãin tciffiàr
a foi":i:nã. de recomendação, adota. neste vigésimo quarto dia
do mês de_junho de mil e novecentos e setenta e quatro.
. a Recomendação abaixo, que será denominada RecomendaÇã9 sobre a licença Remunerada para Estudos. 1974;

I.

Definição
Na presente_ Recomendaçã-o? a expressão "ljcençaremunerada para estudos" significa uma licença C9ncedida ~
a um trabalhador para fins educativos por determinado período, durante as horas de trabalho? com o pagamento de prestações financeiras adequadas.
_
II. Formulação de uma Política e Métodos de Aplicação
1.

2. OualqueT Membro de~erá f~~ula~ e aplicar u~~ ~
política que use à promoção. pclr in.étodo_s adaptados à$_ç:ondi-..
çôes é usos' nacioilaiS e éveitttiãJmente por etapas. da concessão de licença remunerada para estudos com os fins de:
a) formação em todos os níveis;
b) educação geral, social ou cívida;
c) educação sindical.
3. A polítiCa me-ncionada no parágrafO ailteríor deverá
ter" cOmo finalidade contribuir. de acordo com as dif~rente_s
modalidades necessárias para:
--- BJ a aquisiçãO. o_ ~perfeiçoainento e a adaptação das qualificações ned~:Ssárias para o exercíçio da_ profissão ou da função assim como a promoção e a segurança do emprego frente
ao desenvolvimento científico e· técniCo e às mudanças econõmicas e estruturais;
_
b) a participação competente e~ ativa dos trabalhadores
e seus representantes na vida da empresa e da comunidade;
c) a promoção humana. social e cultural dos trahalhadores;
d) de modo geral. a promoção de uma educação e formação permanentes adequadas. auxiliando os trabalhadores a
se adaptarem às exigências de sua época.
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4. (1) Essa política deverá levar em conta o estágio
de desenvolvimento e as necessidades específicas do país e
dos diversos setores de atividade, assim como outros objetivos
sociais e as prioridades nacionais.
--(2) Deverá ser coordenada com as políticas gerais relativas ao emprego, educação, formação e duraçãn do trabalho,
levando_ em consideração, nos casos ·adequados, as variações
sazonais da duração ou_ do volume do trabalho.
5. A concessão da licença remunerada para estudos deverá ser realizada pela legislação nacional, as convenções coletivas. a:s sent~nças arbitrais ou qualquer outra maneira conforme a prática nacional.
6. Deverá ser reconhecido que a lice"nça-reffimierada
para estudos não é destinada a substituir educação e formação
adequadas dos jovens e que é apenas um meio -de assegurar
uma educação e uma formação permanentes.
III. Medídas de Promoção
7. As autoridades públicas, as organizações de empregadores e trabalhadores, as entidades ou organismos que ministram a educação e a formação deverão associar-se, de acordo
com modalidades adequadas às condições e prática nacional,
a elaboração e "Plícação da polítíca que tende à prt>moção
da licença remunerada para estudos.
8. Na base de planos adaptados aos objetivos dessa política. medidas deverão ser tomadas:
a) para conhecer e prever as necessidades educativas e
d~ formação dos trabalhadores que possam_ser satisfeitas pela
licença remunerada para estudos;
b) para utilizar plenamente todos os meios de educação
e formação existente_s_ e c_!iar novOs-meioS para aiíilgii.aSfirialidades educativas e de formação visadas pela licença remunerada para estudos;
·
c) para que os métodos pedagógicos e- os programas educativos e de formação levem em conta as fíriatidades e modalidades da licença remunerada para estudo, as quais -refletem
necessidades novas;
d) para estimular os tr_abalhadores a fazecQ meJhQt_JJ._so
dos meios de educação e formação à sua dis.posi9ãõ;
e) para estimular os empregadores a conceder uma licença remunerada para estudos aos trabalhadores.
9. SistemaS ádeqU.ãdos de informação eo_rieo___tação relativos às possibilidades de _licença~ remunerªda para es!udos
deverão ser estabelecidos. ___ _
_10. Medidas adequadas deverão ser tomadas para que
a educação e form_ação dadas sejam de qualid~de_ a4e_quada.
IV. Financiamento
11. O. fitlariciamento das disposições relativas à licença
remunerada para estudos deverá ser. assegurado de modo regular, adequado e conforme a prática nacional.
12. Deverá ser reconhecido que:
a) os empregadores, coletiva ou individualmente;
b) as autoridades públicas e as entidades ou organisrrios
educativos ot.rdc formação;
c) as organizações de empregadores e trabalhadores, poderiam ser obrigados a contribuir no financíaffiénto-aa.s disposições relativas à licença remunerada para estudos, de acordo
com as suas z:esponsabilidades respectivas.
V. Condições de Concessão
- _
_
13. A licença remunerada para estudos não de_verá ser
recusada aos trabalhadores por motivo de raça, cor, sexo,
religião, opinião política, ascendência nac1oiial ou origem social.
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14. Os trabalhadores deverão ser livres para decidir os
programas educativos ou de formação nos quais queiram tomar parte.
15. Se necessário for, disPosições especiais relativas à
licença remunerada para estudos deverão ser tomadas:
_ a) quando determinadas categorias de trabalhadores tiverem dificuldades em se beneficiar das disposições gerais, por
exemplo os trabalhadores das pequenas empresas, -os trabalhadores rurais ou outros que residem em áreas isoladas, os trabalhadores lotados em trabalhos feitos em equipes ou os trabalhadores com encargos da família;
·
b) quando categorias especiais de empresa, por exemplo
as pequenas empresas ou as empresas sazonais, encontrarem
dificuldades para aplicar as disposições gerais, ficando entendido que os trabalhadores ocupados nessas empresas não serão
exclUídos do benefício da licençã. remunerada-para estudos.
16. As condições exigidas dos trabalhadores para que
se beneficiem da licença remunerada para estudos_ poderão
variar conforme a licença para estudos tenha sido concedida
para:
a) formação, em qualquer nível;
-b) educação geiãl, social ou cíviCa;c) educação sindical.
17. (1) As condições a serem preenchidas pelos trahalhadO!-eS Para qu-e -se beneficiem da licença remunerada para
estudos deverão ser determinadas levando em consíderação
os tipos de programas educativos ou de formação existentes,
as necessidades dos trabalhadores e suas organizaçõe-s,-as das
empresas e o interesse da coletividade.
-(2) A resPonsabilidade da escolha dos candidatos a licença remunerada para estudos para fins de educação sindical
deverá pertencer às organizações de trabalhadores interessadas.
(3) Quando os trabalhadores preencherem as condições
de concessão da licença educação remunerada, a maneira pela
qüal se beneficiarão da mesma deverá ser objeto de acordo
entre as empresas que as organizações de trabalhadores intereSsadas, por- uni lado, e as organiiaçÕ!!S de trabalhadores
interessadas, por outro lado, de modo_a manter o bom funcionamento das empresas em apreço.
18. (1) Quando os programas de educação sindical são
Organizados pelas ·próprias organizações siildícais, estas deverão fEr-a: resporis3.bilidade da elaboração, aprovação e realização desses programas.
(2) Quando tais programas forem organizados por outras
entidades ou organismos educativos, deverão ser elaborados
de acordo com as organizações sindicais interessadas.
19. Considerando-se as condições nacionais ou locais
e a Situação da empresa, certas categorias de trabalhadores
e certas profissões ou funções especiais, cujas necessidades
educativas ou de formação são especialmente urgentes, deverão ter caráter prioritário na concessão da licença remunerada
para educação.
20. Os benefícios financeiros pagos aos trabalhadores
durante a licença remunerada para estudos deverão:_
a) manter o nível de suas rendas pela continuação do
pagamento de seu salário e outros benefícios ou pelo paga~
menta de indenização compensatória adequada, de acordo
ti"que prevêem a legislação nacional, as convenções coletivas, as sentenças arbitrais ou qualquer outro método conforme
a prática nacional i
b) levar em conta quaisquer despesas adicionais importantes resultantes da educação ou da formação.

com
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21. O período de licença-educação remunerada deverá
ser assimilado a um período de trabalho efetivo para determinar os direitos a benefícios sociais e os oütros direitos decorrentes do vínculo empregatício, de acordo com o que prevêem

Internacional do Trabãlho em sua qüi"nqüag-ésiiria noila sess3o
realizada em Genebra, e declarada encerrada a 25 de junho
de 1974.
.

a legislação nacional, as. conVenções coletivas, as sentenças
arbitrais ou qualquer outro método conforme a prática nacional.

'
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EM FÉ DO QUE, apuseram suas assinaturas, neste vigé~
~ia do mês de junho de 1974:
_
__ ___ _

Sim o sexto

- __

O Presidente da Conferência, PEDRO SALA OROSCO

O texto que precede é o texto autêntico da Recomendação_
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização

O Diretor-Geràl da Repartição Internacional do Traba-

lho, FRANCIS BLANCHARD,

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 240' SESSÃO, EM tiDI(NOVEMBRO

DE 1992
1.1- ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE
1.2.1- -Aviso .do Ministro da Previdência Social
- N 9 317/92, encam-iõhafido infQn"!!,a_çõ~s constantes
do Requerimento n"' 688,- Ge 1992, de autoria do Senador
Pedro Simon.

1.2.2- Requerimento
- N• 811, de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a inclusão cm Qr_c;lem do_ Dia do Projeto
de Lei do Senado n"' 10, de 1992, que disp6C sobre o exer~
cício da profissão de BibliotecáriO e dete!mina outras providências, cujo prazo.-há Comissão de Assuntos Sociais, já
se acha esgotadn.
1.2.3- Coniunicaç30
-do Senador Rachid Saldanha Derzi, que se ausentará do País no perfodo de 9 a 25 de novembro de 1992.
1.2.4- Apreciação de matéria

~N• 8.13/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando a retirada, em caráter definitivo, do Projeto
de Lei do Senado n" 395, de 1991, de sua autoria! que
proíbe a outorgada de m~ndat_o para os ~~s que me~ciona,
- N9 8"14/92; de autoria do Senador-Césãr Diás, Solicitando que seja enviado para a deliberação do Plenário
o Projeto de Lei do Senado n• 344/91, que dispõe sobre
- 6 uso de propaganda em bebidas alc6olicas.
1.2.7 --Leitura de projetos
-Projeto de Lei do Senado n 9 159/.f)2, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre os depósitos
. de interesse dos diversos serviços sociais da indústria e
. -. .
_
_
·
do comércio.
--::Projeto de Lei do Senado no 160/92, de autoria
_
da Senadora Júnia Marise, que submete a nomeação do
Secretário da Receita Federal à prévia aprovação do Senado Federal.
!.2.3- Discursos do Expediente (continuação)

SENADOR JÚLIO CAMPOS- Realização de reu.·
nião da Cóhab, em Cuiab,á,- a fim de impedir aumentos
abusivos das prestações da casa própria. Protesto contra 1
a escassez de recursos par investimentos no setor habita-Requerimento n~ 810/92, lido em sessão anterior.
cional no Estado do Mato GroSsso.
Aprovado.
!.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n 9 73, de 1992 (n 9
1.2.5- Discursos do Expediente
107/91', na Câniara dos Deputados), que aprova o ato que
SENÀDOR JARBAS PASSARINHO·- Homenaoutorga concessão à Jet- Radiudifusão Ltda., para expio~
gem póstuma ao ex-ministro Leitão de Abreu, Transcrição,
rar serviço de radiodifusão sOnora, em onda média, na
nos Anais da Casa, do artigo Leitão de Abreu, vocação
Cidade de Teresina, Estado do Piauí. Votação adiada, por
de poder e belo companheiro, d_g_ §r. Carlos Castello Branfalta de quorum.
co, publicado no jornal O Liberal, do Estado do Pará.
Projeto de_ Decreto Legislativo nn 74, de 1992 (n?
SENADOR MAGNO BACELAR - Regozijo pela
127/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato qUe
eleição da candidata do PSB, Conce"içâo Ãildra_Q_e, para
outorga permissão à Rádio Voz de São Pedro Ltda., para
a Prefeitura de São Luís-MA.
explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência mo~
dulada, na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
1.26 ...:. Requerimentos
Votação adiada por falta de qu:orum.
Projeto de Decreto Legislativo n" 75, de 1992 (n 9
- N" 812/92, de autoria do Seãndor Nelso(l C_~rneiro_ __ _
140/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
e outros Srs. Senadores, solicitando. homenagens de pesar
renova a concessão outorgada à Sodedade Rádio' Rural
pelo falecimento do Sr. João Leitão de Abreu._ Apr_<.-v~!l<!'
de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodiapós usarem da palavra os Srs. Nelson Carne_im . . Pedro
fusão sonora na Cidade de Muzambinho.• Estado de Minas
Simon, Júlio Campos c Magno Bacelar, tendo a Presidência
Geiais. Votação ad.iada P.o-r falta de quorum.
se associado às homenagens prestadas.
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Projeto de Lej do Senado n' 311>, de 1991-Complementar, que determina os casos em que forças estrangeiras
possam transitar pelo território n-acional" ou- nele permanecer temporariamente, mediante permissão do Presidente
da República, independente da autorização do Congresso
Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV,

49, inciso II e 84, inciso XXII, da ConstituiÇão FederaL
Votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Lei da Câmara n" 100, de 1991 (n' 211191,
na Casa de origem), que acrescenta dispositivos ao_

~rt.

18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo
aos municípios competêncía pãi-ã a :execUÇão de serviços
de planejamento fãmiliar. Discussão sobrestada, após parecer de Plenário, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Projeto de Resolução n' 64192, que estabelece a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federai, em virtUde
de falta de quorum para a votação do Requerimento" n~
815192, de extinção da urgência.
1.3.1- Discurso após a Ordem do Dia

SENADOR MÁRCIO LACERDA- Fomento à indústria cinematOgráfica bi:asileira e~sua defesa corno importante atividade económica.
-

L3.2- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- MESA DIRETORA
3- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

4- COMPOSIÇÃO DAS COMISS.ÕES PERMANENTES
.
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SUMÁRIO DA ATA 219• SESSÂU, - - - - ,
REALIZADA EM 27 DE OUTUBRO DE 1992
Ratificações

Na publicação do Sumário, feita no DCN-Seção
II, de 28-10-92, na página n" 8516, J·' coluna, no
item 2.2.1- Requerimento,
Onde se lê:
- W 775192, de autoria do Senador Marco Madei, solicitando a inclusão em Ordem do Dia do

Projeto de Lei do Senado n' 243191, que lra~ita
em con!unto com os de n•• 251191, e 69192, cujos
prazos já se acham esgotados na Comissão a que
estava distribuída.
Leia-se:

- N• 775192, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando a inclusão em Ordem do Dia, do
Projefo de Lei do Senado n>? 243/91, que tramita
em conjunto com os de n~ 251,291, de 1991, e 69,
de 1992, cujos prazos já se acham esgotados naComissão a que estava distribuída.
No mesmo Sumário, após o Item 3.4 - ENCERRAMENTO, inclua-se por omissão o seguinte:---

4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
- N• 30, de 1992
5- ATOS DO PRESIDENTE
- N• 411 a 418192
6- ATO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-W6/92
7- PORTARIA
- N•' 61, de 1992
8- MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 24oa Sessão, em 17 de novembro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura
Presidência do Sr, Mauro Benevides
ÀS 14 HORAS R 30 MTNUTOS, ACHAM-SE PRRSRNTRS OS SRS. SENADORES:

Affonso ('.amargo - Albano Franco - Alvaro Pacheco
- Antonio Mariz - Bcllo Parga - C'.arlos Palrocfnio - César
Dias- Chagas Rodrigues- Cid Saboia de C'.arvalho- Dirceu
C'.arneiro - Etcio Álvares - Rpitâcio C'.afeleira - F.•pcridião
Amin- Flaviano Melo -Francisco Rollemberg- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Irapuan

Costa Júnior -Jarbas Pas.•arinho- Jogo Calmon -João Fran-

ça- João Rocha- Jose Paulo Biso!- Jose Richa- Jos<! Sarney - Júlio C'.ampos - Júnia Marise - Jutahy Magalhães Levy Dias - I.ouremberg Nunes Rocha - I.ourival Baptista
- Lucfdio Porlclla - Magno Bacelar -- Mansueto de Lavor -Márcio- J.acerda - Marco Maciel --Mário C.ovas - Mauro
Benevides - Meira Filho - Mois<!s Abrão - Nelson Wedekim
- Ney Maranhão- Pedro Teixeira - Raimundo lira- Renaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Valmir Campelo
- Wilson Martins.
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O requerimento deixou -de S-er votado, naquela oportuO SR. PRESIDENTE (Epitáció Cafeteira) - A lista de
nid~Q_~,_por falta d_e quorum.
presença acusa o cOmparecimento de 50 Srs. Senadores. ,
- ----~~~_<;)taçã9_9 requerimento.
HavendOOúmero regimental, declaro aberta a sessão.
Os Sp~.- Senadores que o aprovam queiram pernl:anecer
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos_.
senta_dos,(Pausa.)
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
Aprqvado.
É lido o segulhte:
Fica co~cedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Há oradores
__:____
__
inscritos.
-EXPEDIENTE
Concedo a palavra ao nobfe Senador Jarbas Passarinho.
AVISO
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS- PA, Pronuncia
DO MINISTRO
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
Srs. _Senadores; na sexta-feira, 13, passada, fui -írifOrmado,
Aviso n? 317/92, de i2 do corrent-e, encaminhando infor- _..cODf9 ~Hás,depois, toda a Nação brasileira, de um acontecimações sobre os quesitos conStantes do Requerimento n9 688,
mento para mim doloroso, que foi o falecimento do Minisde 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
tro __J_oão Leitão de Abreu.
Ausente de Brasilia, não pude comparecer ãs exéquias
As informações foram anexadas ao Requerimento,
de S. Ex~, mas estou com utrt artigO do jornalista Carlos Casteque vai ao arquivo, e encaminhada cópias ao Requerente.
- llo Branco, publicado no O Liber~l, de Belém, no domingo,
com o título: ''_:peitão _d~.Ab:reu,_ Vocação de Poder e Belo
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetelr~) - O ExpeCompanheiro'':
. ..
.
diente lido vai à publicação. _
_ - - __ Como o jornalista Carlos Castello Branco, além de ser
considerado um dos clássicos da crónica política brasileira,
Sobre a mesa, requerimento que será lido -PelO Sr. 19
Secretário.
é um homem que, seguramente, tem certas lembranças desaÉ lido o seguinte
gradáveis do período apelidado de ditadura militar, é interessante e ilustrativo que·se leia parte do que ele escreveu, como
.uma demonstração de apreço de urna pessoa gue não tinha
REQUERIMENTO N' 811, DE 1992
~impatia pelo sistema ou regime ão qual o Dr. Leitão de
Nos termos do art. 172, inCiso I~ do Regimento Interno,
Abreu serviu.
requeiro a inclusão, em Ordem do Dia, do PLS n" 10, de
No início de seu artigo, o jornalista Carlos Castello Bran1992, que díspõc sobre o e:xetcíeiõ--da profissão de Bibliote' co diz, numa passagem:
cário e determina outras providências, cujo prazo, na Comis"Conhecia pouco o Ministro Leitão de Abreu, posão de Assuntos Sociais, já se acha esgotado.
deroso chefe da Casa Militar do Presidente Emílio MéSala das Sessões, 17 de novembro de 1992.- Senador
dici, quando ele me chamou uma manhã ao seu gabiMarco Maciel.
nete, no Palácio do Planalto. O assunto era a visita
O SR. PRESIDENTE (Epitácio eafetei~a) --O réquerido Presidente Lanusse, da Argentina, o qual surpreendera, na véspera, o Govemó ao introduzir no texto
mento lido será iilcluído em Ordem do Dia, oportunamente.
do seu discurso, no ltamaraty, um parágrafo que não
Sobre a mesa, comunicação-que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
'
_
-constava na cõpia negociada pelas chancelarias. O General Figueiredo, chefe do Gabinete Militar, retirara-se
É lida a seguinte
do banquete em protesto. Havia tensão e profundo
desagrado com a insolente crítica ã posição brasileira
Brasília, 9 de novembro de 1997
no caso de ltaipu. O Ministro expôs-me, rapidamente,
Senhor Presidente,
a questão, deu-me dois volumes com relatórios e docuTenho a honra de comunicar a Vossa Excelência-que·mentos reservados relativos ã negociaÇ~9 9os dois paíme ausentarei do Pafs no períõdo de 9 a 25 de novembro
ses.
Leia, examine e escreva o que achar correto e
a fim de, no desempenho de missão c9m q_ue me distinguiu
justo sobre a posição do Brasil, disse-me ele~"
o Senado, participar da A-ssembléia GcfaCda ONU, em Nova
Iorque -EU A.
Interrompo a leitura nesta passagem, Sr. Presidente, porAtenciosas saudações, - Senador Rachid Saldanha Derque era eu Ministro da Educação, participei desse banquete
zi.
no Itamaraty e não me consta que o General Figueiredo tenha
se retirãdo do banquete, mas, seguramente houve um malO SR. PRESIDENTE (Epitácio Ca(eteini) - O eXpeestar muito grande no momento, porque, de fato, o Presidente
diente lido vai ã publicação.
·
. da Argentina fugira ã norma protocolar de _ fazer, entr_e _os _
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -:-Errués;ão
dois Presidentes, a troca préVia âos díScursos que seriam lidos
anterior, foi lido o Requerimento n9 810, de 1992, do Senador_ e intrOduziu no seu discurso alg_l)!"!l~-~Ç>i§aJ1!.!~ _significaya_realMªrco Maciel; solicitando autorização do-Senado-para- se-au.;
mente uma crítica descabida e insólita ao Governo brasileiro.
sentar dos trabalhos da Casa no_ dia lQ do corrente, a fim
É -irrl-pÕrtante até que se diga que quando __terminou o
de proferir palestra sobre o tema "Perspectivas PõlíticaS do
banquete, propriamente dito- porque depois as portas'do
Brasil", na Associação das Empresas· do Mercado Imobjliário
Itamaraty eram abertas para a prese-nça de todos aqueles que
de Pernambuco (ADEMl) e no Sindicato da Indústria da
faziam parte da recepção geral- estava eu ao lado do PresiConstrução Civil de Pernambuco (SINDUSCON), em Recife.
dente Médici, do General Orlando Geisel, quando o General
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Vale a pena aqui citar um fato. Sr. Presidente, Srs. Sena~
dores, em favor até do Presidente Médici, porque depois,
quando os grupos foram se sucedendo e se dividindo, no Movimento de 64, dizia-se que, ao contrário de outro -Presidente,
o Presidente Médici não governava, deixava que os MiriistrOsgovernassem à la diable, cada um a sua vontade. De certa
feita tive um problema com o SNI, presidido então pelo General Fontoura. Esse problema se agravou e o Dr. Leitão de
Abreu chegou inopinadamente ao meu gabinete no Ministério
da Educação para ·procurar-me em nome- do Presidente da
República, dizendo que era necessário fazer o entendimento
entre nós dois, entre mim e o Chefe do SNI. E respondi:
" Dr. Leitão de Abreu - que eu o chamava de doutor e
não Ministro - é muito Jácil. Ao Presidente é extremamente
fácil conseguir um novo MinistrO da Educação e não um novo
Chefe_do Serviço Nacional de Informações: apresento a minha
demissão nesse instante." E ele me respondeu: ·:-Não é isso
que o Presidente Médici quer. Ou ele fica com ambos ou
perde ambos". Foi a-mesmíssima coisa do qUe, depOis, ·aconteceu entre o Ministro Mário Gibson Barbosa e o Ministro
Delfirit Netto. Esse era o estilo do Presidente Médici. Ou
as pessoas se entendiam no Ministério ou ele perdia ambos,
mas não aceitava uma exoneração singular. O Dr. Leitão
de Abreu, depois, foi comigo até ao encontro do Gen!=!ral
Fontoura e nós nos ajustamos à diretriz do_ Presidente Médici
e ficamos ambos no Governo.
Mais tarde, o Dr. Leitão de Abreu me convidou para
um jantar, em petit comité, a Henry Kissinger, que estava
de passagem pelo Brasil e que o respeitava: iriuito, cõril o
qual ete-tíiiha um diálogO perrúanente.
-Es~e homem qtle foi como Juiz e como Ministro do Supremo, simplesmente modelar, mostra, claramente, como--é que
uma pessoa de convicções liberais, poderia servir àquilo que
se apelidou de ditadura militar, sem quebrar as suas convicções
Essa passagem do artigo do jornalista Carlos Castello
Branco faz justiça ã forrilação liberal do Dr. Leitão de Abreu .. e sem encaminhar-se para aquilo que poderia ter ocorrido
e, talvez, tenha ocorrido, de violências descabidas e injusti- _
Eu, por duas vezes, tive conta to com ele quandq Ministroficadas.
Chefe da Casa Civil 1 no Governo do Presiden_te__ Médici e __
Já ao tempo do Governo do Presidente Figueiredo, foi
depois já nó fim do Presidente Figueiredo.
- -ele quem me convenceu a assumir o Ministério da Previdência
Quando ele substituiu o Gen_eral Golbery, para muitos
e Assistência Social. Eu relutei em fazê-lo mas, conversando
fOi o momentO do declínio do Governo do Presidente Figueicom o Ministro Leitão de Abreu que me pediu para que
redo a perda do General Golbery corno seu auxiliar direto.
fosse até ele, depois de mais de urna hora de conversa, eu
colocava as minhas objeções e ele as retirava. Acabei assuA Veja me pediu que escrevesse üm artigo para a coluna
mindo o Ministério da Previdência e Assistência Social, que
Ponto de Vista. E eu o fiz sob o título: A Tinta e ·_o Pintor.
sabia estar numa posição exfre-mamente difícil. FofO MinisA minha observação se baseava numa ocasião em que tive
tériO nlais difícil que me coube dirigir em termos ·adrriinis·
contato com o Presidente Castello Branco -- e_u governava
trativos, porque nós estávamos vivendo uma recessão econôo Pará e ele aqui Presidente da República. O Presidente me
micã Inundial, a economia brasileira, uma -economia dependisse num certo momento das dificuldades que ele tinha com
dente, com alto grau de dependência e, portanto, dependia
recursos humanos treinados, capazes de assumirem aquelas
dessa economia mundial que estava em plena recessão e, _conposições que lhe eram devidas pelas sua qualificação profisseg_ü_enternem~. como a Previdência no Brasil é função matesional, e ele não os enc_ontrava. Então el_e dizia: eu tenho
mática de salário, diante do desemprego havia, portanto, a
a tinta, não tenho o pintor. Efã a explicação que o Presidente
falta de arrecadação e, conseqüentemente, a falta de contriCastello Branco dava para não preencher determinadas posibuição para a Previdência Social. Ainda assim ele me convenções de relevo. com pesso.as que não tinham qualificação para
ceu ~e- servi ao Presidente Figueiredo por um ano c quatro
elas. E eu aproveitei esse inóte exatamerite para rriostrar qUe
meses ao final do seu governo.
o Presidente Figueiredo tinha agora a tinta e o pintor, _porque
o Dr. Leitão de Abreu tinha todas as condjções para substituir
_O tes_temunho que posso dar, ao lado do pesar de ter
ao General Golbery na chefia do Gabinete_ Civ~L
falecido um homem da melhor qualidade intelectual e moral
neste País, o testemunho que posso dar, repito, é de um
Tornamo-nos amigos. Eu sempre tinha o prazer de, tc_rmi·
homem liberal mas absolutamente convencido daquela e~pres
nado um despacho com o PreSidente M~díci, procurá-lo. E
mesmo depois com o Presidente Figueiredo eu ia_ ainda ter
são qUe já-COube inclusive até _a-um homém cOmo Lyautey,
uma conversa com o Chefe da Casa Civil.
quando dizia: "Entre a de_sordem e a disciplina, prefiro a ,

- não sei se falando em tom dC brincadeira óu -de modo
sério - Voltando-se para o Presidente Médici, pergUntOu:
"Quer que eu prenda o homem?" Imagine-se o q_úe seda
o Ministro do ExércitO Brasileiro, ou O Ministro da G-uerra,
corno era chamado na época, ·prender o Presidente da Argentina que, na ocasiáõ, eSfàvá no Itamaraty, tal o mal-estar
causado_! E o Dr. Leitão de Abreu também estava ao lado e
conversamos a respeito.
Essa é uma passagem que, sendo histórica, seria interessante que eu lhe fizesse um reparo nesse trecho do artigo
do jornalista Carlos Castello Branco.
Pros~igo na leitura.
" ... A partir daí o conta to_ do jornalista com o Ministro se abriu e tudo pôde ser conversado. Na época
da sucessão, às vezes me falava, às vezes me mandava
recado pelo Pompeu de Sousa, que o freq"ü.érltava. To_:
das as hipóteses seriam válidas antes da decisão. Mesmo
a prorrogação? Mesmo a prorrogação. Mesmo a reeleição? Mesmo a reeleição. Não rejeifava hipóteses e com
isso queria demonstrar que Médici mantinha à margem
das pressões que eventualmente pretendessem imporlhe uma candidatura. Leitão, segundo corria, seda uma
alternativa. Ou uma hipótese.
O diálogo não se interrompeu quando assumiu
uma cadeira de Ministro do Supremo Tribunal, nomeado pelo Presidente Geísel. Homem de poder e da ordem, quando no Governo, foi como juiz homem do
Direito e da diretriz liberal. Mas sua vocação pelo mando o devolveria ao Palácio do Planalto. Abandonado
pelo General Golbery, o Presidente Figueiredo o convocou e ele o ajudou a levar a termo a descompressão
política, preservando uma área de ação c de influência
em cujo âmbito não admitia discordância".
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disciplina e não aceito a desor_dem". Essa era a posição do
Dr. Leitão de Abreu.
Talvez quinze dias antes do seu passamento. fui vêwlo.

Ainda tive oportunidade de encontrá-lo em casa, ao lado dos_
seus familiares e de um irmão, médico cardiologista, que o
acompanhou até o fim da vida. E já o vi perto do fim das
suas energias físicas. É_ uma tristeza fazer-se uma viSita nessa
ocasião a urna pessoa_ a quem se quer bem e ver-se que é
uma vela que_está se ~pagando. Testemunhei isso, apertei-lhe
a mão, e tivemos_ pa!avras de muito cariOflo recíproco, e foi
a última impressão que tive dele. Guardei a impressão do
amigo que se despedia de mim, ao lado_da famxlia, convencido
de que a amizade vence inclusive as circunstâncias mais difíceis
que os homens, por seu turno, podem ter -diante de si em
determinado momento da vida.
Registro essa passagem com grande pe;~r, Sr_. Presid-~n-1~.
e peço que este artigo_ do jornalista CarloS.,CaStello Branco
faça parte do meu pronunciamento hoje; em honra à.memória
do grande brasileiro que foi o Ministro Leitão de Abreu.

DOCUMENTOA QUESEREFEReOSR.JARBAS PASSARINHO EM SEU PRONJ!NCJAMENTO:

LEITA(JJ'5I! AliR.EV, voÇA,ÇA.o uÊ
PODER E BELO COMPANHEIRO
Conhecia poucO o ministro Leitão de Abreu, pode~oso
chefe da Casa Militar do presidente EmHio Médici, quando
ele me chamou uma manhã ao seu gabinete, no. Palácio do
Planalto. O assunto era a visita do presidente Lanusse, da
Argentina, o qual surpreendera na véspera o governo ao introdUzir no texto do seu discurso no Itamara!_y um parágrafo
que não constava n-a cópia negociada pelas chancelarias. O
general Figueiredo, chefe do Gabinete Militar, retirara-se do
banquete em protesto. Havia tensão c profundo- de-sagrado
com a insolen~c crítica à posição b_rasileira nO casó de Itaipu.
O ministro expós~rne, rapidamente, a questão, deu-me dois
volumes com relatórios c documentos reservados relativos
à negociação dos dois países. Leia e examine e escreva o
que achar correto e justo sobre a posição do Brasil, disse-me
ele,
A partir daí o contato do jornalis_ta Com o miÕistro s·e
abriu e tudo pôde ser _conversado. ~a época da sucessão.
às vezes me falava àsv~es me mandava recado pelo Pompeu
de Sousa, que o freqüentava. Todas as hipóteses seriam válidas
antes da decisão. -Mesmo a prorrog_aç_ão?_ Mesmo a prorrogação. Mesmo a reeleição? Mesmo a reelçição. Não rejeitava
hipóteses e com isso queria demonstrar que Médici se mantinha à margem das pressões que eventualmente pretendessem
impor-lhe uma candidatura. Leítão, segundo corria seria uma
alternativa. Ou uma hipótese._
O diálogo náo se Interrompeu qu~ndo assumiu uma cadeira de minisúci do Supremo Tribunal, nomeado pelo presidente
Geisel. Homem de poder c da ordem quando _no governo,
foi como juiz horneiii do Direito c da diretriz liberal. Mas
sua vocação pelo mando o devolveria ao Palácio do Planalto.
Abandonado pelo general Golbery, o presidente Figueiredo
o convocou e e_l~_<?_ ajud9u a levar a termo a descompressão
política, Preservando uma área de aç_ão __ c de inUu_ê:ncia em
cuj9- âmbito não admitia discordância.
_
Pouco depois de assumir, o ·presidente adoeceu, enfartadO, e seus ministros e assessores mobilizaram-se-para a cnier-
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gência. Houve à note um encontro reservado da cúpula no
Hotel Othon, do Rio de Janeiro. Leitão já encontrou na sala
os ministros militares, os chefes do SNI, general Medeiros,
e do Gabinete Militar, general Venturini. E_tanibém Heitor
de Aquino, secretárfO pãrticular. Todos falaram e Leitão manteve-Se mudo. Mudo, até- que perceberam que ele esperava
que Heitor deixasse a sala. Não permitia que __se quebraSse~
ainda que numa crise, a hierarquia. QuaildO-Heitor percebeu
também e saiu, ele falou. Se· o presidente estava impectidp
era chamar o vict::._ ~<?i 9 qu~ s.e fez.
- O chefe da Casa Civil ampliava seu sist~_mad_e_comuni
cação. Chamava com freqüência fornalistaS_políticos para jantares na Granja do Ipê, sítio histórico na qual haviam residido,
depois de Israel Pinheiro; o construtor de Brasília, todos os
chefes de Gabinete Civil e os primeiros-ministros Tancredo
Neves, Francisco Brochado da Rocha e Hermes Lima- (essa
granja, hoje, foi cedida por inadvertência a uma associação
de pequenas seitas religiosas que prosperaram no vazio no
Plariitlto Central). As conversas, regadas a bom vinho, eram
abrangentes e_ não havia temas proibidos. Chamava também
jornalistas ao seu gabinete no Palácio. Lembro-me de certa
manhã em que me achava lá quançlo uma porta se abriu atrás
de mim. Era o general Medeiros que o convidava para urna
conversa. Estou con'iersando com o.Caste_llo, depois eu vou,
disse. Quanto temp"o? Dez minutos?, InsiStiu o general. Quan~
do terminar, eu- chamo o senhor, respondeu, encerrarido o
diálogo.
O chefe da Casa Civil recrutava sua equipe nb que havia
de melhor no serviço público. Lá estavam Francisco Rezek,
Álvaro Costa Fran_co, José Guilherme Merquior, João Cai"los
Fragoso, Seixas Corrêa. Coni ela, interVinha no proceSso político tornando-se a preferência compulsória ao encaminhamento ·da descompressão cujo desfecho seria-a eleição 4!reta de
Taii.tredO Neves. Sua participação final ·seria COncordar com
Ulysses Guimarães e o general Leónidas Pires GOnÇalves em
que,_com a doença de Tancredo, Sarney deveria_empossar:...s·e:.
Figueiredo não gostou da solução e recusou-se a participar
da cena .. Saiu antes da chegada do vice-presidente en1:possado.
_Retomada sua liberdade de movimentos, Leitão de Abreu
i(;rnou-se disponível para a convivência Córn amigos· ã~iltigOs
e nOVCls, participãhdo de al~oços e jantares e de_ simples
reuniões· para: ·conversas. EstuÇioso de. rúosofia ·e fit3ratura,
além de mestre de Direitó PUblico, sua prosa era rica e variã:da.
Evocava suas admirações .do passado, João Neves, Lindolfo
Collor, e do presente, Miguel Reale. O bom whisky,_ que
substituíra em seus hábitos o chope da rua da Praia, de quando
era advogado em Porto Alegre, as moderadas libações ajudavam a liberá-lo para o papo com leveza de espírito comum
aos boêmios e sonhadores.
Esse o Leitão de Abreu da fase final. de Brasília, substituto legítimo do_ antigo João Abreu porto-alegrense. Foi o
parceiro de um pequeno grupo de advogados diplomatas, jornalistas e políticos que nos ·reuníamos às sextas-feiras no restaurante Florentino. Foi no último desses almoços. na sexta':
feiia, dia 13, que chegou a má notícia da morte desse belo
companheiro, que não se descuidava dos compromissos da
gente, a maioria muito mais -Jovem do que ele. Jovens na
idade, porque Leitão de Abreu. mesmo aos 79 anos, não
perdera nada da clareza da inteligência e da graça de viver.
Zélia, o PC Farias e os alagoanos
Zélia Cardoso de Mello vem sendo chamada a depor
sob -suspeita de ligações com PC Farias e intervenção em
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negócios do clã e da época. Lernbrei~me de ver no livro de
Fernando Sabino --Zélia uma paixão - o que ela disse
a respeito nas confissões a que o escritor deu_forma literária,
Nunca houve- é o que está no livro, página 92- uma
integração do seu grupo com o deles. Havia três com quem
se relacionava bem: Cláudio Humberto da Ros_a e Silva tinham um passado em comum, ambos foram do partido.
e ele costumava assumir na conversa um tom malicioso de
que ela gostava~ Paulo César Farias, o (amoso PC, figu~a
interessante. inteligente e, coincidência rara, ambos nasceram
no dia 20 de setemb.ro (a mesma coincidência em relação
a João Maia - portanto não tão rara assim); o deputado
Renan Calfieiros. pela afinidade em relação aos problemas
nacionais. e- a quem por isso- continuoU estimari_do, mesmo
depois que ele rompeu com o governo.
Já ministra. esteve com Paulo César apenas uma ou duas
vezes- depois houve certo afastamento. Com Cláudio Hum·
berto mais tarde passou a ter só encontros de serviço. Dos
não~alagoanos próximos a "Collor. teve sempre muito carinho
por Pedro Paulo Le_oni Ramos. E gosta até hoje de Marcos
Coiinbra, que é minei i-o -mesmo achando, atualmente, que
ele talvez não esteja no lugar certo. Fazendo coisas com que
tenha a ver.
Diretrizes para o Exército
O ministro do Exército, general Zenildo de Lucena, em
reunião no último dia 16, baixou novas diretriies para o alto comando. O documerito parte do exame da conjuntura mundial e da conjuntura brasileira. ambas profundamente modifí.:cadas, para definir a estfatégia da força de terra do momento
atual. O distanciamento, tanto das hipóteses de conflito inter.:.
no alimentado tanto do exterior quanto das tradicionais hipóteses de guerra- diz-, permite que possamos hoje conceber
Opreparo da força de terra à luz preponderante de sua missão
constitucional e dos objetivos nacionais permanentes, atentos_,
porém, à evolução_ das tensões possam desagua~ em ame~ças
ao iilteresse.J.tacional. .
Carlos Castello Bralico
AJB
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) --'- Concedo
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
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trários ao que se verificava nas pesquisas locais e se constatava
em meio à opinião p_~blica.
Finalmente, por incrível que pareça, na véspera, extemporaneamente, o IBOPE publicou uma outra pesquisa- agora, pode-se dizer que a intenção única era confundir a opinião
púhlica.
No dia da eleição, já iniciadas as apurações, foi publicada
uma pesquisa de boca de urna, Sr. Presidente - na qual
os púcentuais não fechavàm - que era contrária à vontade
popular demonstrada nas urnas em São Luís do Maranhão.
Telefonei para a Rede Globo e protestei; não fui aten- dido. Mais tarde, ao mostrar-lhes os números e dizer-lhes
que estavam fazendo um papel ridículo ao apresentar uma
pesquisa com aqueles números porque não fechavam os coefi·
cientes, corrigíram.
- -Não sei por que motivo;Sr. Presidente e Srs. Senadores,
é muito difícil fazer política no Maranhão, embora o apoio
popular compense a grande luta. Mas a verdade é que há
métodos nem sempre plausíveis utilizados pelo adversário.
Hoje mesmo, lendo o Jornal do Brasil, no seu Informe
JB, verifiquei o registro de que apenas quatro prefeitos consçgulfãm 'a aJ)rOvaçãó popular e elegeram os seus candidatos.
Não sei se propositadamente' omitiram São Luís do Maranhão,
onde a vitória foi a maior em percentuais em todo País. A
Prefeita eleita, Conceição Andrade, obteve 64% contra 32%.
A Rede Globo r~gistrou isso durante todo o tempo como
apena:S uma diferença de 32 pontos. Não sei a que ponto
quer chegar ou qual a intenção da imprensa ao omitir O fato.
Sr. Presidente, sabemos todos, principalmente nós do
Maranhão, do poderio do adversário; um adversário_ que vê
ruir o seu castelo, o s-eu domínio, quando 102 Municípios
do Estado deram a vitória aos opositores do Sr. José Sarney.
Dizer que estava ausente da campanha de São Luís é ímpossível, porque a Deputada Roseana Sarney, em nome da família, no último programa, hipotecou solidariedade ao candidato
João Alberto.
Esse, contudo, não é ofato; o que quero deixar registrado .
·neSta Ca-sa é-ã-petsistêriêia,"3 teirii0si3 da imprensa eni fraudar
os dados políticos relativos ao Maranhão.
A vitória foi do povo do Maranhão. Foi o reconhecimento
pela administração séria e pelas lideranças comprometidas
com a população do nosso Estado.
o.

-Deixo o registro e parabenizo as lideranças que apoiaram
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
Conceição Andrade, desejando a S.Ex~ uma boa adminiso seguinte discurso.. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, .
tração que corresponda aos anseios populares e faça cumprir
Srs. Senadores, aproveito a tarde de hoje para registrar a
as promessas assumidas na campanha.
magnífica vitória da nossa candidata do PSB e coligação do
Era o que tinha a dizer, Sr. PreSidente.
PDT, à Prefeítura de São Luís do Maranhão, e que, ago-ra,
no segundo turno, teve o apoio de V. Ex•, entre Outras lideran- ·
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeleira) - Sobre a
ças no noss_o Estado.
_mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~ Secretário.
Mas o fato seria riOrmal, Sr. Presidente, nem eu viria
É lido o seguinte
a esta tribuna fazer um registro desta natureza, se não houvesse ocorrido na campanha de São Luís fatos interessantes
e estranhos num momento em que ,o Brasil, a cada passo,REQUERIMENTO N• 812, DE 1992
consolida a sua democracia.
Requerimento, nos termos dos arL 218; 219 e 221, do
Um desses fatos, notado por toda a Nação brasileira,
Regimento Interno, as seguintes homenagens pelo fal~cimen
foi que o IBOPE, em nenhum momento do primeiro turno,
to de João Leitão de Abreu.
divulgou pesquisas em São Luís do Maranhão.
a) Inserção em ata de um voto de profundo pesar;
Já no segundo turno, ao publicar o primeiro resultado, '
b) apresentação de condolências à família e ao· STF
.. ·fiqUei mUitO -preocUpãdo~ com a lnteflção-_qu-e ~eria ·aq~ele
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1992. -Mauro
. c_iíiSt1fUto--coíri-ãqU-elas publicações que se in1ci~wãrri .-Três dias
Benevides - Nelson Carneiro - Jarbas Passarinho - João
'depois, saiu uma outra pesquisa- e nela, também, Sr. PresiCalmon -· Pedro Simon - Garibaldi Alves Filho.
dente e Srs. Senadores, os números eram completamente con-
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O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) -Este requerimento depende de votação, em c_ujo encã.minhament'! pode-

rão-fãzer uso da palavra os Srs. Senadores que o deseJarem.
Concedo a paJã:vra ao· primeiro Subscritor do requerimento, o nobre Senador Nelson Carneiro.
.
O SR- NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. PronJ>ncia
o seguinte discurso.) -1- Sr._ Presidente, SrsA Senadores, todos
que conheceram. em vida, o Ministro João L~itão de_ ~br~u ,
guardam da sua presença na vida pública _a mais grata In;tp~es~
são.
__
_
-_ -~ --~ ·:.-.---- - -Conheci-o rio exercfciO da Magistratura na_.S!lprema Corte na inteireza de suas_ decisões, na sereiiidade de seus pronunci~mcntos~_Neste momento quero destacar J.lrn episódiC?_ quando Ministro- do Presidente FigUeiredo.
_- ___ -·-o -.. , .. -:-_,-,.
O Presidente_ havia enviado à Câmara_a farn.osa Emenda
Coristitucional, quC modifiCaVa vários texto~_da.Lei Magna._
OS debates foram agitados nas duas Casas e~ afmal, na hora
derradeira, no gabine_tç do,se:mp_re lembrado Senador Amaral
Peixoto, ali estávamOs reunidos, Amaral Peixoto, Ta~credo
Neves e e_u na busca _de uma solução final, que podena ser
a aprovação do sistema "parlamentar~sta~ de que era entusiasta,
desde a mocidade, o Ministro Leitão de Abreu.
--. _ Marcamos uma audiênCia para aquela noite~ tentando
evitar que o Presidente Figuei_redo retirasse s~a. emenda_. As
21 horas Amaral Peixoto telefonou~me_cu ma com ele à
casa de Í..eitão de AbreU - - para comunicar-me que o_
Presidente, orientado pelo Líder do Senado, .ao tem~o o ilu~t~e
Senador Aluisio Chaves, tinha se convencido da Imposstbllidade de aprovação de qualquer novo texto._ E_ com pesar
LeitãO âe Abreu não consegUira convencer o ChC::f!! de E~t~do.
Tive Sr Presidente, diversos contatos_ com o Mm1s.tro
Leitão de' Ab.reu; o peregrif!O cultor do Direit?, ~omen; q_~e
conhecia não só os mistérios da doutrina e da JUnsprude.ncia,
mas era também possuidor de primorosa erudiç~oque? levava
a discorrer sobre vários- setores da cultura nacwnat e mterna- _
cional. Era homem de virtudes, de probidade inatacável, e,
por isso mesmo, mereceu do __Supremo Trib_unal Federal ~s
homenagens a que fazia jus.~_~
-":_;~o;=--~--- --Sr. Presidente, não seria eu o ma1~ _1~_Ç_1cado p_ara fazer
aqui o elogio fúnebre de Le!tão de_ Abreu. poré~, quan~o
cheguei ao plenário; falava o_S~nado__rJª--rP~s Passarm_ho. Nao
tive tempo de aparteá-lo, mas certamente S. Exa. deiXOt!__f!OS
Anais da Casa depoimento definitivo, completo, daqu_ele homem de bem, daquele homem culto, daquele ho~e.m Ilustrado, daquele homem patriota que foi o saudoso Mrmstro João
Leitão de Abreu.
Durante o encaminhamento do Sr. Nelson Carneiro, o Sr. Epitácio Caf_etf!ira deixa a catje_ir~ da pr.es~~
dência, que é ocupada pelo Sr. Mauro B~nevzc!_es~ Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Prossegue
o encaminhamento de votação do requerimento.
o Sr. Pedro Símon- Sr. ·prcS!deiite~· peç·o a palavra
para encaminhar~
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Para encaminhar, concedo a palavra ao Sena~or Pedro Simon. L~~er do
Governo nesta Casa.
- -

O SR. PEDRO SIMON (PMDB-RS. Para ~ncatrtinhar
a votação. Sem revisão -do- orador.) --S!. Pr~.st~ente, Srs.
Senadorés. trago tamht!m a minha saudaçao. prmctpalmente
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cOmo filho do Rio Grande do Sul, à figura de JOão Leitão
de Abreu, lá da Cidade de Cachoeira, uma cidade histórica
que deu inúmeros líderes gaúchos a nível nacional. João Leitão
de Abreu é uma dessas pessoas qu~ _têm a admiração e o
respeito de todo o Rio Gi-_inde dO Sul e do ~rasil.
A vida inteira _Sr. Presidente, acostumei-me a ser adversário-do Sr:Leitão 'de Ahreu, desde quando, na velha .Aliança,
Democrática no Rio Grande -do Sul, no Governo du Dr:. lido
Meneghetti, S. Exa. inicíava ·a sua vida pública, até quando
chamado a exercer importantes e extraordi~~ria~ missõ~s. a
nível nacional basicamente na Chefia: ·aã Casa Civil e como
Ministro do S~premo Tribunal Federal. Mas, por-mais adversário que tenha sido, por mais que pudesse discordar de João
Leitão de Abreu, não se pode deixar de reconhecer que se
tratou de um hoffiem íntegro, de um homem de bem, de
um homem honesto, de um homem competente, de um ho~
mem capaz, de um homem que honrou os cargos por onde
passou, pela sua seriedade, pela sua competência, pela sua
capacidade e pela dedicação que·~_emonstrava à coisa públi.ca.
O Sr. Joâo Leitão de Abreu merece o nosso respetto,
porque nas horas mais difíceis, inclusive ali, .no último molll:en.._
to, já deito Tancredo Neves, S. Exa. ficou e <:olab<?rou ativamente na transição do Governo do General Figueiredo para
o Governo da Aliança Democrática, que deveria ser de Taocredo Neves_ e terminou sendo do Presidente José Sarney.
Naqueles momentos a sua presença foi adm~ráy:elL;:t__sua_
seriedade, a competência com ·que fez aquela transição para
que ela fosse democrática, para que fosse aberta, para que
fosse respeitosa; ·onde- havia muitas interrogações_ d_e como
seria feita, o que aconteceria, teve muito da garra, da seriedade, do espírito público de João Leitão de Abreu; a tranqüilidade pacífica e ordeira como foi feita aquela transição.
E naqueles momentos também mais difíceis da _história
deste País, sempre, a qualquer hora e em qualquer mstante
sabíamos que teríamos em João Leitão de_ Abreu um homem
do qual se poderia discordar; mas não se pod~ dizer nada
de algo que foi feito neste País, e do qual se d1scor~e, que
tenha tido origem ou responsabilidade de João Leitão de
Abreu. Ao contrário, se pode dizer que muitas outras COisas
não foram feitas neste País por causa do conselho, da orientação e da seriedade de João_ Leitão de Abreu__
- ..
Jurista, político, homem voltado as _suas idéias, a sua
filosofia, profundamente amigo dos seus amigos, ainda que
introvertido, João Leitão de Abreu nunca mereceu de um
opositor, como' eu· fui, ao longo de roda a sua vida·. nem
de quem quer que seja, uma palavra !11-ais áspera, uma palavra
mais dura, uma crítica mais profunda ao seu comportamento,
nos_ momentos em que estava no auge, nos momentos emque praticamente era um dos poucos civis que tinham acesso
às decisões do poder, ou nos momentos em qu-e- estava no
ostracismo, ou nos momentos da sua dolorosa e longa doença.
porque o seu comportamento sempre foi o mesmo, com a
mesma seriedade, a mesma introversão, com a mesma vontade
de ajudar e de acertar.
É por isso que, neste momento, Sr. Presidente, CO~f!O
Senador, mas d_e modo muito especial, como homem do RIO
Grande do Sul, trago·o carinho, o respeito, a admiração,
o sentimento do povo daquele Estado _às homenagens gue
esta casa tão bem presta ao extraordinário bomem que foi
o Ministro João LeitãQ de Abreu.
o SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra, para encaminhar a votação, ao nobre Senador Júlio
Campos.

O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Para encaminhar
a votação. Sem revisão_ ç}Q Q.r~do:r.) ::-:-_Sr_. Pr~fiidente, Srs.
Senadores, a figu.4 dqMinistr6 JoãooL~it_ão pe Abreu realmente marcou a histórí:a brasileira. E, rieSte iiistante em que
o Senado Federal vota urn..requerimento para dedicar uma
sessão em sua homenagem--póstuma, não poderíamos deixar
de, também, aprovar esse requerimento que enaltece a figura
desse grande brasileiro, desse grande gaúcho, que oçupou

os maiS i"eleyantes ·cargos
âmbito federal.
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não_:~ó-

ho_ seu -Estado como- ·no
-· ··

- -- · ·· · ·

Conheci João Leitão de Abreu há aproximadamente vinte anos, quando ainda jovem, como prefeito muriicipal de
Várzea Grande, iniCiando a minha carreira "políticii,-prociife"i
o então Presidente da República, Derteral Emílio ·narrastazu
Médid, e tive na figUra-do Ministro Leitão de Abreu- homem
núni"ero um da assessoria do Presidente Médici -·a- :ri:têlhor
receptividade com relação· aos pleitos que o meu municípiO
e o meu Estado de Mato Grosso estavam fazendo junto ao
Presidente da República à época. Acompanhado. do ex-Senador Filinto Müller e· outros: pOlíticos de Mato Grosso, estivemos no Palácio do Planalto levando uma série de reiviQdicações do nosso Estado, cabendo ao" __MinistrQ João Leitão
de Abreu dar-lhes encaminhamento.
Nesta oportunidâde em que' o Senado_Eederal prepara-se
para prestar-lhe uma homenagem~ queremos, em nome do
povo mato-grossense, nos associar a ela e dizer que, como
jurista, S. Ex~ foi úm dos batalhadores_ para que o __ Estado
de Mato GrossO- coritiiluilsS"e Sendo proprietáriO da riliflerãÇão
Urucum S.A., localizada no Estado· de Mato G:ro$S.O Qo Sul,
Município de COrumbá, e que pela Lei COmplementar n~ 31169
- que dividiu Mato Grosso em doi$ Estados ~ havia .uina
disputa jurídica de que as ações pertencentes à METAMATE
poderiam ser transferidas para o novo governo do Mato GroSso do Sul.
Coube ao Ministro Leitão de Abreu defender, como advogado, a METAMATE e, automaticamente, ao Governo
de Mato Grosso, mantendo a decisão de que, realmente, essas
ações, por pertencerem à S.A. Mato-grossense, continuariam
sendo propriedade do Governo de_ Mato Grosso-~
PâSü~riormenie, como Ministro dO SupremO Tribunal Federal, desenvolveu com integridade e honradez aquele cargo
do Poder Judiciário, -dando dignidade a nossa Corte Suprema.
Mais tarde, como MiniStro Chefe da Casa Civil do Governo do êntão Presidente João Figueiredo, na qualidade de
Governador do Estado de Mato GfoSSo, eleito ·que fui êm
1982, convivi durante dois anos com a figura honrada do Ministro Leitão de Abreu, que substituiu a figura brilhante, inteligente do saudoso Ministro Golbery do Couto e Silva.
·Portanto, nesta oportunidade em que se apresenta· um
requerimento solicitãndo uma ses-são especial em homenag_em
à fígurã ode Leitão· de Abreu, em nome do povo mato-grossense, apóio não SÓ esse -pedido do SeriadO r Nels-on Carneiro,
como, também, presto as minhas homenagens _ao g~ailde brasileiro que- fOi" Leitão de Abreu,:a quem Mato Grosso- ·e.oõ
Centro-Oeste rrti!i.tó""devem em virtUde do muito que fe·z-pela
Nação· brasileira.
·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Prossegue
o encaminhamento de votação. (Pausa.)
O Sr. Magno Bacelar --Sr. PreSidente, peço a palavra
para encaminhar a votação-.-

o· SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides). --:.Concedo_
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Para encaminhar. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, em nome
do meu Partido, o PDT, e ant_e as palavras e declarações
dos nobres Senadores que me antecederam, mas, sobretudo
pela honradez, pelo equilíbrio, pela grande sabedoria jurídica
do ex-Ministro Leitão de Abreu, o PDT encaminha favoravelmente o requerimento de pesar.
O SR. PRESIDENtE (Mauro Benevides) -Prossegue
o encaminhamento de votação. (Pausa.)
Não_ havendo quem peça a palavra, encerro o encaminhamento.
Em votação.
Os SrS. Senadores que o aprovam queiram permanecer
seriiàiios. (Pausa.)
· ··
··
· · ·
·
·Aprovado.
A Mesa, em nome da Casa, ·se associa a esta homenagem
que o Senado Federal tributa ao eminente magistrado e_ extraordinário homem público Leitão de Abreu· e fará O envio
de condolências à famfiia enlutada e_ ao Supremo Tribunal
Fedérãl n_a_ pesSOa do seu Presidénte, o ilUstre MiniStrO Sydn~y
SanChes.
·
·-- - -· - - ·
·FiCa, portanto, a horÍtenagem do Senadó-Fedefal ao. Saudoso Ministro Leitão de Abreu.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Sobre a mesa, ~eque.rimento~_que_ser:~o ljdos pelo Sr. 19 Secretário.
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 813, DE 1992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal,
Senador Mauro Benevides,
Com fundamento no disposto na alínea a do ar.t. _256,
do Regime-nto Interno do Sen_ado Federal, requeíro a retirada,
em caráter definitivo, -do Projeto de Lei do Senado n"' 395,
de 1991, de__minha autoria, que "proíbe a outorga de mandato
par3 Os finS que mer!ciOna", atualmente em pauta da Comissão
de Q:mstituiÇão, Justiça e_ Cidada[lia.
_
Sala da Sessões, 17 de .novembro de 1992. -:-Senador
Pedro Simon.
REQUERIMENTO N• 814, DE 1992
Reque-iiO nos termos re·gíffieritãiS, ci:úri base no art:- 172,
incí$o I, que sejam enViados para deliberação em. Plenário
da(s) seguinte(s) proposição(ões):
PLS il' 0344191 que dispõe sobre o uso de propaganda
em bebidas alcóolicas.
Sala das Sessões, de 17 de novembro de 1992. -Senador
César Dias.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ..:... Os requerimentos lidos serão incluídos na Ordem d9 Dia, oportuna-mente.
Sobre a mesa, projetas de lei que serão lidos pelo ·sr.
19 Secretário.
São lidos os seguintes
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 159, DE 1992
Dispõe sobre os depósitos de interesse dos diversos
serviços sociais da indistria e do comércio.
O Congresso· Nacional decreta:
Art. 19 Os depósitos bancários a que se refere o art.
19 do-Decreto-Lei n9 151, de 9 de fevereiro de 1967, poderão

•.
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s~r efetuados em inStituições_ regionais de crédito da Üniâo,
LEGISLAÇÃO CITADA
localizadas na área de atuaçã~ das entidades depositantes.
CONSTITUIÇÃO
DA REPÚBLICA
Art. 29 Esta lei entrará em vigor na data de sua publiFEDERATIVA DO BRASIL
cação.
·
·
..
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário:
CAPÍTULO IV
Justificação
l;)o Sistema Financeiro Nacional
Ao disciplinar os depósitos bancários _d.e inter:esse dos
Art. 192. O.Sis-tema financeiro nacional, estruturado de
diversos serviç~s SOciais_Oa indústria_ e dÇ> Comércio- SESI,
forma a promover o desenvolvimento equilibrado do País e
SESC, SENA! e SENAC-'- o Decreto-Lei n' 151, de 9-3-67,
a servir aos interesses da coletividade, será regulado em lei
no seu art. 19 , atribuiu_ao Banco do Brasil e à Cªixa Econôãiica
coníplementar, que disporá, inclusive, sobre:
Feâeral a exclusividade para Orecebimentq_~os aludidos depóVII - Os critérios restritivos da tranSferência de pouw
_
sitos.
- p3n-ça de regiões com renda inferior à niéâia nacional para
Aquelas entidades, como é notório, têm apresentado um
oUtras- de maior desenvolvimento;
_· _
tal dinamismo e comj:tlexidade no desenvolvimento de seus
§ 29 Os recursos :fjrianceir~_p~:~tivos' a programas e proserviços, relacionando~se com um continge:nte ca~a vez ~aior
jetas -de carátef regiOnal, de respons~bilidade_ da Uniá~, serão
de pessoas e organismos que a concentração de seus recursos
depositados em suas instituições regiOnais de crédito e por
em apenas dois bancos implica uma indesejada limitação, que
e!i!_~ _aplicados.
já não corresponde às necessidades de expansão e diversificação da rede de atendim~nto ao público com que trabalha.
A diversificaçãO da agências e instituições banCárias com
DECRETO-LEI N' 151,
que possam contar para a movímentação_dos reçursos e dispoDE FEVEREIRO DE 1967
nibilidades financeiras, certamente oferecerá múltiplas opções
Dispõe sobre os depósitos bancários do SESI,
de fãcilidade à adminiStração dos respectivOS serviços, Como
SESC, SENAI, SENAC e das entidades sindieals.
também propiciará uma maior eficiência e conforto no atendimento das pessoas colli as quais__Se_ relacion~m.
Art. i' As disponibílídades do Serviço Social da IndúsO pr"ojeto ora aPrésentado, ao tempo em que .se propõe
tria (SESI), Serviço Social do Comércio (SESC, Serviço Naa desconcentrar o te:colhimento bancáriO daS disponibilidades
cional de Aprendizagem Industrial (SENA!), ServiÇoNacíopertencentes às entidades em apreço/cuida no sentido de
nal de Aprendisagem Comercial (SENAC). e dos Sindiçatos,
que a descentralização dos depósitos se processa para bancos
Federações e Confederações das categorias económicas o proregionais federais, assegurando-se assim, que ~jam mantidos
fissionais deverão ser mailtidas em depósito -eX:clusivan_1ente
em instituições financeiras oficiais recursos que, por disponO-Banco do Brasil S.A. e nas Caixas Económicas Federais.
sição, legal, provêtn, não raro, de dotações_ ou con_tribuições
Parágrafo único.--- Excluem..s_e da obrigatoriedade de que
de órgãos públícos.
trata o artigo 1~' os depósitos doS Sindicatos sediados em localiPor outro lado, a medida, se vier a ser aprovada, contridades onde não existe Ag_ência de_ um dos estabelecimentos
buirá para o fortalecimento dos bancos federais de caráter · ali, mencionados, assiril_cOmo aqueles que, excepcíonalmente,
region,al~ ta:is câinQ--o Banco da Amazónia, o Banco dO NorforínaispeDSávêi; a: qUalqUer d·as entidades referidas no a11igo, ·
deste· e o Banco Meridjonal, além de evitar -que capitais fina·nmanter nessas-lo-calidades, por projeto ·determinado, pára
ceiros pio"duzidos ou ·mobilizados pelo esforço do·s agentes
atender ao pagamento de obras em realização ou de serviços
económicoS e soCiais de uma determinada região possam ser
prestados.
desviados para aplicação_ em outras.
_
--·--· ___ _
Ait. 2~' Os de-pósito~ das entidades mencionadas no artiEsse foi, aliás, o posicionamento inequivocamente assuw
go 1~' existentes, na data da publicação deste decreto-lei~ em
roido pelo Constituinte de 1988, quando fez inscrever no texto
qualquer outro estabelecimento bancário, ressalvadas as hipóda Constituição o dispositivo quê prevê, na regulamentação
teses dos parágrafos únicos do art. 1"' O/deste artigo~ serão
do sistema financeiro nacional, sejam estabelecidos "critérios
transferidos para o Banco do Brasil ou pára 3s Caixas Econô~
restritivos da transferên_cia de poupança de regiões com renda
micas Federais, no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias.
inferior à média nacional para outras de ·maior desenvolviParágrafo único. TrataJlcl_q~se do depósito_ a prazo será
mento" (art. 192, VII).
manditO- até a data do respectivo .vencimento. Quant~ aos
A presente propo~ta coaduna-s~. também, com ·o -prin-- de aviso préVio; cOnsidCrar-se-á esté -efetivado, na data da
publicação deste decreto-lei. Em um ou outro caso; vencido
cípio- constitucional materializado no § 2"' do mesmo art. 192
o prazo, deverá ser realizada a imed!ata transferênç:i.l\ do depóda Carta Magna, onde se _estatui que ..os recursos financeiros
sito previsto no artigo.
relativos a programas e projetes de caráter regional, de responw
Art. 3~ A inobservância do disposto nos arts. 19 e 2"
sabilidade da União, serão depositados em suas instituições
e seus parágrafos importará na responsabilidade pessoal do
regionais dç crédito e por elas aplicados".
dirigente da entidade, com a aplicação da penalidade adminisSubmetemos, ~ois·, este Projeto à elevada consideraçãO
trativa cabível, independente da responsabilidade civil e crimidos ilustres pares desta Casa do Congresso Naciona_l, manifesw
nal que resultar de eventuais danos patrimoniais.
tando a confiança de que a sua conversão em lei significará
Art. 4~' O estabelecimento bancário _que mantive_r depóimpOrtante contribuição com v_istas ao _ aperfeiçmimeritO- da
sito existénte ou aceitar novo, eril desacordo (:001 o çii~sto
adrríinistração dos st.:tviços soc;iâis _d~s J~~tid~~es ~ _que esta
nos· ati!~. -t~-_e 2~> e_-s·e~s-pai-agr~fó~. fic~ãr~.',sUjeit~ _às-~à~Ç(?e_s ..
proposiçãO -se re()õfta. ·
· · -- cab(veiS para a infração grãve de disposiçOes legais.
Sala das Sessões, 17 de' novembro de 1992. -Senador.
Art. 5~' Caberá ao Ministério do Trabalho e Previdência
Marco Maciel.
Social pelos seus representantes nos Conselhos Fis~is do
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-.SES...C_~ do~NAÇ_JO

nos ConseihQs Nacionais do SES! e
do SENA!, e pelo Departamento NaciÓnal do ·Tràbaího e ·
as Delegacias Regiori.ais do TrabaJho, qu~n,t9 às entida_des
sindicaís, a fiScalizâÇão do- Curitprlinêri.td- do _disposto neste

Decreto-Lei.
Art. 6' Caberá ao Banco Central da República do Brasil a fisclaização-dO cUmprimeilto- das diSpôStções deste Decreto-Lei, tocant~ aos. esta_belecimentos "bancáiros,_inclusive para
o efeito_da aplicação das sanções previstas no artigo 4?.
Art. 7"~ O presente decreto-lei entrará em vigor na data
de sua publicação, revogadas as disposições em córitrário._ .

---H. CasteUo Branco- Presidente da República.

(A Comissão· de 4,$~~1l~~s EcQri~fnicq~-- :--:.· ?.~~~sA~:

-~rminativa) _

_

~-

,

. --

_:,

_

_,

PROJETQ_DE LEI DO SENADO N• 160, DE 1992
Submete ·a nomeação do Secretário- di. Receita Federal à prévia aprovação do Senado Federal.
O CongresSo Nacional decreta:
Art, 1' A nomeaçã<;> do ~eçrelário da Receita Federal,
do Ministério da FaZen·da será pfece'dida da aprovação- da
escolha pelo Senado Fe.deral~-por voto secreto, após arguição
pública.
Art._ 2<:> Esta lei en~ra em ,.vigor na dat~. de $Ua publicação.
Art. 3~> Revogam~Se·a:S-dispo~içOes. eih:_Cíirltráirá:·: · ·
Justificação
Oart. 52 inciso UI, da Constituição FederaUnseriu na
competência privativa do_Senado _Federal a aprovação prévia,
por voto secreto,_ após argü~ção públíca da e.scolh_a de, magistraçlos, nos ~sos estabelecidos na Copstituição, Miriistros ,do
Tribunal de Contas .da União, indicados pelo Presidente da
República~ de GQvernador de Território, de;> presidente e diretores do Banco Central e do Procurador-Geral d~ República.
A alínea f, do cit~do inciso III do art. 52 de nossa Carla:
Política trouxe inovação de grand_e relevo, ao permiti! -que
o legislador ordinário determine 'outros cargos, cujã.'riomeação
do titular será precedida da prévia aprovação do Senado Federal, por v.oto secreto, após arguição pública.
,
O intento ,do legislador constitucioºal é digno de todos
os encômios. Em lugar de .~specificar, em numáUs clciUsUS,
os cargos cuja nomeação teria que passar pelo controle político
de uma das Casas d_o Congres-so Nacional, permitíu que a
lei ampliasse_ o elenco fixado nas cinco primeiras alíneas do
inciso III do art. 52.
.
A inclusão, no citado elenco, do Secretário da Receita
Federal, é matéria que julgamos de inquestionável validade.
A inais alta direção __ do órgão federal, incumb~çle:.de w,caté_ria
tributária rio âmbito da Administração_P_úbJiça, deve ser o_cupada, única e tãoRsomente, por pessoa de ilibada reputação,
de sobejos conhecimentos técnicos.
-- ~- Um requisito indispensável para o sucesso -do Estado no
recolhimento de tributos é sem lugar a dúvidas, a credibilidade. Não podem pairar questinamentos acercã dos funcionáriOs do Fisco, e muito menoS, acerCa de sua alta direção.
No momento. em que toda_ a Nação se_ preocupa com
a necessidade de elevação da arrecadação de tributos, entenR
demos que é também de fundamenta~ importância p·arã --o
bom êxito das ações que serão encetadas no_ campo tributáriofederal, que o cargo de Secretário da Receita :Federal e todo
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o corpo de funcionários do Fisco alcance a relevância e o
lugar destacados que lhe são devidos.
: '.. Contamos:~-_~ssim, çom o apoio- de_ nossos pares, para
a aprOvaçãO deste Projeto no âmbito do Congresso Nacional.
Sala das Sessões, 6 de novembro de 1992. - Senador
Júnia Marlse-

LEGISLAÇÃO CITADA .
CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL
··· ... c.·· · ·'"" '· · · · -~ ,, ·-- · .. ·

---sE.çA:ü· !V---~----·'··················--- ·

Do Senado Federal

'"' · Art. 52.

C6iripete privativamente ao Senado Federal:

.,, ·· ·III- aproVar previamente, por voto secreto, após a.rgüição pública, a eScOlha de:

(A

Cçmzis_s~ó de Assuntos Económicos -

decisão

teiminaflvQ.~)

ó SR. PRESJOENTE (Mauro Ílenevides)- Os projetos
lid,os serão publiCados e rem~liQps à!; ~omj.ssôt:;$.COmpetent~s.
-- --c Concedo a palavra ao nobre Senador Júlio Campos.
O SR. JÚLIO CAMPOS (PFL- MT. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-;- Sr. Pre~idente, Sr~~
Senadores:
Agorã -à tarde, na capital do meu EStado, Cuiabá, estará
sendo realizada uma reunião no auditóriO da COHAB- Companhia de Habitação do_ Estado do Mã.to Grosso, entre técniR
cos da Caixa Económica Federal, da COHAB e entidades
de classe das comunidades de bairros, que estarão elaborando
um documento para ,ser trazido a Brasfiia no próximo dia
23: e_entregue aó Presidente da República em exercício, Dr.
Itamar Franco .. -, . _r_
Neste documento, as entidades de classe dos mutuários
estarão fazendo chegar ao Presidente d3 República uma reivin~
dicação no sentido de barrar os aumentos abusivas das presta~
ções das_ casas dos conj1,1ntos habitacionais no ~rasil.
_ _
O Deputado Estadual Edilson ·Baracat, que foi um dos
Diretores da COHAB de Mato Grosso, é o novo coordenad_or
desse movimento comunitário. Se os aumentos das prestações
das casas próprias continuarem nesse ritmo, nenhum cldadão
que comprou casa nos últimos tempos terá condição de pag~i
las_. Enquanto o salário no Brasil au,II)~nta de 4 em 4 trlese.s •.
com uma pequena correção, as prestações hoje aumentam
qua~ que mensahriente em taxas de .acordo_com a correção
mónetária.
·· · . ~-A prestaçãO -cte uma pequena cáS-â de apenas 30 métros quadrados, feita pelo Programa PAIH, que se dizia um programa social, hoje atinge a soma abusiva de 350, 400 mil
cruzeiros, enquanto que o salário mínimO no nosso_ País é
de cerca de 520 rriil cruzeiros.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, é impossível o cidadão
assalariado brasileiro estar adimplente com a- Caixa Econômica, com a COHAB ou com os bancos privados_ finanda-:dores de casas e apartamentos populares com essa situação.
Não é possível gastar 60, 70, até 80% do salário para pagamento das prestações das casas próprias.
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discriniinação poiítíco-partidária, muiio menos -discriminaçãO
Portanto, nesta oporturiidade, presto a minha solidariedade aos mutuários do Sistema Financeiro da Habit:;ação. Hode cunho regional.
je, ao meiO-dia, tivemos l!J!Ia audiência eSfJeciãl com o Sr.
Nada tenho contra o Nordeste; ao contrário, desejo que
Ministro do Bem-Estar Social, Dr. Jutaby Magalhães Júnior,
o Nol-deste seja região mais prós-pera, mais feliz, mais engrade·
ocasiãO em que ãpresent'amos a S.Ex~- illna série 'de sugestões
cida. No entanto, não posso admitir, de maneira alguma, que
para que se resolva o mais rapidamente possível essa situação.
Estados_ como o nosso, que é o grande sustentáculo da produE impossível, da maneira como vêm agindo a Caixa Ecoção agrícola deste País, venha a ser discriminado,_ com:o o
nómica e, indiretamente, as companhias habitacionais dos Esfoi __no passado recente por vários MinistériOs- do Governo
tados, ter o cidadão condições- de cumprir com o pagameitto
Federal.
dessas prestações.
-·
Para que os Srs. Senadores tenham idéia, no Governo
Além do mais, nesta oportunidade, estamos solidáriOs,
passado nenhuma obra federal foi construída em meu Estado.
também, com o Sr. Governãdor de Mato Grosso, Jaime CamE a única obra federal que estava em andament<f em Mato
pos, e congratulamo~n<;~s com S. E~ pelo sucesso que obteve
Gr9sso ~ Usina Hidrelétrica do Rio Manso, lançada no final
em audiênCia; ontem, com o·novo"Presidente da Caixa Econódo Governo Presidente José Sarney- foi paralisada; até hoje
mica Federal, Dr. Danflo Castro, quando acertou a decisão . não tem prognóstico de quando será reativada.
de encampar o Conjunto Habitacionãl Parque Cuiabá, consCongratulo-me, nesta oportunidade, com o Presidente
truído pela firma APEMATItamar Franco e com novo Ministro do Bem-Estar Social,
A situação de seus mutuários, na grande maioria inadimJutahy Magalhães Júnior pela atitude de evitar a discriminação
plentes, foi resolvida ontem com essa decisão. de faZer com
entre os Estados brasileiros.._ Quero ainda fazer um apelo no
que esse c;onjunto de mais Ç~ !Dil casas populares, cujas prestasentido de que todos os demais Ministros de Estado, todos
ções- ·estão acima de um mifhão de cruzeiros mensais, seja
os dirigentes de órgãos _federais tenham o mesmo comportaencarnpado pela Compan:tt_ia _Habitacional de ·Mato Grosso
méiito do Ministro do Bem-Estar Social, Jutahy Magalhães
e, a partir daí, que uma renegociação desses débitos seja
JúniQr.
feita entre a COHAB e os mutuários do Parque Cuiabá, princiMuito obrigado.
palmente os inadimplenteS.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Nesta oportunidade em que falamos de Sistema· Financeiro da Habitação, de construção de casas populares, quero
Almir Gabriel - Aureo Mel! o - Eduardo Suplicy registrar_ prazerosamente a mudf!l_lÇa de cowportamento na
Garibaldi Alves- Hydekel Freitas- Iram Saraiva- Juvênárea d_q hoje Ministério do Bein-Est~_r _Social.
cio Dias- Lavoisier Maia- Nabor Júnior- Nelson Carneiro
Uma das louváveis deêiSõeS tomadas pelo jovem Ministro
-Pedro Simon.
·
Jutahy Magalhães Júnior foi no sentido de (azer com que,
O SR- PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Esgotado
a partir de agora~ haja justiça soçial na distribuição das verbas
o tempo destinado ao Expediente.
daquele Ministério Pará oS Estados e Municípios brasileiros.
Presentes na Casa 61 Srs. Senadores.
Fatos lamentáveis oC'Ori-etam riO paSS~ldO; lamentáveis no
Passa~se à
sentido de que havia díscriminação entre os estados bras_ilein;>s
quando da distribuição de recursos.
·.
-ÓRDEMDODIA
Um exemplo a se~ cit~Qo.a_qui, já mostrado pelo Sr. Ministro: nos 90 dias que ante-cederam à gestão do atual respon-sável
Item 1:
pel~ Pasta, _o Estado c!e ~~rp..a_mbuco- para o q~al eu gostaria
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
que fOSsem destinados_Oilhões de cruzeiros para os se14s·. proN' 73. DE 1992
gram~s de ordem social- recebeu do Ministi!hio da Ação Social
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
cerca de 109 bilhões de cruzeiros - verba empenhada e verba
liberada- enquanto o EstadO de Mato Grosso. que pOSSui pro- •- 2~>, da Constituição Federal, combinado com o art. 375. inciso
VIII, do Regimento Interno)
blemas sociais tão graves quantO ·os do Estado de PernambuVotação. em turno único, do Projeto de Decreto Legi:;;co, recebeu apenas 15 bilhões de cruzeiros, dos quais4 bilhões
Iativo n' 73, de !992 (n' !07/91, na Câmara dos Deputados),
foram de.sti0.3dos ao Ministério do Exército para: a Cóhstfução
de 'casas de madeira pará ·os ·militares que servem na -Guarque aprova o ato que outorga concessão à Jet - Radiodifusão
nição Federal de Cuiabá; apenas 11 bilhões chegaram aos
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora. em onda
municípios daquele Estado. Comprometendo ainda a atuação
média, na Cidade de Te resina. Estado do Piauí. tendo
daquele Ministério; cito que o Estado do Espírit_? Santo f~i
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senacontemplado com 30 bilhões de cruzeiros. Ora, Sr. Presidendor Bello Parga.
te, Srs. Senadores, isso não é possível, uma vez que répfesen~
O SR- JUTAHY MAGALHÃES -Sr. Presidente. peço
l tamos e-defendemos uma federação, uma unidade federativa.
a palavra para encaminhar a -votação.
Cada Ministro; ao invés de ver a Brasil pOr um prisma
o· SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
único, ao invêS de ver o Brasil como lima Nação, vê apenas
a palãvra a:o nobre Senador Jutahy Magalhães.
o seu próprio Estado e os seus interêsses politico~partidárioS.
Na manhã de hoje, o Ministro afiançoU-rrie - a_ mim e
0 SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSbB- BA. Para encaaos que lá estiveram - que, a partir de agora, haverá distriminhar a votaçã_o._Sem reyisão do orador.)- Sr. Presidente.
buição de recursos proporciOnal_ à população de cada Estado,
Srs. Seriadores, há mais de um mês. alguns Senadores e eu
aos recursos não recebidos nos últimos anos e aos problemas
discutim,os.este.Projeto de Decreto L_egislatjyo de concessão
soci3is de cada Estado.
- de uma rádio em Teresina:
Parabenizo a atuação d_o Ministr<? Jutahy Magalhães JúSr. Presidente, não se trata de teimosia; trata-se da defesa
_nior e da sua equipe p-ór nos -ter-g-a-rantido que não haverá
de um princípio no qual acreditamos, tráta-SC da necessidade
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de procurarmos fazer com que os Srs. Senadore-s manifestem-se a respeito da democratização dos meios de comuni~
cação em nosso País. Hâ algum tempo, venho fazendo-força
para que o CongressO, pelo menos, deixe de permitir -novaS
concessões a quem já possui esses. m"eioS de comunicação.
Não me atrevo a falar do passado, ou seja, de quem
jâ possui várias concessões de rádio e de televisão, de quem
já tem um pool desses meios de comunicação, mas gostaria
de fazer com que, a partir de agora, evitâssemos conceder
emissoras a quem já as poSsui. - Nessa última eleição, Sr. Presidente, vimos como é difícil
lutar contra os que têm o poder de praticamente fazer com
que a opiníão pública seja levada a mãnifestar-se a f3.Vor:_de
determinado candidato.
Posso falar com tran_qüilidade- não é chorO de derrotado,
embora muitas vezes. os derrotados venham protestar contra
abusos cometidos durante a eleição - porque, em Salvador,
tivemos uma bonita vitória sobre o candidato do Go_vernador
António Carlos Magalhães: Iâ foram cometidos_ os maiores
abusos por parte da TV Bahia, de propriedade dos familiares
do __Sr:. _GoYernador do Estado. B_asta dizer, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, que, no último dia da campanha, véspera
da eleição, o PSDB conseguiu que a Justiça concedesse uma
liminar para evitar a divulgação de imagens do candidato adversário; na véspera, havia ocorrido fato semelhante~
A liminar foi entr-egue na TV Bahia e recebida com ironia.
No horário nobre da televisão, não satisfeitos .de gerarem
a imagem do candidato com o locutor falando sobre as possibilidades de vitória daquele candidato, por dois minutos e meio,
o Sr. Governador do Estado ocupou a televisão para fazer
um comíciO eni fa\iQf do seu candidato. E sob às vistas da
Justiça, sob o silêncio da Justiça baiarl.a que, infelizmente,
não é isenta o suficiente para eVitar que isso ocorfa no meu
·
·
··
Estado.
Srs. Senadores, às vésperas da eleição. o GOVernador
foi à televisão dizer que o seu candidato é o melhor dos dois
e que, se a candidata da oposição ganhasse as eleições, ele
não daria nenhuma assistência e o muriicípio iria passar dificuldades, porque o Governo Fede_ral estâ falido e não pode ajudar
a prefeita, sua- adversária; ameaçou a população de que a
cidade de Salvador ficaria na -miséria Se a-candidata adversária
fosse eleita. O Govc"rn3.d0r dizia "exatamentc _{)_seguinte: "Um
dia vai representar quatro 'anos-de sofrimento para a população!" Eram essas as expressões dele.
Alguém tem que se manifestar a esse respeito. As açóeS
estão na Justiça, a liminar é concedida, é desrespeitada e
fica tudo por isso mesmo.
Por isso, Sr. Presidente, venho me batendo, cada dia
mais, contra a possibilidade de alguém deter o controle dos
meios de comunicação em cada estado.
'
Vejarri V. Ex~\ de Norte a Sul do País, nos estados em
que determinadas famílias ou determinados empresários mantêm o controle dos meios de comunicação, esses -estados jâ
estão sofrendo em decorrência desse poder, quase que absoluto, de determinada pessoa ou de-determinada famnia.
E nós estamos, com a nossa omissão, se-ndo coniventes
com esses fatos. Esta é a razão da minha luta nesse caso
da Rádio Jet, da empresa Jet. lá do Piauí. Isso vai resolver
o prohlema nacional? Não. Mas seria o primeiro passo do
Congresso Nacional para se evitar essa concentraç-ão de força
dos meios de comunicação na mão de alguém.
Não podemos ficar aqui dizendo que estamos vot~ndo;
:vamos continuar votando porque já o fizemos no passado,
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concedendo centenas de concessões de rádios e televisões;
se nós votamos no passado não podemos evitar, agora, que
isso ocorra.
Por isso,-Sr .,.Presidente, vou apresentar, dentro de poucos
dias, um projeto de lei. Não tenho ilusão quanto ao andamento
desse projeto. Sei que aqui é necessário que· se manúmha
o status quo dos meios de comunicação, porque isso interessa
às elites que controlam os meios de comunicação.
Por que mudar aquilo que está dando certo para eles?
Vou fãzer urna proposta, Sr. Presidente, baseada na legislação dos Estados Unidos, da Espanha e da Itália. Se o Congresso quiser examinar a proposta e levá-til adiante, ótimot
Pelo menos,___ terei a consciência de que, apoiado por vários
companheiros, estamos apresentando uma proposição para
ser examinada, estudada e melhorada pelos Srs. Senadores
e, depois, pela Câmara dos Deputados, se passar pelo Senado.
Por essa razão, Sr. Presidente, quando V. Ex~ colocar
em votação a matéria, vou pedir, mais uma vez, verificação
de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o projeto em turno único.
·
Os Srs. Senadores que o aprovam perman-eçam s-errtados.
(Pausa.)
"Aprovado.
O SR, JUTAHY MAGALHÁE!) _::,Sr. Presidente, peço
verificação de quorum.
O SR. PRES_IDENTE (Mauro Benevides)- Queira V.
Ex~ iildicai -õ riome (je três Senado.res que apóiam o requerimento.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Senadores Almir Gabriel, Epitácio Cafeteira, Esperidião Amin, Mário Covas, JoSé
PauJ9 Bisol ~ .Ed'-;1~,!99 Sup!icy.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Será feiia
a verificação de quorum solicitada.
A Presidência pede aos Srs. Senadqres que tornem assen~
to nos seus respecti'vos lugares~
Enquanto os "Srs. Senadores tomam assento _nas respectivas bancadas, a Presidência saúda o retorno a este plenário
do nobre Sena~or Eduardo Suplicy. após cumprir uma jornada
político-eleitoral na Capital do seu Estado, São Paulo. E o
fez realmente com a maior dignidade. Saudamos, portanto,
o -retorno do Senador Eduardo Suplicy às suas atividades no
plenário desta Casa, onde. certamente. continuará a defender
os interesses maiores do povo brasileiro.
O Sr. Eduardo Suplicy- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESII)ENTE (Mauro Benevides)- Tem V. EX'
a palavra.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pela ordem.
Sem revisão do orador.)- Agradecendo as palavras do Presidente Mauro Benevides, aproveito a oportunidade para registrar que procurei fazer tudo aquilo que estava ao meu alcance
e agradecer o extraq_~dinário- apóió- que--obtive de mais de
dois milhões de eleitores em São Paulo. Aproveito também
a oportunidade para registrar a seguinte mensagem que encaminho ao meu adversário, Paulo Salim Maluf: "Cumprimento-o por sua eleição. No Senado, estarei sempre disposto a
colaborar com o interesse maior. do povo e da Cidade de
São Paulo." (Palmas.)
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O Sr. Esperidião Amin -Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
_

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) a palavra, pela ordem, a V. Ex~.

Conc~d~

O SR. ESPERIDIÃO AMíi\((PDS- SC)- NaconôiÇão ~
de Líder da Bancada do PDS no Senado 7 eu não posso deixar
de assinalar não apenas a altanaria do gesto do nobre Senador
Eduardo Suplicy·, ao tornar pública a sua manifestáÇãO; mas
quero também, como seu adversário que séritpre o tratou
e por S. Ex~·sempre foi tratad-o com dis_ti_nção e respeito,
assinalar que o maior de todos os colégios !;)eitprai_s, nessa
eleição, no Município de São Paulo, registrou uma JYugna;
uma disputa que ajudou pelo seu vulto, p~la. qualidade dos
que ali porfiaram, um momento de elevação e amadurec_i-_
mento da democracia brasileira. A circunstâriCíã. de o vitofiQso
pelas urnas, pelo voto da democracia, set urn·-córreligióiláriO
nosso, ser o Presidente do nosso Partido, torna necessária
esta observação, e eu a faço - saiba V. Ex• ....:...: com ptofundo
respeito ao serviço_ qUe prestou à de_mocra_Cía, ·não apenas
o vitorioso, Paulo Maluf, mas V. Ex', o·seu Partido e todos
aque_Ies que mourejaram com lealdade ao s~u__~ado. _
_
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agràdeço as palavras
de V. Ex~. Fiz críticas sever-as de natureza-]JOlítica ao· meu·
adversário, mas tenho a certeza de que a deqwcracia se fOfta~
leceu nessas eleições. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (MauroBenevides)- O&An.ais
da Casa registrarão os gestos dos nobres Senadores Esperidião
Amin e Eduardo Suplicy, gestos que evidenciam, sobrett,~do,
um arraigado sentimento democrático, tendo por inspirilção
a recente eleição municipal realiZada na capital paulistana.
O Sr. Edua.=-dô s~·piÍcy - Agrad~ç~ as".pal~vr~sod~ V.
Ex• Fiz críticas severas de natureza política ao ·meu adversário,
mas tenho a certeza de que a democracia se· fortaleceu nessas
eleições. Muito obrigado.
(PrOcede-se à votação.)
VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES.
Bc!lo Parga
FranciSco Rollemberg
Gerson Camata
Irapuan Costa Júnior
Jarbas Passarinbo
João Calmon
Júlio campos
Júnia: Milrise
Levy Dias
Ney Maranhão
Pedro Simon

VOTAM '·NÃO" OS SENHORES SENADORES:
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Eduardo Suplicy
Espiridião Amin
Hydckel Freitas
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mário Covas
Nelson Wedekin
Paulo Biso!
Ruy Bacelar
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENHOR SENADOR:
Epitácio Cafeteira
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (PauSa.)
Vou proclamar o resultado.
_
Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NAO 11.
Houve 1 abstenção.
Total: 23 Srs. Senadores presentes.
Não houve quorum.
A Presidência vai suspender a sessão por 10 minutos,
acionando as campainhas para a chamada dos Srs. Senadores
a plenário.
Está suspensa a sessão.
(Suspensa às J5h40min, a sessão é reaberta às J5h50
· min.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está reaberta a sessão.
. __
Vai-se proceder à verificação de -votação.
A Presidência pede a todos os Srs. Senadores que tomem
assento em seus respectivos lugares.
A Presidência lembra, antes de proceder realme~~e. ~
apuração dos votos, qu~. hoje, às 19 horas, será r~.;tlizaçl:;t
sessão do Congresso _Nacional para disc_':lssão e votação_ da
Medida Provisória n" 309, q1-1e aftera a estrutura administrativa
dó Poder Executivo.
Na sessão de ontem, o requerimento de um dos Parlamentares presentes impediu que a sessão se instalasse. A Presidência espera que, tendo em vista a proximidade do termo
do prazo de vigência da medida provisória referenciada, tenha~
inos conâições, hoje, de realizar sessão normal do Congresso
Nacional.
(Prqcede-se à votação.)

VOTAM ''SIM" OS SENHORES SENADORES:~
Bello Parga
Francisco Rollemberg
Gerson Camata
.. Irapuan Costa Júnior
Jarbas Passarinho
João Calmon
Júnia_ Marise
Juvêncio Dias
Levy Dias
Lucídio Portella
-- Pedro Simon

VOTAM ·'NÃO" OS SENHORES SENADORES:
Almir GabrielAntônio Mariz
Eduardo Suplicy
Espcridião Amin
Hydekel Freitas
José Richa
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Mário Covas
Nelson Wedekin
Paulo Biso!
Ruy Bacelar~
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ABSTÉM-SE DE VOTAR O SENHOR SENADOR:
Epitácib Cafeteirá O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Todos os
Srs. Senadores já votaram? (Pausa.)
Vou proclamar o resultado:
_
Votaram SIM 11 Srs. Senadores; e NAO 12.
Houve uma abstenção.
Total de votos: 24.
Não há quorum para votação. Em conseqüência, a matéria fica adiada. Também ficam adiados os itens 2, 3 e 6 da
pauta.
_ _·- __________ ~---São os seguintes os itens Cuja votação ficá adiada:

-2PROJETO DE DECRE.f6LEGlSLATIV6.
N• 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do arL 64, f
da Constituição Federal, combinado com o art. 375, ínciso_
VIII, do Regimento Interno.)
.
.
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüéncia módulada, na cidade de São_ Pedro, Es~ado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Beni V eras.
· · ·
2'~,

-3PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO.
N•' 75, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termOS" do art: 64, §
z~. da Constituição Federal, combinado com o art. 3.75, inciso
VIII, do Regimento Interno.)
... .
Votação, em turno tínico, do P~ojeto df! Decreto Legislativo 11" 75, de 1992 (n' 140/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que-· renova a concessão .outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de_ Muzamb_inho, Estado
·
de Minas Gerais, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Beni Veras.

-6
PROJETO DE

LEI DO SENADCJI'F3fs: DE_1991
COMPLEMENTAR

.

ii)
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Hugo Napoleão, Ministro das Comunicações, do Governo
Itamar Franco. A Casa ressente-se da sua falta, mas o seu
suplente aqui está, participando com brilho dos trabalhos do·
Senado Federal.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 4:

-4PROJETO DE LEI DA CÂMARA N•-100, DE 1991

~~ (Effi.~~g_iffi~ d<:.-~rgência, nos t~rmos do~~.

336, c, do
.. ..
. . .
Discussão~·em-tUrno único, do Projeto de Lei da Câm·ara
n' 100, de 1991 (n' 211191, na Casa_de origem), que acrescenta,
dispositivos ao art. 18 da Lei n• 8.080, de 19 de setembro
de 19"90, coinetendo aos municípios competência para a execu~
ção de serviço• de planejamento familiar. (Dependendo de
parecer.)
Concedo a: palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães,
para proferir parecer sobre o projeto e a emenda.
Regimento Interno.)

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para emitir parecer.) -·Sr. Presidente, Srs .. Senadores, este projeto·
encontrava-se na Comissão de Assuntos Sociais, e foi solici~
tada a sua inclusão na Ordem do Dia por ser um assunto
de magna importância, que merece ilão- SÓ a atenção da Casa,
mas rapidez na tramitação do projeto.
De autoria dos Srs. Deputados Said Ferreira e Delcino
TavareS, ê submetido à apreciação do Senado Fed~~al_ o Projeto de Lei da Câmara n• 100/91, iiprovado.por~aquela Casa
Legislativa, que acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n~"
8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo aos municípios
competência para a execução de serviços de planejamento
fanifliar.
O projeto em estudo acrescenta a alínea f ao inciso IV
do art. 18 da Lei n• 8.080/90, com o objetivo de incluir o
planejamento familiar entre os ser~iços a serem executados
pela direção municipal do Sistema Unico de Saúde - SUS.
O § 19 do art. lço do projeto veda qualquer tipo de correlação com metas demográficas nas ações e serviços de planeja-·
mento familiar.
O § 29 estabelece que as ações e serviços de saúde correspondentes ao planejamento familiar devem fazer parte i~dis
sociá.Vel do Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher- PAISM, do Ministério da Saúde.
Já o § 31• veda a realização de convênios e contratos de
prestação de ações e serviÇOs entre órgãos Oficiais do Sistema
Único de Saúde -SUS, e entidades privadas de planejamento
familiar, dispondo que os recursOs necessários a essas ações
e serviços devam ser alocados nos Orçamentos federal, estadua.is e/ou municipaiS.
· ·
O § 7• do art. 226 da Constituição Federal estabelece:

Votação, em turno único, do ProjetO de. Lei do Senado_
n• 318, de 1991-Complementar, de autoria do Senador Mau·
'"Art. 226. ·.: ...... ,.,.... ., .................. ,.. .,, •.
rício Corrêa, que determina os casos em que forças estran§ · 7\'- _.:. ·Fundado nos princípios da dignidade da
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele perma-·
pessoa humana e da paternidade responsável, o planenecer temporariamente, mediante permissão do Presidente
jamento familiar é livre decisão do casal. com~tindo__ _
da República, independente da autorização do Congresso Naacr_Estado propiciar recursos educacionais. e científr~os
cional, nos termos do disposto nos arts~ 21 ,_inciso IV; 49,
=·-para·o~-exe"""'rciCíõ âesse- d~reito, vedada qualqu~r _f'!~E"!.~
inciso· II; e 84;-irrciscr XXH .-da-constituição Fed~rai, tendo
coercitiva por parte de instituições oficiais ou privaParecer, sob n•• 285, de 1992, da Comissão
·
das."
- De Relações Exteriores e D~fesa Nacional, favorável
ao Projeto corii EmendaS qUe apresenta de D1's 1 a 3-CRE.
A Constituição. ao estabelecer que o planejamento famie voto em separado do Senador Jarhas Passarinho.
ii3i= i livre decisão do casal. inclui o homem como parte da
decisã~~- Esta premissa itão está contemplada no projeto de
o SR. PRESIDENtE (Mauro Benevides) ~A Presidência · . lei:
.registra o comparecimento e·m plenário do. nohre Senador
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o homem, com a pessoa humana, não importa a cor da pele; os
nossos irmãos da Somália, neste instante, necessitam não só
da nossa- preocupação, do nosso con~~stal::riento, das nossas
condolências, mas, muito mais do que isso, da nossa solidari~dade.
_
_ ----__ - ~De infdo, que vão as _60 ·mil tone.fadas de leite que af
desse programa. Do ponto de vista legislati'vó, não parece
estão mofando em nossos atniazéns, o que não tem sentido!
conveniente a citação de nomes de progrania's, uma vez que
O leite entrou no Brasil num mo·mento _em que ocorreu um
eles são passíveis de mudança ao longo do tempo.
fato que nunca antes havia ocorrido: sobrava leite in natura
O atual Programa de Assistência Integral à Saúde da
na seca e, ainda assim, importávamos 60 mil toneladas de
Mulher, do Ministério da Saúde, já inclui dispositivos riormatíleite. Vamos utilizar esse leite da maneira mais sensata pos___ _
zadores das atividades de planejamento famUi~r._.
sível.
Observa-se qüe a pi-opoSíção atende abS pressupostos de
Esta é a sugestão que envio a()PreSidente dã-R.epública-~
constituciOnalidade e j uridicidade e acha~se redigida de acordo
com as regras da técnica legislativa.
_
, .
_
~uito obrigad?, ~~- Presidente.
Em face do exposto, manifestamo~D.os. ·pela- itprõVação O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 5:
da pro-po-sição sob exame, com a seguinte _emenda, _que_ dá
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 64, DE 1992
nova redação ao§ 2' do art. I' do PLC n' 100, de 1991:
(Em
reginie de urgênCia; llos terinos do art. 336, d, do
EMENDA
Regimento Interno)
Dê,se ao§ 2' do art. I' do PLC n' 100, de 1991, a seguinte
Discussão, em turno único, dO Proje~o de Re.solução n 9__
·
redação:
64, de 1992, de inicíativa da Comissão Diretora~ que estabelece
a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal, e dá
Art. I'
cOiras providências. (Dependendo de pareceres sobre a emen§ 2~' - As ações e serviços de_ sa~de CO:ti-espon.;
da de Plenário.)
·
dentes ao planejamento familiar execu~ádos pelos-mu~
Sobre a mesa, requerimento.que será lido pelo Sr. 19
nicípios devem faz~r parte indissociável a um prõgrarilade assistência integral à saúde da mulher, do Ministério _ Secretário
É lido o seguinte
da Saúde, assegurada a participaçãO como indivíduo
ou como casal.
REQUERIMENTO N• 815, DE 1992
O parecer é pela aProVâÇãO.___·__-__ · --: -· - _ __,
Requeremos, nos termos da alínea c, do parágrafo úOicoSr. Presidente, foi apresentada uma emend~, em plenádo art. _3_52 do Regimento Interno, a extinção da urgência
rio, por parte do nobre Senador Divaldo Suruagy, e, após
concedida ao Projeto de Resolução n' 64, de 1992, que estabeexame da proposta, este Relator manifesta-s_e por sua rejeição.
lece a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal
É o parecer, Sr. Presidente. _
e dá outras providências.
Sala dãs Sessões, 17 de novembro de 1992. --Senador
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Em discussão
o parecer do Relator Jutahy Magalhães. (Pausa.)
Mansueto de Lavor, Vice-Líder no exe-rCíCio da Uderan~
do PMD B - Esperidião Amin, L(der do PDS - Ney MaraNão havendo quem peça a palavra, encerro-~rdiscussão.
nhão;
Líder do PRN.
Encerrada a discussão, a votação fica ã.diada por falta
de quorum.
O SR. PRESIDENTE(Mauro Benevides)- A discussão
O Sr. Ronao Tito...:....:. Si. Presidente, peço ~palavra pela
do projeto fica sobrestada por falta de quorum para a votação
ordem.
-- -- - do requerimento.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevide~) - Conc~do
- OSR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Está esgo-- tada a matéria constante da Ordem do Dia.
a palavra a<? nobre Sena!lor Ronan Tito.
Há
oradores
inscritos.
O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
revisão do orador.) -Sr. Presidente, é uma solicitação.
(Pausa.)
.. _ .~.
Está- programada para quinta-feira a viagem- do_ Presi- ,
s: Ex• não está pí-esente.
dente Itamar Franco à Somália.
Cõiicedo a pialavra aO nobre Senador Raimundo Lira.
Estamos todos assistindo pela televisão -nós todos que
(Pausa.)
dizemos ser da chamada civilização ocidental e cristã - conS. Exa. não está presente.
tristados, às vezes até revoltados, ao_ d_~ama por que passa
Conce~o a palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
esse_pafs.
(Pausa.)
Gostaria de sugerir a Sua Excelênci~ _que levasse consigo,
S. Ex!' não está presente. (Pausa.)
para a Somália, as sessenta mil toneladas de leite em pó que
Concedo a palavra ao nobre Senador Mareio Lacerda.
importamos desnecessariamente e qüe ~stá quebrando a pecuária de leite brasileira. O lUgar desse leite, que não sabemos
O SR. MAR CIO LACERDA (PMQB - MT. Pronuncia
onde guardar, Sr. Presidente::- sei bem é o estômago daquelas
o seguinte discurso.)- Sr. Preside11-te, Sras~ e _Sis. Senadores,
crianças famintas da Somália. E mais do que isso, que Sua
ineg"v~llflen.te, sr. _Presidente, o çinema é a arte" do s~c-ulo
Excelência possa levar também os nossos·arma:téhs-que, iriércê
vinte. Enquadra-Se, por essa razão, naquiJo qUe o grande_
filósofo desta centúria, Ortega Y Gassd, carac-terizo-u como
de um boa colheita, estão cheios de milho, soja e arroz.
Sr. Presidente, sei que também existe fome e miséria
o "FefÍómeno do cheio", ou seja, o fenômenO de demanda
aqui dentro. Mas a preocupação do político deve ser com
no qual intervém um grande contingente populacional. É claro
Por outro lado, a assistência à saúde da mulher constitui
um programa do setor de saúde do Governo que abrange
o tratamento e prevenção do câncer. da esterilidade feminina,
de distúrbios circulató~ios, de pré-natal e atendimento ao pattõetc. O planejamento familia~ j(s~_ ~p_qUadra' nos objetivos
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que essa procura de elevadas proporções pela arte cinemato~
gráfica confere ao cinema um significado econômiço de relevo..
Mas não só ·por essa razã'o,- Sr. Presidente, a cinemato-·
grafia cOnstitui urn-a Categoria econômfca de põfte nãO desprezível. É que nele- no cinema- observa-se uma conjugaçãosingular e inovadora da arte com a indústri_a, antes inexisterite,
à exceção, é claro, da música e da discografia.
.
Talvez, se tivesse podido perceber a importância econô~
mica do cinema como fenômeno de massa, Ortega Y Gasset
teria escrito, em tonalidades mais cruciantes, o seu magnífico
ensaio em "A Rebelião das Massas".
Arte e indústria são facetas indiSSOciáVeis do cineina.
Nele, nobres Senadoras e preclaros S_enadores, junta-se~ cç.mplexidade tecnológica à ci~ã.ção esté_i!c_~ __á_ ~e_ e:tpresSaiertiftos
estúdios sofisticados, nos-equipamentos mo-demos de luz. de
filmagem, de revelação- e nas tão complexas quan~~-~Usto~~-s-
tecnologias de distribuição e financiamento dã produção.
O cinema - não podemos deixar de conSiderar-- também constitui um fenômenô-põf{iíCQ-:.&6cíaC E]e age sobre o
psiquismo das massas, moldando-lhe o caráter por seu alto
poder de influenciação. Trata-se, a bem da verdade, de fascinante e poderoso instrumento que,-por sua-liôguâgem uriiV~r:~
sal, alcança amplo número de pessoas, das iletradas às mais
refinadas mentes que o saber e a cultura produzem.
Imaginem, então, esse poderoso veículo de comunicação_
posto a_serviço de uma vontade nacional, na difusão de valores
- ' históricos, artístiCOs. e culúirais.
Causa-nos perplexidade, asSim, que õ Bi-aSifO-deSprezé.
Relega-o ao abandono, que nada mais_signifi~a ~~_que a abertura das nossas fronteiras culturais não ao impres_cindíve_! _e
arejado intercâmbio de idéias, mas à "desaculturação" perniciosa_ Ao mesmo tempo, pagamos preços eléVados pela própria descaracterização dos nossos mais sagrados valores.
Que estranha forma: de masoquismo é essa, Sr. Presidente, que faz sangrar ã riqueza nacional nos volumes enormes
de royalties que pagamos pelos interesses alienígenas que nos
impõem? Por que temos que freqüentar essa universidadedo crime, da violência e do consumismo mais desavergonhado?
Por que renunciar a essa enorme fonte de lucros, transferindo~a para o seio do_ capital mais selvagem, descompromissado com um imprescindível mundo de paz e corlcórdia,
quando poderíamos torná-la vantajosa fonte de educação em
nosso próprio heneficio?
- - --Há que se pensar essa questão no contexto de uma imprescindível política cultural. Nela, entretanto, não podem estar
divorciadas as dimensões educativa, cultural e econômica. Há
um amplo mercado _consumidor da sétima arte representado
não só pelas saias de espetáculos, mas, com igual ou maior
intensidade, pelos cineclubes, pela televisão e pelos vídeos
que hoje invadem milhões de lares.
. Não basta, para isso, caríssimos cOlegas, que se crfem
fundos financiadores da produção cinematOgráfica como antigamente. Não, não devemos voltar a essa etapa vergonhosa
da distribuição equivocada de recursos públicos a fundo perdido que, em muitos casos;. financiou o··desprezível, o lixo
da cultura, quando não alimentou vícios ou financiou autoffi6veis e apartamentos tle luxo para uns poucos benefiCiáriOs: Há que se criar um mecanismo fimlndad6f no seio de _
uma verdadeira política cinematográfica, que se -stistente no
seu porte económico e na valorização da cultura brasileira.
Há que se estabelecer as diretrizes de modo a alcançar todas
as etapas, desde o ato criador até o produto cinematográfico.

Tudo isso, é claro, deve ser implantado à luz.. meridiana
de critérios justos, sem favorecimentos, com o rigor0so con- trole da sociedade._~
Assim procédeni, Sr~ Presidente, as nações européias com
o seu cinema·. E é desse modo que o Brasil deve fomentar
a sua indústria cine·matográfica. Protegendo-a, sobretudo, -como mecanismo C~ptador de divisas escassas, como instrumento
de ocupação de mão-de-obra e, principalmente, como meio
de defesa e difusão_ dos valores de nossa singular cultura troo.

~~.

.

•

•

•

•

_

-

--

..

Era o que· tin~a a dizer, S~. Pr~idente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Não há mais
_
__
oradores. inscritos. - NiH:ia mais~havendo a tratar, Pfesidência vai_en-cCr~ar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de arna11hã,
a seguinte

a

ORDEM DO DIA
-l-

PROJETO DE DECRETO LEGISCA TIVO
N' 73, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 64, §
29 , ·da ConstituiÇãõ Fê:deral, combinado com o art. 375. inds_o
VUI, do Regime~!() Interno.)
.
.
_ .
- Votação, em: turnÇ> único, do Projeto de Decreto_~_egis~
lativo n• 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados).
que aprova o ato que outorga concessão à'Jet- Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifUsão sonora, em onda
média, na cidade de Teresina, Estado do PiauCtendo:
PARECER favorável, proferido em Plenári. Relator: Senador Bello Parga.
-2PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N' 74, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termo~ do art. 64, §
29 , do Regimento Interno, combinado com o art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno.)
Votação, e·m turno único, do Projeto de Decreto Legislativo n• 74, de 1992 (n' 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que -outorga permissão à Rádio A Voz de
São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência modulada, na cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo:
PARECER favorável,· proferido em Plenário. Relator:
Senador Beni Veras.

-3PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
.. . .
. N•75. DE i992
(incluído em Ordem do Dia nos termos do- art. 64, §
29 , da Çonstfiuiçâo', combin3do corri_-() art. 375, inciso \ríú.
do_ Regimento Interno.)
Votação, em turno único,do Projeto de Decreto Legislativo n• 75, de 1992 (n' 140/91, ·na Cainara dos -Deputados),·
que aprova o ato que renova a concessão outorgada à Sociedade Rád_io ~ural de ~u~ambinho Ltda .• para explorar serviço de radiodifusão Sonora na cidade de Muzambinho, Estado
de Minas Gerais. tendo:
PARECER favorável, proferido em Plenário. Relator:
Senador Beni V eras.
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Projeto de Decreto Legislativo n'' 77, de 1992 (n' 161/91, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperação nos campos da Ciência e Tecnologia, celebrado
entre o Governo_ da República Federativa do Brasil e e o .
Governo da República da Cotéia, erri Séul, em 8 de agosto
de 1991. .
.
.

I

PROJETO DE LEI DA~ÁMARA
N' 100, DE 19t1
..
(Em regime de urgência nos tW'mos do_ art. 336, "c".
do Regimento Interno.)
~
Votação, em turno único, do Prõjeto de Lei da Câmara'
n' 100, de 1991 (n' 211191, naCasa de (lrigem); que acrescentá
dispositivo ao art. 18 da Lei no 8.080, de i9 de setembro
de 1990, comete~do aos municípios coJnpetênCia para a eXecução de serviços de planejamento famqiar, teriâo:
PARECER, proferido cm- Plenário. Relator: Senador Jutahy Magalhães, favorável ao Projeto.~om Er;tenda que apresenta, e contrário à Emenda, apresentada per~nte a Co~isSão
de Assuntos Sociais.
-5PROJETO DE RESOEUÇÃO
N• 64, DE 1992"

(Em regime de urgênCia, nos te'l!'OS do ait. 336, "d",
do Regimento Interno.)
..
,. . .
.
Discussâo,-enf tllriio únicO,- do Plojeto Qe Res-olução n"
64, de 1992, de iniciativa"Ua Comissão Qiretora·, que estabelece
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PROJETO OE LEI DO SENADO
· N• 243, DE 1991
(Incluído, em Ordem c;!Q_O_la nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
(Tfáiliftàndo em conjunto com os ProjetOs de Lei do Senado
n•' 252 e 291, de 1991, e 69, de.f992.)
- - De autoria da Senadora Marluce Pinto; que altera dispositivos da Lei n' 5.682, de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica
dos Partidos Políticos, tendo:
PARECER, proferido em Plenário: Relator: Senador Jutahy Magalhães, pela prejudicialidade do Projeto. (Dependendo de parecer.)
-lOPROJETO DE LEI DO SENADO
No 252, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetes de Lei do
Senado n• 243 e 291, de 1991, e 69, de 1992.)
--_--De autoria do Senador MarcoMaciel, que dispõe sobre
Sisterila de Partidos Políticos e dá outras providências. (De-pendendo de parecer.)
-

a Estrutura Administrativa Básica do fs,enado Federal, e -dá ·
outras providências: (Dependendo de Par~_c:_eres sobre a
Emenda de Plenário.) ·
- ·
(Dependendo da votação do Rcquerim~nto n' 825, de
1992, de extinção da urgência.)
--- --6PROJETO DE LEI DOS'ENADO
N'' 318, DE !991-Complomentar
Votação, em turno únTCO;do Proj~to de Léí dO-senadO
-lino 318, de 1991-Complementar,de autdria do Senador MauPROJETO DE LEI DO SENADO
rício" Corrêa, que determina os ca·sos Qm que forças estranN' 291, DE 1991
geiras possam transitar pelo território n~onal ou nele perma(Incluído
em
Ordem
do Dia nos termos do art. 172. I,
necer temporariamente, mediante permissão do Presidente
do Regimento Interno.)
da República, independente da autoriza,ão do Congressç_Na-(Tramitarido- em conjunto co_m os Projetes de Lei do
cional, nos termos ·do disposto nos ·atts._ 21, inciso IV, 49,
Senado n•' 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.)
inciso II e 84, inciso XXII, da Constitui(ão Federai,Je.Odo
De aut~:nia do Senador Francisco Henrique Cardoso que
PARECER, sob n" 285, de 1992, da Comissão
regulamenta os§§ 2' e 3'' do art. 17 da Constituição Federal,
- De Relações Exteriores e Defesa Nacional, favorável
dispondo sobre o Regisfro dos Estatutos Partidários no Tribuao Projeto cOm Erriendas que apresenta de n~"' 1 a 3-CRE,
nal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e ·o
e voto ,em separado do Senador Jarbas Bassarinho.
acesso gratuito ao$ meios de comunicação. (Dependendo de
-7parecer.)
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVON'' 71. DE 1992
-12Discussão, em turno único, da R.edação Final (oferecida
PROJETO DE LEI DO SENADO
pela Comissão Diretorã. em seu- Parecer 1 n~ 354, de 1992) qo
N• 69. DE 1992
Projeto de Decreto Legislativo n" 71, de·1992 (n' 178/92, na
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172. I,
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do (I) Tratado
·do Regimento Interno.)
de Extradição, (2) Tratado sobre Coopeo:ação Judiciária-em
---(Tramitando em conjunto-com os Projetas de Lei do
Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à CooperaçãO Judiciária
Senado n'' 243, 252 e 291. de 1991.)
e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em _Matéria
De autoria do Senador Nelson Wedekin, que altera o
Civil, entre os Governos do Brasil e o i::la Itália. aSslliã.dos
art. 118, da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando ·
em Roma, em 17 de outubro de 1989.
o § 2''. que dispõe sobre a faculdade do Partido Político cele-8brar acordos c_om as redes de rádio e televisão para a divulREDAÇÃO FINAL
gação do horário eleitoral gratuito. (Dependendo de parecer.)
PROJETO DE DECRETO LEGJSLATIVO
N'' 77, DE 1992
.
·O SR. PRESIDENTE (Máuro Benevides)- Está encerrada a sessão.
Dbt:U$são~ em turno (mico, da Red;.1ção Final (oferecid:.1
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5 minutos.)pela Çomissão Diretora em seu Parecer n~' 355. de 1992) do
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·SUMÁRIO
1- ATA DA 241• SESSÃO, EM 18 DE NOVEMBRO
DE 1992

!.l-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
i.i.l - Pareceres

Referentes às seguintes matérias:
-Ofício "S" n' 35, de 1992, através do qual·a Préi"ei:
tora do Municfpio de São Paulo solicita autoô.ZaÇão para
emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro do
Município de São Paulo, para pagamento de precatórios
judiciais. (Projeto de Resolução n' 69/92).
-Projeto de Resolução no 85, de 1991, ''que acrescenta um parágrafo ao art. 7° da Resplução do Senado
Federal n' 96, de 1989".
-Projeto de Lei do Senado n' 40, de 1992__:_ Complementar. que ''Regulamenta dispositivos constitucionais que
enunciam normas sobre os pagamentos pelo Poder Público
a seus fornecedores de bens e serviços, assim como a execu-

tores de obras, e dá outras providências".
-Projeto de Lei do Senado Complementar n' 393,
de 1991 - Complementar, que "altera a· redação do §
2• do art. 2• e do parágrafo 2• do art. 4• da Lei Complementar n':' 24, de 7 de janeiro de 1975".
-Projeto de Resolução n• 63, de 1992, que "reestrutura os cargos da área de telefonia, e dá outras providências.
_
- 1.2.2- Leitura de Projetos
-Projeto de Lei do Senado n9 161192, de autoria do
Senador Jutahy Magalhães, que dispõe sobre o tratamento
tributário apficávél aos bens produzidos no Brasil e desti· ·· · · ·
nados à pesquisa cientffic:ú' tecnológica.
-Projeto de Lei do Senado n<? 162/92, de autoria
do Senador Áureo Mello, que garante matrícula, na instituiç"§o de ensino superior· e no curso de origem, a ex-alunos
que tenham interrompido seus estudos superiores, e dá
outras providências.

-Projeto de Lei do Senado no 163/92, de autoria
do Senador Pedro Simon, que institui o Prêmio tJiysses
Guimarães do Mérito Democrático.
·
-Projeto de Lei do Senado n• 164/92, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que disciplina a aplicação
do inciso VIII, do art. _37, da Constituição Federal, e dá
outras providências. - -- - ---- ---- - 1.2.3- Requerimentos
- N 9 816/92, de autoria do Senador Mauro Benevides,
solicitando transcrição nos Anais do Senado Federal, do
discurso proferido pelo Ministro Arma.ridO Falcão (publicado na Tribuna do Ceará de 16-11-92) na sessão solene,
realizada pela Academia Cearense de Medicina, destinada
a reverenciar a memória do Dr. ~oão OtáVio Lobo pelo
centenário do seu nascimento.
-N• 817/92, de autoria do Senador .Epitácio Cafeteira, solicitando dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para o Projeto de Resolução n" 63/92,
de iniciativa da Comissão Diretora, que reestrutura os cargos -da árfea de Telefonia, e dá- outras providência-s. Aprovado.
1.2.. 4 - Comunicações da Presidência
-Proposta ao Plenário dos nomes dos Senhores Senadores _Wilson _Martins, Chagas Rodrigues e Carlos Patrocínio para, -representarem o Seniido, vísítãndo a Austráfia,
no período de 22-11 à 1•-12-92: Aprovada.
·
-Proposta da Câmara dos Deputados, através do Ofício
n<:> 1-480/92, de realização de Sessão Solene do Congresso
Nacional, destinada a homenagear a memória do ex-Senador, ex-Deputado e ex-Governador Benedito Valladares
Ribeiro, pelo.Centenário de seu nascim~nto. Apr~vada~
-Recebimento dos Governos- dos EstãdoS -de São Paulo
e Rio de Janeiro dos Ofícios n•' S/69 a sn1, de 1992 (n~
130, 131 e 553/92, na órigein);·para que possam emitir
e colocar no mercado Letras Financeiras do Tesouro daqueles Estados, para os fins que especifica,
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impreuo sob rea:ponsabilidade da Mesa do Senado Fedenl

MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

Diretor-Oeral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAIA

Diretor Executivo
CARI.OS HOMERD_ VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

Diretor Induatrlal

ASSINATURAS
Semestral .....·-·······-·-·---·-··----·----·-·--- Ct$ 70.000,00

FLORlAN AUGUSTO COunNHO MADRUGA
Diretor Adjuto

-Abertura de prazo para recebimento de emendas
aos Projetós--de Resolução n~ 69/92 e de Lei do Senado
n" 393/91 -

Complementar, lidos anteriorín.ente.

-Abertura de prazo para interposição dC recu!so ao
Projeto de Resolução n9 85/91, lido anteriormente.
-Recebimento de manifestação de apoio ao Senado
Federal, em face do processo de julgamento do Presidente
da República, -das seguintes entidades: Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Seridó (RN); Câmara
Municipal de Niter.ói (RJ); Federação dos Aposentados
e Pensionistas de Minas Gerais e Movimento pela Ética
na Política.
1.2.5 - Discursos do Expediente

-SENADOR BELLO PARGA- Considerações.obre
as funções do Ouvidor-Geral da Un.iãó,.institulda pela Me··
dida Provisória 309/92.
-SENADOR EDUARDO SUPUCY- Projeto de
lei dispondo sobre a modernização dos portos, em tramitação no Senado Federal.
-SENADOR AFFONSO CAMARGO- Faltâ de
definição do atual Governo de uma política para as tirifas
públicas.
-SENADOR.NELSON CARNEiRO _:'Homenagem ao ex-Senador Assis Chateaubriand.
-SENADOR IRAPUAN COSTA JUNIORTranscrição nos AnaiS da Casa, do pronunciamento do
Sr. Ministro do Exército, GeneralZenildo Lucena, ao Alto
Comando do ExércitO.
-- ,_:
- -SENADOR HUMBERTO LUCENA, Como Líder ---Louvando a atuaçao do Ministro Walter Barelli
à frente do Ministério do Trabalho e premência--da definição da política Salarial.
1.2.6- Comunicação da Presidência ·
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se, hoje, logo após o· térinino desta, com Ordem do Dia que
de~gna.
1.2.7- Comunicações
-Do Senador Chagas Rodrigues, de auSência dos trabalhos da Casa de 19-11-92 a 3-12-92.

Tiragem 1.200 exf:rnplares

-Do Senador Wilson Martins, de ausência dos trabalhos da Casa de 19-lf-92a 6-12-92..
·' ·
-Do senidoi--Carlos Patrocllllo, de ausênCia dos trãbalhos da Casa de 19-11-92 a 3-12-92.
1.2.8 - Comunicação da Presidência

-Convocação de sessão conjurita a realizar-se hoje, às
17 _horas, com Ordem do Día que designa.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n'
107/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga concessão à Jet- Radiodifusão Ltda., para _explorar serviço de radiodifusão sonora, em oilda média, na
cidade de Teresina;Estado do Piauí. Aprovado, apóS- usarem da palavra os Srs. Senadores Jutahy Magalhães e Nel~on Wedekin. À comissão_diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
73, de 1992. Aprovada, À promulgação.
Projeto de Decreto Legislativo n~ 74, de 1992 (n~
127/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que
outorga permissão à Rádio Voz de São Pedro Ltda~, para
explorar serviço de radiodifusão sonora em freq üência modulada, na cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
Aprovado. À comisSão diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9
74, de 1992. Aprovada. À promulgação.
. .
Projeto de Decreto Legislativo n 9 75, de 1992 (n~'
~40/91, na Câmara dos Deputados), que aprova o ato que!
r~!J<;Wa a concessão óiit,orgada à Sociedade Rád_io ~ural
de Muzambinho Ltda"., para explorar serviço de radiodifusão sonora na cidade de Muzambinho, Estado de Minas
Gerais. Aprovado~ À conlissão diretora para redação final.
Redação final do Projeto de Decreto Legisiativo n9
75, de 1992. Aprovada. À promulgação.
Projeto de Lei da Cãmara n' 100, de 1991 (n' 211/91,
na Casa de origem), que acrescenta dispo~itiyos ao art.
18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo
aos municípios _competência- para a execução de serviços
de planejamento familiar, Extinção da urgência, nos termos
do Requerimento n~' 818/92, voltando a matéria a sua tramitação normal.
Projeto de Resolução n9 64, de 1992, de iniCiativa
da comissão diretora, que estabelece a estrufura adminis-
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comosProjetos de Lei do Senado n'' 243, 252 e 291,
trativa báSica: do Senado Federal. e dá outras providências.
de 1991.) Apreciação sobrestada, após parecer de plenário
Extinção da urgência, nos termos do R~querimento n9
faVorável nos termos do substitutivo que oferece e abertura
815/92, voltando a maté-ria a sua traiiiítaçãn norm.al.
de prazo para apresentação de emendas.
Projeto de Lei do Senado n' 318, de 1991- Comple-1.3.1- Discursos após a Ordem do Dia
mentar, de autoria do Senador Maurício Corrê a", que determina os casos em que forças estrarigeiraS (K.Ss3.m transitar
-SENADOR JOÁO FRANÇA- Ci:>nseqüênciás
pelo território nacional Ou nele permanecer temporariasociais e económicaS para o Estado de Roraiffia da possível
mente, mediante permissão do Presidente da República.
demarcação de área indígena Raposa Serra d9 Sol.
independente da autorização do Congresso Nacional nos
-SENADOR CÉSAR DIAS -Defesa da concessão ,
termos do disposto·nos·arts. 21. inciso IV, 49, índso II
de gratificação de estímulo aos procuradores da Previdêne 84. inciso XXII, da ConstituiÇãO Federal. Aprovado com
cia Social.
emendas. À Comissão Diretora para redação final.
Redação final do Projeto dC Decreto Legislativo n"'
-SENADOR JUTAHY MAGALHÃES~ P~;das
71, de 1992 (n' 178/92, na Câmara dos Deputados), que· salariais.
aprova textos do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado
-SENADOR MARCO MAC!El- 24' Congresso
sobre Cooperação Judiciária erii Matéria Penal,e (3) TrataNacional de Informática e Feira de Informática, realizados
do Relativo à Cooperação Judiciária e· ao RecollheCimento
em Recife.
recíproco de Seritenças em Matéiia Civil, entre os Gover-SENADOR NELSON WEDEKiN- Cónéessão
nos do Brasil e o da Itália, assinados em Roma, em 17
do Prêmio Nobel da Paz a Rigoberta Menchu Tum.
de outubro de 1982. Aprovada. À promulgação.
' ' 1.3.2- Comu_n,iCação da PresidênCia
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo 'n"
77. de 1992 (n' 161/91, na Câmara dos Deputados). que
Término do prazo para apresentação de emendas ao
aprova o texto do Acordo sobre Cooperação nos campos
Projeto de Lei da Câmara n' 47. de 1992, sendo que ao
da ciência e te-cnologia, celebrado entre o Governo da
mesmo foram apresentadas duas emendas.
República Federativa do Brasil e o Governo da República
1.4- ENCERRAMENTO
da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991. Aprovada.
2- ATA DA 242• SESSÃO, EM:ts DÉ NOVEMBRO
À promulgação.
. ... . .
· .·
DE 1992.
.
.
.' .
·
Projeto de Lei do Senado n' 243, de 1991, de autoria
2.1-ABERTURA
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lf:!i
2.2- EXPEDIENTE
n' 5.682,. de 21 de junho de 1971 - Lei Orgânica dos
2.2.1- Mensagem do Senhor Presidente da República
Partidos Políticos. (Tramitando em conjunto com os Proje-tos de Lei do Senado n'' 252 e 291, de 1991, e 69, de
Submetendo à deliberação do Senado Feder'ai á esco1992.) Apreciação sobrestada, após ·pare-cer de plenário
lha de nome !ndicado para cargo cujo provimento depende
favorável nos termos do substitutivo que oferece e abertura
de sua prévia aquiescência.
de prazo para apresentação de emendas.
~ N' 358192 (n' 708/92, na origem), referente a indicação do Senhor Emílio Garófalo Filho, para exercer o cargo
Projeto de Lei do Senado n' 252, de 1991, de autoria
de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre Sistema -de
do B(asil.
·
Partidos· Pó líticos e dá outras providências. (Tramitando
em conjunto com os Projetas de Lei do Senado n 91 243
· 2.2.2 - Leitura de projeto
e 292, de 1991, e 69, de 1992.) Apreciação sobrestada,
-Projeto de Lei do Senado n' 165, de 1992, de autoria
após parecer de plenário favorável nos termos do substida S~nadora Marluc~ Pinto, que fixa-características mínitutivo quc·oferece e abertura de prazo para apresentáção
mas a sere'?! observadas nas emissões de moeda e de papelde emendas.
moeda, a fim de que seu valor possa ser identificado por
portadores de defidência visual.
Projeto de Lei do Senado n' 29f, de 1991, de autoria
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta
. 2.2.3 ~ Requerimento
os §§ 2' e 3e· do art. 17 da Constituição Federal, dispondo
-No 819/92, de urgência para o Projetode Lei da Câmara
sobre o Registro dos Estatutos Partidários no -Tribunal
n9 47 de 1992, que altera a composiçãó e a organização
S~perior Eleitoral, os· recursos do fundo partid_ário e o
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12~_ Região,
acesso gratuito aos mei·os ·de comuniCaçãO. (Trárnitando
com sede em F1orianój:iólis- SC, e dá outr~s providênc!~s.
em conjunto com os Pi"ojetos de Lei do Senado noS 243.
2.2.4 - ComuÕicação da Presidência
e 252, de 1991, e 69, de 1992.) Apreciação sobrestada, .,
-Recebimento
da Mensagem n' 359/92 (n' 710192, na
após parecer de plenário favorável nos termos do substiorigem), pela qual o S.enhor Presidente da República, solitutivo que oferece e abertura de prazo para apresentação
cita autorização para que a União possa contratar operação
de emendas.
de crédito externo no valor de cento e noventa e nove
Projeio de Lei do Senado nço 69, de 1992, de autoria
milhões e duzentos mil dólares norte-americanos, para os
do Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 118, da
fins que especifica.
Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescent3.D.Oõ- o-§ 29 ,
2.3 -ORDEM DO DIA
que dispõe sobre a faç~ldade do Partido Político celebrar
Requerimento n' 789, de 1992, de autoria do Senador
acordos com as redes de rádio e televisão para a divulgação
Jarbas Passarinho, solicitando, que, sobre o Projeto de
do horário· eleitoral gratuito. (Tramitando em conjunto
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Lei do Senado n<:> 43, de 1992, de autoria da Senadora
Mariuce Piflto, que estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte,
relativas ao tratamento jurídico diferenciado Com vistas
a inc·entivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas. tributárias, previdenci3li.as e creditícias, além
da Comissão constante do despacho inicial de distribuição,
seja ouvida, também a de Constituição, Justiça e Cidadania. Aprovado.
Requerimento n" 800, de 1992, de autoria do.Senàdor
MarcO Maciel, sOfiéitalldO a inclusão, em Ordem do Pia,
do Projeto de Lei do Senado n<:> 326, -de 1991, de autoria
do Senador Humberto Lucena, que autoriza a conversão
em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento de projetes destinados ao desenvolvimento sócio-económico da Região Nordeste, e dá outras providências.
Aprovado.
Projeto de Resolução n9 63, de 1992, de iniciitiva
da comissão diretora, que reestrutura cargos da área de
telefonia e dá outras providências. Aprovado o substitutivo
ficando prejudicados o projeto e a emenda. À comissão
diretora para redigir o-vencido para o_ turno suplementar.
Parecer n? 363,- de 1992, da ComiSsão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem __n9 326, de 199.2
(n9 634/92, na origel:n), de]~' de outubro do cOrrente ano,

Novembro de 1992

pela qual o Senhor Presidente da -~epública submet~_ à__
deliberação do Senado a escolha do Senhor João Batista
Tezza Filho, para ·comparo Tribunal SuperiOr do Trabalho,
no cargo de Ministro Classista Tempõráiio, representante
do_s empregadores, para o tr:iênio de 1992 a 1995. Discussão
encerra_d_a_, ficando a votação adiada por falta de quorum.
-2.3.1- Comunicação da Presidência
- Prejudicialidade do Requerimento n' 819/92, lido no
Expediente da preSerite sessão.
2.~.2 - Designação da Ordem do D~ da próxima $e$-

são
3- ENCERRAMENTO
4- ATO DA COMISSÃO DIRETORA
-N' 37, de 1992
5- ATOS DO PRESIDENTE
- N' 445, de 1992 (Apostila)
-N'' 454 e 455, de 1992
6- PORTARIA DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
-w 64 de 1992 ·
7- ATAs DE COMISSÃO
8- MESA DIRETORA
9- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
10 - COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 241a Sessão, em 18 de novembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência das Srs. Mauro Benevides, Iram Saraiva,
Beni Veras, Magna Bacelar e Epitácia Cafeteira
ÀS 14 HORAS R 30 MlNlTfOS, ACHAM-SE I'RESRNTRS OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Albano Franco- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco.....:. Amir

O SR. PRESIDENTE (Epitáclo Cafeteíra) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 62 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro 3-:berta a sessão.
Sob a proteção de Deus, illiciarrios nossos trabalhos.
O Sr. 19 Secretário procederá _à leitura do Expediente.
É lido o seguinte

!.ando - Bcllo Parga- Beni Veras - Carlos Patrocfnio - César Dias - Chagas Ro?rigues - Cid Salloia de Carvalho Dario Pereira- Elcio Alvares - Rpitácio C.afeteira - F.speriEXPEDIENTE
diao Amin - Francisco Rollembcrg - Garibaldi Alves Filho
PARECERES
- Gerson C.amata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydckel Freitas - Iram Saraiva PARECER N• 367, DE 1992
Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho- JOlio C.almon - ·
de Assuntos Econômicos, sobre o OfíM
Da
Comissão
Joao França - J oao Rocha - J osaphat Marinho -José Fogacio "S" n~ 35, de 1992, através do qual a Prefeitura
ça- José Paulo Bisai -José Richa- Júnia Marise- Jutahy
do Município de São Paulo solicita autorização para
Magalhaes- Juvêncio Dia.•- J.avoisier Maia- Levy Diasemitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro
Louremberg Nunes Rocha- J.ourival Baptista- Luiz Alberdo Município de SãO -Pãlilo, para pagamento de precato - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio J.acertórios judiciais.
da - Marco Maclel - Mário C.ovas - Marluce Pinto - Mauro Benevides- Melra Filho- Moisés Abrão- Nabor Júnior
- Nelson C.arneiro - Ney Maranhao- Pedro Simon - Pedro
Relator: Senador Mário Covas
Teixeira - Raimundo Ura - Ronaldo Aragão - ROÍJan Tito
1. A Prefeitura do Município de São Paulo, conforme
- Ruy Bacelar - Va!mir C.ampelo - Wílson Martins.
Ofício n• 354/92-SF, de 2-9-92, da Secretaria de Finanças,
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solicita autorização d_e_sta Casa para emitir 287.692.851.896
(duzentos e oitenta e sete bilhões, seiscentos e noventa e
dois milhões, oitocentos e cinqüenta- e '-um mil e OitO_centos
e noventa e_scis) Letras Financeiras -do Tesouro do Município
de São Paulo, cujos ree:ursos serão destinados ao pagamento
dos seguintes pre·catórios judiciais:

a) pagamento do 49 oitavo de prccatórios judiciais pendentes, correspondendo a 136.521.190.600 LFTM-SP;
b) pagamento do complemento do 3~ oitato, referente
à inclusão do IPC de janeiro de 1989 (70,28%)_e- da inflação
de fevereiro de 1986 (14,-36% ), em obediência -à decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, perfazendo
5.749.397.094 LFTM-SP;
c) pagamento dQcomplemento do 19 , 29 , 39 e 49 oitavos,
relativamente à difei"enÇa de correção monetária decorrente
da _substituição do índice do_ BTN ..-pelo lPC, no período de
março de 1990 a janeiro de 199l (96,15%), conforme sentenças
judiciais expedidas pelo referido Tribunal de Justiça, correspondendo a 145.422.264.202 LFTM-SP.
2. -A- ritatéria-é regUlada pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Translfótias ci pela Resolução n~ 36/92,
do Senado Federal.
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:Ora, o pleito em questão obedece os referídoS díspositivos
constitucionais e presta as informações requeridas pela Resoluç_ão desta Casa. Além disso, cumpre a recente decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo_que determinou,
por um lado, a substituição do_ índice de Correção Monetária·
do BTN pelo IPC, entre março de 1990 e janeiro de 1991
(Plano Collor I); por outro lado, determinou tanto a inclusão
da inflação de janeiro de 1989 (Plano Verão) como a de fevereiro de 1986 (Plano Cruzado), na ação de desapropriação
de imóvel urbano (!Is. 32 e 41 do processado).
Com este pleito, a Prefeitura do Município de São Paulo,
além de cumprir decisão judicial e de apresentar -uin estoque
de endiVidamento dentro dos li~ite~ e$ta!Jelecido~ pelo Senado Federal, peJ?llanecerá com um bom perfil de endividamento mobiliário:
--Ademais, a operação envolve o longo prazo e não deve,
a nosso ver, ser dificultada por uma situação conjuntural.
Ante o exposto, -somos favoráveis_ ao pleito sob exanl.e,
nos teimaS do seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 69, DE 1992
-Autoriui a Prefeitura do Município de São PaUlo
a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro
do Município de. São Paulo; para o pagamento de precatórios judiciais.'

Corri. efeitO~ os COnstituintes de 1988 estabeleceram que
os precatórios judiCiaiS pendentes de pagamentos na data de
promulgação da Constituição poderiam ser pagos nO piazo
máximo de 8 anos, em prestações ig"uais e sucessivas,- a partir
de 1~ de julho de 1989. Ademais, conforme disposto no §
único do art. 3_3 do ADCT, as entidades devedores poderão
emitir, no exato montante do dispêndio, títulos da dívida pública "não computáveis para efeitos do limite global de endividamento".

Art. 1~ É a Prefeitura do Município de São Paulo autorizada a emitir 287.692.851.896 Letras Fin-anceiras-do Tesouro
do Município de São Paulo, nas seguintes condições e características:
a) Modalidade: _nominativa-tranSferível;
b) rep.dimento: igual ao das Letras FinanceiraS do Tesouro Nacional (mesma taxa referencial);
c) prazo: até 1.826 dias;
A Resolução n'' 36/92, do Senado Federal, devidamente
d) valor nominal: Cr$1,00, nas respectiVas datas-bases;
ajustada à Constituição, exclui dos limites de eridiVictãinenio
público, os títulos da espécie e estipula em seu art. 7~ as
e) previsão de colocação e vencimento dos títulos a serem
instruções processuais: --- - -, em.ifidos:

Referencia
4° Oitavo·
3" (Compl. 94,73%)
3° (Dif. solic. menor)
1° (Compl. %,15%)
7:' (Compl. %,15%)
3° (Compl. 96,15%)
4° (Compl. 96,15%)

Colocaçao
Setembro/92
Setembro/92
Setembro/92
Setembro/92 ·
Setembro/92
SetembroT92
Setem6ro/92

Data-Base

O forma de colocação: através de ofertas públicas, nos
termos da Resolução n• 565, de 20-9-79, deste Banco Central;
g) destinação:
pagamento do 4\' oitavo de precatórios judiciais:
136.521.190.600 LFTM-SP;
pagamento do complemento do 39 oitaVo, ccinfo-rme
sentença expedida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo: 5_.749.397.094 LFTM-SP;
pagamento do Complemento do 1~, 2\', 39 e 4~ oitavos,
conforme decisão judicial: 145.422.264.202 LFTM-SP;
h) resgate: Pelo valor nominal acrescido do respectivo
rendimento.

1°-6-92
3-6-91
3-6-91
1°-6-89
10-6-90
1°-6-91
1°-6-92

Vencimento
10-6-97
1°-6-96
1°-6-96
1°-6-94
1°-6-95
10-6-%
1°-6-97

236521.19o.600
5.495.890.169
.253506.925
68.393.291
3.226.304.363
10.862A4I.186
131.265.124.762

Quantidade

Total

287.692851:8%

Art. 2~ O prazo para o exercício da presenta autorização ê de 270 dias.Art. 3~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 4~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Sessões, 17 de novembro de 1992. -Raimundo
Lira, Presidente - Mário Covas, Relator -_Nelson Wedekin
.-.--Pedro Teixeira- Bello Parga- Affooso Camargo - José
Richa - Elcio Alvares - Edua~do Suplicy - Ney Maranhão
- Valmir Campelo - Ronan Tito - Esperidião Amin Nabor Júnior-

9068

Quiiita:rerra

19

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECER Ni 3ô8;11E 1992

Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Projeto de Resolução n 9 85, de 1991, "que acrescenta um
parágrafo ao art. 7~ da resolução do Senado Federal
o~ 96, de 1989".
Relator: Senador Ronan Tito
O Projeto de Resolução do Senado n~ 8S/91 tem por
objetivo excluir da observância dos limites para a concessão
de garantia, ~ixado~ pela Resolução n'' 96, de 1989, as operações de prestação de g~rantia, se realizadas por empresas
de participação controladas fndiretaqtente pela União.
A justificativa para tal proposição está baseada na natureza da atividade que norteia a empresa de participações,
que é a de "associar-se a outras empresas da inid3tiva privada,
atuando, assim, como agente gove·rnamental e çlemento .indutor de desenvolvimento de um setor da economia nacional.,.
·
Argumenta, ainda, o ilustre Senador Guilherme Palmeira, que "muitas vezes, dessa associação resulta um controle
compartilhado da nova empresa entre a holding estatal, sócia
mino-ritária, e os sócios privados, o qual ~_disciplinado por
um acordo de acionistas, cujos objetivos mais i_mportante~
são os de regular interesses e de definir o equacionamento
dos esforços dos sócios na condução das atividades das empresas por eles controlada ...
Com a promulgação da Resolução n~' 96/89_, ~ma vez atingido o limite nela determinado, a holding estatal não poderá
mais prestar qualquer garantia, o que pode comprometer o
desenvolvimento de projetes aprovados pelo Governo Federal
que, "'para tanto, necessita":~ recorrer à captação de recursos
através de empréstimo~ que demandam a garantia proporcional de seus sócios". _
Essa situação, segundo a justificação -do projeto, compromete o papel ''indultar de desenvolvimento" das empresas
.
de participação estatais.
Essas razões indicam uma tendência de fortaleciinento
da presença do Estado na economia, mesmo que sejã de forma
indireta.
A liberdade preconizada no projeto, mesmo que para
atender a compromissos pO'r elas assumidos, representa, efetivamente, um aumento do passivo estatal, fora do controle
do Poder Legislativo, o que a Resolução-o~ 96/89, sabiamente,
tentou evitar.
Na verdade, esta Resolução vem dar conseqüência ao
preceito constitucional que define e estipula o controle do
Senado Federal no processo de endividamento da União. É
bom lembrar que, afora consideraç6es de natureza intrínseca
ao próprio processo--do endividamento público, na ausência
de controle legislativo no período compreendido entre os anos
70 até 1988 certamente terá contribuído para o descontrole
·- · --desse processo. . ·
Há que se enfatizar ainda que a· própria ReSOIUÇàO--n~'
96/8~ não veda a possibilidade da prestação de garantias, _mesmo quando atingido os limites por ela fixados. Em seu artigo
9", ela traz essa possibilidade, exigindo, tão-spmente, a sua
apreciação pelo Senado Federal. Nesse sentido, não se justifica
excetuar tais operações do controle e dos limites definidos
pela Resolução_ do Senado Federal no 96/89. Tal procedimentº_
acarretaria, e induziria mesrilO, todo um conjunto de operações de crédito, onde estariam sendo comprometidos recursos
públicos sem que, contudo, se observe o necess~o acompa. nhamento e o controle definidos pelo texto constitucional.
I
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O objetiVo prin\Ordia1 da Resolução n~' 96/89 foi o de
disciplinar o endividamento público externo e interno nas suas
mais variadas formas, para evitar o aprofundamento do processo infladOnár'ió ·e o chamado crowding-out (exclusão do
setor privado do processo económico em decorrência dO aUmento desmesurado das taxas de juros).
Ademais, como é sabido, o endividamento público é uma
das três_ forma? e~contradas _pelo Qoverno para cobrir o seu
déficit (aumento de impostos, emissão de moeda e endividamento).
.
O déficit governamental se dá, normalmente, po~_ duas
razões básicas, quais sejam:
1 - a manutenção de uma classe burocrática enorme
e pouco produtiva, resultado de_ uma política governamental
que burocratiza, não para racicihalizar, mas para irrácionalizar, por questões de demagogia;
2- a intervenção cada vez maíor do Estado na economia
· te_rido _como argumento a existência -de pressões sociais para
iniciar ou continuar um processo de crescimento econômico,
sem, na maioria deis v-ezes, se Importar com análiseS de tipo
custo-benéficio, lançando mão de justificativas nacionalistas,
de segurança nacional e de prestígio, entre outros.
Mais recentemente, um outro argumento foi acrescentado
às razões acima: o de que o déficit é financeiro; são os encargos
da dívida que geram os _defícits públicos. Mas, qual foi a
causa da dívida, senão as razões já mencionadas?
Assim sendo, se objetivo do Congresso fosse o. de incentivar a presença do Estado na economia, mesmo que de forma
indireta, e o de abrir mão do controle do endividamento sobre
as_ empresas de participação, o projeto seria meritório. No
entanto, a vontade parlamentar é a de diminuir a presença
do Estado na economia e a de disciplinar o endividamento
público, inibindQ, pois, o processo de estatização da economia.
Somos, assim, pela rejeição do Projeto de Resolução
n' 85. de 1991.
Sala das Comissões, em 17 de novembro de 1992. Raimundo Lira, Presidente -- Ronan Tito, Relator - Levy
Dias - João Calmon - Elcio Alvares - Affonso Camargo
---- Bello Parga- Pedro Teixeira- Nelson Wedekin- Mário
Covas, Álvaro Pacheco- Nabor Júnior- _Esperidião Amin
- Valmir CamPelo - Ney Maranhão.
PARECER N• 369, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômicos sobre as
Emendas de Plenário ao Projeto de Lei do Senado n"
40, de 1992-Complementar, que ''Regulamenta dispositivos constitucionais que enunciam normas sobre os pagamentos pelo Poder Público a seus fornecedores de
bens e serviços, assim como a executores de obras e
dá outras prOvidências".
Relator: s_enadQr.Esperidião Amin

Ao Projeto de Lei em epígrafe foram apresentados, em
Plenário, 02 (duas) emendas, de autoria do Senador Jutahy
Magalhães.
--Conforme se vê nas justificativas em questão, visam as
eme_ndas simplificar o processo de compensação, previsto no
ProJeto, tornando desnecessária a emissão de novos documentos para que o crédito seja reconhecido.
Preconizam. por conseguinte. que a cessão de créditos
para com o Tesouro Nacíonal seja efetuada nas formas usuais
~tipuladas em lei.
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Ora, o Projeto trata de normas de Direito FinariCeiro,
área na qual deve predominar o interesse público que, desta
forma, há que ser resguardado com as devidas cautelas.
Portanto, não seria boa norma alterar os procedimentos
previstos nos artigos 39 e 49 , que determinam a emissão de
documentos oficiais para o reconhecimento do crédito para
com a Fazenda Pública, substituindowos pelo simples endosso
em documentos particulares, o que equivaleria a simplifkãr
os procedimentos a níveis- muito elementare.s, de forma não
compatível com os princípios do Direito Financeiro~ que exigem sempre os devidos registras contábeis e a emissão de
__:_
documentos oficiais.
- --_
É bom ressalvar-se, inclusive, que, em matéria de direito
público, os princípios gerais de direito privado somcnte_são
utilizados subsidiariamentc, conforme dispõe o artigo 109 do
atual Código Tributário Nacional (Lei n' 5.172/66).
Pelo exposto, somos pela rejeição das emendas.
Sala das Comissões, 17 de novembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente - Esperidião Amin, Relator- Levy
Dias - Ney Maranhão - João Rocha - Valmir Campelo
- Nabor Júnior - Alvaro Pacheco- Bello Parga - Affonso
Camargo - Élcio Alvares - João Calmon ~ Mário Covas
- Pedro Teixeira.
PARECER N• 370, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econõmicos, sobre o Projeto de Lei Complementar, n• 393, de 1991-Complementar que Haltera a redação do § 2~ do art. 2° e do
§ 2? do art. 49 da Lei Complementar n.,., 24, de 7 de
janeiro de 1975".
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do ICMS sobre a cesta básica e outros produtos, adotando
medida não aceita por várias Unidades da Federação.
A proposta sob exame certamente contribuirá para que
tais procedimentos e divergências entre as Unidades da Federação não mais ocorram, porquanto estabelece um quornm
que, por seu caráter democrático incontestável consagra a
opinião da grande maioria delas em questões de seu interesse
recíproco.
Ante as razões expostas, e tendo em vista o elevado alcance social das inedidas contidas no Projeto de Lei Complementar n~ 393, de 1991, somos pela sua aprovação.
Sala das .Comissõ.es~ 17 de novembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente - João Rocha - Relator - Ronan
Tito- Nabor júnior- Esperidião Amin- Valmir Campelo
- Ney Maranhão- Nelson Wedekin- Bello Parga- Levy
Dias - Eduardo Suplicy - João Calmon - Elcio Álvares
- Affonso Camargo - José Richa.
PARECERES N• 371 E 372/92
PARECER N• 371, DE 1992
Da Comissão Diretora, sobre o Substitutivo da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania oferecida
ao Projeto de Resolução n~ 63, de 1992, que "Reestrutura os cargos da área de telefonia e dá outras providências".

O Projeto de Resolução n·• 63, de 1992, ora sob exame
nesta Comissão, transpõe cargos da Categoria Funcional de
Auxiliar Legislativo, Area de Telefonia, Nível Auxiliar, para
Categoria Funcional de Técnico Legi~lativo, Nív,el Tnt~rmediário.
- - -- -Relator: Senador João Rocha
O art. z~ do referido. ProjetO repoSiciona os atua1s ocupantes dos cargos transpostos para o nível intermediário fio "PaCom fulcro no art. 61 da Constituição Federal, o Excelendrão de valor igual ou superior mais próximo do vencimento
tíssimo Senador Moisés Abrão apresentou, para apreciação
pelo Congresso Nacional, o Projeto de Lei Corriplement~r _ que perceberrl na Tabela de Nível Auxiliar", tendo como justificativa para tal medida a Lei n9 8.460, de 17 de setembro
n.,., 393, de 1991, que "altera a redação-do § 2.,., do art. 2"'
·
de 1992.
e do § 2' do art. 4• da Lei Complementar n• 24, de 7 de
Ao art. 2"' do Projeto for oferecida emenda, de irifciativa
janeiro de 1975, que "dispõe sobre os convênios para a concc_s- _
são de isenções do imposto sobre operações relativas à·circu- do- ilustre Senador Odacir Soares, objetívalldo o rCposicionamento desses servidores na Classe 1~, Padrão IV, da Catelação de mercadorias e dá outras providências".
goria Funcional de Téc"riícô LegislativO com intUito de disPenO Projeto em exam-e, com a alteração-prctcndidã, elirriina
sar tratamento isonómico aos cargos assemelhados f:xTste-n:tes
a exigência de unanimidade para a concessão de benefícios
no quadro de Pessoal do Senado Federal.
e para a ratificação dos convênios pelas Unidades da FederaO Projeto de Resolução n• 63, de 1992, e·a emenda a
ção, estabelecendo o quorum mínimo de quatro quintos dos
ele oferecida, foram examinadas pela Comissão de Constirepresentantes presentes, para a aprovação das concessões
tuição, Justiça e Cidadania, que se pronunciou favoravelmente
de benefíciOs, e o mesmo quortitD. pai"a a referida ratificaçãO.
ao Substitutivo, com vistas à correção de flagrante distorção,
Na verdade, a Lei Complementar n" 24, de 1975, editada
na hipótese de se acolher o Projeto original. De fato, se assim
na fase do autoritarismo, estabeleceu critérioS riú.1ito rígidos
fosse, os servidores recém admitidos na Categoria, "seriam
e desiguais ao fixar as narinas para ·concessãd"de benefícios
alçados à mesma Classe e praticamente ao mesmo nível de
relativamente a ICM, hoje ICMS, na forina da atual Constireferência aos que há dez anos ingressaram no cargo".
tuição Federal.
Aperfeiçoando, assim, o texto original, logrou sua aprovação naquela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
Com efeito, em que pese ao direito das minorias, não
porquanto o Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 63, de
parece razoável que a decisão da maioria ou_da quase totali1992, atendeu aos requisitos de legalidade e de técnica.
dade dos membros de um conselho seja derrogada, às vezes,
Em face do exposto e ao Parecer proferido oralmente
pela opinião de apenas um dos seus partic1pa'iiteS, como no
c já aprovado, conforme consta da Ata da 21~ Reunião Ordicaso da revogação_ do convênio ICMS 70/91.
nária desta Comissão, opinamos favoraVelmente ao Projeto,
Com a nova -ordem constitucional que deu aos Estados
e Municípios maior autono-mia, aqueles começaram a se insur- nos termos do Substitutivo, solicitando seja o mesmo encaminhado ao Plenário, sob regime de urgência, tendo-se em vista
gir contra- dispositivos legais que, como a Lei Complementar
já ter expirado o prazo previsto no art. 2\ Parágrafo único,
n"' 24/75, contrariam seUs irileresscs, c p-assaram a conceder
do Ato n9 26, de 7 de outubro de 1992, desta Comissão direbenefícios ao arrepio da norma legal. É o caso, por exemplo,
tora.
de São Paulo e outros Estados que re~uziram as alíquotas
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fabricados no País e destinados à pesquisa científica e tecnológica nacional.
Parágrafo único. São asseguradas a manutenção e a utilização do crédito do Imposto sobre Produtos Industrializados
IPI a matérias-primas, produtos intermediários e demais insumos empregados na industrialização dos bens de que trata
O Projeto_de Resolução n' 63, de 1992, ora sob exame
este artigo.
nesta Comissão, transpõe cargos da Categoria Funcional de
Art. 2\' São isentas do Imposto de Importação e do ImAuxiliar Legislativo, área de telefonia, nível auxiliar, para
posto sobre Produtos Industrializad9s as importações de matécategoria funcional de técnico legislativo, nível intermediário.
ria-prima, partes, peças e demais insumos necessários à produO art. 29 do referido projeto reposidOiiá.--os atuais ocupanção, pela indústria nacional, dos bens referidos no art, 19.
tes dos cargos transpostos para o nível intermediário no "PaArt. 3~ O disposto nesta lei se aplica somente às aquisidrão de valor igual ou superior mais próximo do vencimento
ções realizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento
que percebem na Tabela de nível auxiliar", tendo como justificientífico e Tecnológico -- CNPq, c por entidades sem fins
cativa para tal medida, a Lei n~ 8.460, de 17 de setembro
lucrativos ativas no fomento, na coordenação ou na execução
de pesquisa científica e tecnológica ou de ensino, devidamente
de 1992.
Ao art. 2<:> do Projeto foi oferecida cmenda,de iniciativa
credenciadas pelo CNPq.
do ilustre Senador Odacir Soares, objetivando o reposicioArt. 4~ As operações mencionadas nos artigos 1" e 2o
namento desses servidores na Classe 1~, Padrão IV, da Catedesta lei estão sujeitas ao limite global anual a que se refere
goria Funcional de Té_cnico Legislativõ com intuito de dispeno art. 2• da Lei n' 8.010, de 29 de março de 1990, aplicando-se
sar tratamento isonõmico aos cargos assemelhados existentes
às mesmas a sistemática e procedimentos ali estabelecidos.
Art. 59 Esta lei entra em vigor na data de sua publino quadro de pessoal do Senado Federal.
O Projeto de Resolução n" 63, de 1992, e a emenda a
cação.
ele oferecida, foram examinadas pela Comissão_ de ConstiArt. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.
tuição, Justiça c Cidadania, que se pronuncibu-f3VOtavelmente
Justificação
ao Substitutivo, com vis-tas à Correção de flagrante distorção,
A Lei n' 8.010, de 29 de março de 1990, que dispõe
na hipótese de se acolher o Projeto original. De fato. se assim ·
sObre importação de bens c:Ie~tinados à pesquisa científica e
fosse, os servidores recém admitidos na Categoria, "seriam
alçados à mesma Classe e praticamente ao mesm-o riJVel âe -tecnológica e dá oUtras providências, isenta do Imposto sobre
Importação e do Imposto sobre Produtos Industrializados as
referência aos que há dez anos ingressaram no c~r_go'~.
importações de máquinas, equipamentos, aparelhos, instruAperfeiçoando, assim, o texto original, logrou su~ apromentos, bem como suas partes e peças de reposição, acessóvação naquela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
rios, matérias-primas e produtos intermediários, destinados
porquanto o Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 63, de
1992, atendeu aos requisitos de legalidade e de técnica.
_ à pesquisa científica e tecnológica.
Todavia, não existe iseni;âo dos citados impostos relativaEm face do exposto e ao Parecer proferido oralmente
e já aprovado, conforme consta da Ata da 2P Reunião Ordi- mente aos mesmos bens quando produzidos no País e destinária desta Comissão, opinamos favorávelmente ao Projeto, nados aos mesmos firis, que sofrem a incidência do Imposto
nos termos do Substitutivo, solicitando seja o mesmo_ encami- de Importação sobre insumos de produção adquiridos no extenhado ao Plenário, sob regime de urgência, tendo-se en; vista rior, e do IPI quando da saída dos mesmos das fábricas prejudijá ter expirado o prazo previsto no art. 2", Parâgraf() Unico, - Cando a pesquisa científica e tecnlógica no Brasil.
Essa discriminação coloca os fabricantes brasileiros desses
do Ato n~ 26, de 7 de outubro de 1992, desta Comissão Dire- produtos em situação desigual e desfavorável em relação às
tora.
empresas estrangeiras, nas concorrências internacionais realiÉ o parecer.
Sala da Comissão Diretora, 18 de novembro de 1992. zádas no País, o que contraria as disposições legais e constitucionais aplicáveis à matéria.
- Iram Saraiva, Relator - Lucídio Portella, Presidente Com efeito, ninguém pode negar ser absolutamente neMárcio Lacerda.
cessária ao desenvolvimento econômico_do País uma forte
O SR. PRESIDENTE (Epitádo ~Cafeteíra) ~ O Expe- e sã indústria produtora de máquinas, equipamentos, aparediente lido vai à publicação.
lhos e instrumentos e suas partes e peças de reposição, acessóSobre a mesa, projetos que serão lidos pelo Sr. 1~ Secre- rios, matériás-primas e produtos intermediários destinados
tário.
--- --à pesquisa científica e têcnológica.
_São lidos os seguintes
O pfesente projeto visa a corrigir desigualdades no trã.ta_mento tributário de tão importante setor da indústria nacional
motivo pelo qual contamos com o apoio dos Colegas ParlaPROJETO DE LEI DO SENADO N• 161, DE 1992
mentares para sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992.- Senador
Dispõe sobre o tratamento tributário aplicável aos
bens produzidos no Brasil e destinados à pesquisa cientí- Jutahy Magalhães.
LEGISLAÇÃO CITADA
fica e tecnológica.
LEI Ne 8.Q10 DE 29 DE MARÇO DE 1990
O Congresso Nacional decreta:
Dispõe sobre importações de bens destinados à pesArt. 1" São isentas do Imposto sobre Produtos Indusquisa científica e tecnológica, e dá outras providências.
trializados as aquisições de máquinas, equipamentos, aparelhos c instrumentos, bem eomo_suas partes e peças de reposição, acess-órios, maférias-primas e produtos intermediários,
É o parecer.

Sala da Comissão DirCtora, 18 de novembro de 1992.
- Iram Saraiva, Relator - Mauro Benevides, Presidente
- Lucídio Portella - Márcio Lacerda.
PARECER N• 372, DE 1992.

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Art. 2~ O Ministro- darazenda, ouvido o Ministério
da Ciência e Tecnologia, estabelecerá limite global anual,
em valor, para as importações mencionadas no artigo 1'-':
§ 1o Não estãõ Sujeitas ao limite global anual:
a) as importações de produtos, decorrentes de doações·
feitas por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, destinados
ao desenvolvimento da Ciência e Tecnologia; e
b) as importações a serem pagas através de empréstimos
externos ou de acordos governamentais, destinados~ao de$envolvimento da Ciência c Tecnologia.
§ 29 A quota global de importações será distribuída
controlada pelo CNPq que encaminhará, mensalmente:
a) à Secretaria da Rcçeita Federªl - SRF, relação das
entidade's importadoras, bem assim da$ mercadorias autorizadas, valores e quantidades;
b a Carteira de Comércio- Exterior do Banco dQ Brasil
SI A. - CACE X, pata fins estatísticos, relação dos importadores e o valor global, por entidade, das importações autorizadas.
§ 3"' As dispensas referidas no § 1'\ do artigo 1\' 1 não
se aplicarão às -importações que excederem o lirriíte global
anual a que se refere este artigo.
............... ·-· .................... ,
... ' ..... .. ···-··:-- .. -· .. .

-e

~--~.-~--·-··-

__

~-·.:.::

(A Comissão de Assuntos Económicos..,d_e_cisão terminativa.)
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 16Z,DE 1992
Garante matrícula, na instituição de ensino superior e no curso de origem, a ex-alunos que tenham interrompido seus estudos superiores, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 19 É garantida a matrícula, na instítuíÇão e Dó
curso de origem, independentemente, da existência de vaga,
àquele que, por qualquer motivo e em qualquer época, interrompeu seus estudos de terceiro grau, no nível da graduação.
Parágrafo único. Se residir em MunicípíO ou Estado
diverso daquele onde interrompeu seus eStudos, o ex-aluno
tem direito à matrfcula em instituição de ensino supenorde
idêntica dependência administra.tiva à da instituição em que
estudou antcrionnente.
Art. 2" No caso de extinção da universidade, faculdade
ou estabelecimento isolado, é assegurada ao ex-aluno matrícula em instítuição de ensino superior que pnssua idêntica
dependência administrativa à da instituição em que ele interrompeu seus estudos.
Parágrafo Unico. Na hipótese de extinção do curso, o
aluno poderá, ao reingressar, optar por curso afim ou assemelhado.

Art. 3~ No seu reingresso, são assegurados ao aluno
os créditos das matérias anteríormente cursadas.
Parágrafo único. Fica_o-aluno obrigado a-cu~ar as ma_térias intrudizidas no currículo do seu curso no período em
que seus estudqs estiveram interrompidos.
Art. 4~ Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 5o:> Revogam-se as disposições em contráffo~
Justificação
Pesquisas realizadas por estudiosos do ensino superior
brasileiro demonstram que cerca de setenta por cento dos
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alunos das escolas privadas são _trabalhadQI::e.s que estudam.
Os estabelecimentos públicos, por sua vez, abrigam uin número crescente de estudantes que se dividem entre a vida acadêmica e as atividades laborais.
Além disso, o alunado do terceiro grau tem aumentado
a taxas anuais muito reduzidas. Na verdade; esse incremento
é ainda menor - se for efetivamente positivo - em razão
do número de alunos matriculados que não freqüentam as _
aulas, ou do c~:mtingente que interrompeu seus estudo_s mais
recentemente e que, portanto, a1nda rião fora-m incluídos entre
os desligados das instituições de ensino_._ .
- _ .
O fndice: de absenteísmo pode ser avaliado indiretamerite
pela comparação e-ritre o número de lng;r'esSOs e o de conclusões, da q_ual resulta uma cifra ínquietante: cerca da
metade dos_alunos que ingressam ri() ensino ·süperior nãO chegam ~ concluir o curso.
_
O .trancamentO de ihãttíéü.la ou a simples desisiêncía dos
alunos de cursos superiores muito têm contribuído para a
diminuição da eficiência das eScolas de terce"iro grãu. Muito
têm concorrido, igUalmente, para frustrar gastos realizados
por estudantes e seus familiares, investimentos que se tornam
improdutivos pela necessidade de o aluno afastar-se da escola.
A crise econól!lica por que passa o País seguramente é uma
das causas do aumento sensível de casos dessa natureza.
O Projeto de Lei que ora submetenios à consideraÇão
do poder legislativo Nacional tem o objetivo de oferecer a
oportunidade de retorno·, à instituíç-ãõ de ensino superior de
origem, ao ex-aluno que, após superar a conjuntura que o
obrigou à interrupção dos- seus estudos, deseje retomar o processo de sua formação profissíorial.
Estamos convencidos do elevado alcanc_e s_ocial da_ Proposição e, por isso, --certos de sua acolhida pelas duas Casas
do Congresso Nacional.
_
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992 - Senador
Áur_eo Mello.
·

(À Comissão de Educação- decisão terminativa.)

PROJETO DE LEI DO SENADO N" 163,

DE 1992

Institui o Prêmio lllysses Guimarães do Mêrito Democrático.
O Congresso Nacional decreta: __
Art. 1'1 É insfituído o PrêmiO Ulysses Guimarães do ..
Mérito Democrático, destinado a agraciar a pessoa, física ou
jurídica, que mais contribuir para a causa da consolidação
da democracia no País.
Art. 2" O Prêmio será conferido, anualmente, durante
as cerimônias de homenagem a Ulysses G uirnarães, a_ser prestada pelo Congresso Nacional, cm Sessão Solene conjunta
das duas Casas,' por ocasião do aniversário de sc_u nascimento
(6 de outuhro).
Art. 3" A indicação de candidatos à premiação poderá
ser feita por qualque-r cidadão ou grupo de cidadãos, vedado
o patrocínio dircto de qualquer organização (pessoa jurídica),
devendo ser encaminhada à Mesa Diretora do Congresso Nacional, até 31 de agosto.
,,Art. 4'-' As indicações serão apreciadas por Comissão
Mista composta por 2 representantes do Poder Executivo,
indicados pelo Presidente da República; 2 representantes do
Poder Judiciário, indicados pelo Presidente do Supremo Tribunal Federal; 1 repr!.!sentante da Câm;:1ra dos Deputados.
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indicado pelo seu Prcl'\idcnte;

~.

1 representante do Senado

Federal. indicado pelo seu Presidente.
§ l" A Comissüo

Mi~ta

Novembro de 1992

SENADO FEDERAL

_

será presidida pelo Presidente

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° !64, DE 1992

da Câmara elos Deputados.
§ 2" A Comissão se reunirá. anualmente. durante o mês
de setembro, para o fim indicado no caput, devendo ~scolher ,_
dentre as indicaçôcs, três, _sohrc as quais cmitiní. seu parecer
e voto.
Art. 5" As três indicações sclccionadas scrüo subrnc~
tidas ao Plcnürio do Congresso Nacional, du_rantc a Sc~s<io
Solene de que trata o art. 2", para dccis~io s·obre a premiaç~io.
Art. 6" O Pr~miO s.crá atl-ihuído cm dinheiro c seu valor
corresponderá à soma das importúncias cquivah.:ntes a O,OF'k
do Orçamento anual de cada uma das Casas do Congrcs~o
Nacional.
Art. 7" Nüo poderão participar Lhl prcmiação memhros
do Congresso Nacional no exercício do mandato dctivo bem
assim membros dos Poderes Executivo e Judiciürio titulares
de cargos de Ministro._
Art. 8'1 Esta lei entra em vigor na data de s.un promulgação.
Art. 9" Revogam-se as disposições erh coritráiiO.

Disc:il'lina a aPl ic:ac:lo dO inc:lso VIU,
do art. 31, da Coruotitutdo F•d~r:..l,
dll outras PY'ovidinc:iaa

Art.
ConstitL1io;lo
a .112,

de

cargos

Na apllc:açio dO incho VIII, do :u·t. 37, da
ca10bin:t.do co• o I e11, do art

':i2, da Loti

11 de dczl'•bro de 199•, que di•piSI''" sob1'c a

n!l

r•••rva

di'

para pessoa portadorll de dcf'icii-nc:ta. o.: órgSos do Podl'r PUprot~~Ot<lrcs

bico

111

Fl'dC'ral,

di' concursos P>.Íbticos devc,·io pf'l'vl'r no

Art.

é!ll

A peSS<la Portadora de

edita.!

dl'hciência,

o

assiM

c:on'lidcradl. nos t•r•o• do art. 6g desta Lcti, dev .. ri •nfor11•r, no ato
da

i,nscri<;lo,

o tiPO di' dt:Uc:iincia dfl' 'IUI' li portadora, vi'lando

•

Justilicllçsdo
O Prêmio Ulysscs GUimarães do Mérito oen1oCdlico
visa homenagear o grande estadista cuja morte foi tão lamentada pelos cidadãos deste Pais c att! de outros países. Com
esse prêmio serão cõnfcmplúdas aquelas pessoas - físicas
ou jurídicas- que, a exemplo de seu patrono, tenham contribuído decisivamente pam a causa da Democracia no Brasil.
O referido Prêmio será concedido, anualmente. por ocasião de Sessão Solene conjunta das duas Casas do Congresso
Nacional em homenagem a Ulysses Guimarftcs. no aniversário
de seu nascimento, recaindo a escolha do agradado sobre
lista tríplice sclecion-nda crltre os candidatos inscritos, elaborada por Comissão Mista cuja composição ·agrega representantes dos três Poderes da Uniãt) indicados pelos respectivos
titulares desses Poderes, sol) a presid~ncía do Pr~sidcnte da
Câmara dos Deputados. Casa onde Ulysscs Guimar<ics militou
por mais. de 40 anos, eleito que foi para seu primeiro man9ato
de Deputado Federal, em 1950,
A fim de incentivar os ganhadores a darem continuidade
aos trabalhos desenvolvido:.. e permitir que o façam sem d_esgaste do patrimônio próprio, o Prêmio será concedido em
dinheiro, garantido este na prcvisüo orçamentária anual das
duas casas do Congresso Nacional, cm valor correspondente
a 0,01%: das dotações totais_dc cada uma delas. O montante,
inexpressivo em termos relativos mas de grande expressão
em valores absolutos, certamente servirá de inçentivo aos potenciais candidatos, constituindo, deste modo, fato r de emulação de importantes iniciativas na área do desenvolvimento
e consolidação da Democracia cm nosso Pais.
Contando com a decisiva colabora~·5.o do~ Sçnhorcs M~m
bros das duas Casas Legislativas para o apcrfeiÇüamento C:h~-
presente proposiçào, espero mere-cer o necessário apoio à
sua aprovação.
Sala das Sessões, 18 de novembro de lYlJ~. -Senador
Pedro Simon.
(À Cvmissâo de Edumçi'iu- decisâo terminativa.)

peJos sortoro:s di' salldc c de ri!C:Ur!los huManos ""'" instituiçl51's prOMotoras

do cono;urso, c:o• base nos cono;oritos c classific:ao::io I'Stabl'lc-

cidos

no:sta L• i, 11arant ido o rl'curso, 1'111 caso da dccisl:o

.
a

dctic:linci~o

o

as'

dcncgató-

do candidato • o cargo a sl'r ocupado, o candidato t•rá

pru:o di' 3• <trinta) di"'s para COIIIProva.r sua aPtid!S:<l par"' on<crCI'r
atribui~;:~••

l'!lpl'cíUcas a as ativid•d•s t:ípic;as do

c;~~rllo

a

'ler

OCUi>ado.

os

!ll'rv1dorcs que deveria acoiiiPanhar o dc!lanvolvi,.•nto da'l ativida-

dl's p•ra cuJo I'XCro;í"c:io a PCS!I04 Portadora d• d1'fic1in<:1a <:<liiiProvari

Art. •s:!
da
dos

A pcuoa portadora de dt:flciincill, hllbilita-

p•r• ocupar carsr<l P!.Íblico

d..

acordo co111 a Lei, -do:vcr~ particiPar

c:ur•o• d• capao;itl.o;,;<l ou trl'in•llll!nto, rclativalll•ntc às atlvida-

l"arllllrafo
•inistra~io

I'SPC<:Íficas

tlnico.

No intc•·cs ... • e conY•nH!ncta da-l'h.t•

• dOs candidatos hab•litados, poderio

~•r

criadas: turiiii.'S

de PI'SSoas Portadoras dc dl'flciin<:ia, na fase de trci-

nal!lento.
Art.

:5.11'

A c;apac.Lt.acJo CIPccífic;~~ para

dctl'l'IOinado

o;aY''iO ou lfiiiPri'!I'O público nio substih•i cu Cllclut os P•·ogral!las Pcr•anentl's de c:apacitaçio, habillt"c:lo c rcõ'lbilüao;lo,

d~:scnvo\yldos

pe-

lo'S setores <:OIIIPCtcnt•s do Poder Pt.ibl1co, visando à lnt•Siracio à· vi-
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Art,

soa portadora de
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Pua os cfcit.os dcst;r. Lei, c:onsi<lo:ra-.o: pcs-

do~tficiinc:ia

for•:o.~lo

I.<IUot\a <IUII! apresenta perda, •ii

ano•alia de órglo, de on:tru.tura ou de funçiío anatô•u:;. 1 .Puio1ÓIIira<~rntal,

ca ou

estado

pato\ôgu:o -obJ•tivo, ob..,crv::i.vcl, oocnsúr.lvt:l

dionõstico,
8Sl

ac:arrct;a.ndo-lhc a perda ou r'l!dUi;.iio d., c: .. pac:idado: Hs-1-

dc'IOta

pac•ivcl

11:

de

do'i

ao F'l. n2 1076-C, dli' 1988, do: autor li. do lleputado Francisco A11a-

<IUil' scri elass1ricada de ac:ordo ca• o d1sposto no - art
n~d1,1nda

Lei. • que

OUIIII. lnc:ap•c:idade, do ponto

de

vi!ôh,

funcignal. c nu•a dc•vantagcll, do ponto dt: vu:t;a social,
A inc:apacidadll' é u•a lilll.tl.c:lo fu.nc:1onal

i!i!

do:h~;iin-

c:ia,

da c:apacidadc de rcaliz:u- Ulla atlvtdadc, nps Moldes

h-

i

u•a rcduc:lo parcial ou.

t~tal,

<lul'

dcYido a u•a

c:arrcsponde

n1straçio c Slll'rv"o PUbllCO.
No entanto, nenhull dcrss.e10 prOJeto'i vai aléM de do:flnir

•1tes consider11.do10 norMais para o 101u ""t...i:.. ane>.

cidade q1.1c li•ita 01.1 iiiPC'dc o du.c•p.,nho de 1.11111. atividad.,, con!udeM
rada nor11al oara estiO lndlVÍduo, c• func:l:o da odad .. , da """'"' o< do"

art, 7S!, d•s10e projeto, di10Pi5111'
gra~;S:o

tagc-ns,

1nterru.c.u;.nal dtri

pu.blicada

d~ttie1int:i;o10,

lncapacidadtlllo •

pela O•·gan1zacio Mund1ll.1 d•

Saúd~t,

e•

1.••
A

ctass~flcadh•

>_ntltrnací.onal de_d_!_-

hciinc>a'IO, incapaci.dad~tli r di'-,;vantag~:ns.;: a adotada pit\o Minlsttirto

fe1ta

pelo Secretarudo b!acional dlll' Rell.bilita.;ao, 11inhtoirio do EM-

prego

III' da S~tguranca Social, l.u.boa, CUjos dnritot dr traduçlo faconccdldos pelo Ouctor-Gcrat da Or51an~za~lo 11undiat d•

Art, 92

Nlo podenl re1vindHar os.

bent~~ficio'li

SaÜdl:,

da art

:52 da l.t!• n!Z 8.1H!:, d11 11 dr dne•bro dlt 19'10, colllbinado coM o e10tabel~te:ido

nc10ta l.ei, a PRiiliOa poo·tadora de d_l!hcU!ncia

:~opta

f'Úl!li~o.-

dit

Por

•eu

F'arigrafo único

p11.ra re;.-

huMana, bc• 1:0110 os inaptos par;.. <walquer alividadC'

f•ctlvwi.s de scrr• ocup•dos Prtlt:n .-rrvi.dorrts

Artigo :52, parágraf'o 22, es.tabl'lcc:c-:

l!lico

provi-ntrJ drt carfiO c:uia •tri.bui.t:/ícs

pJJr•

drt

-•.- pcfsq•• po.-tJJdo.-as

ti JJs•rtllurado o dl.l"cilo drt •• l.nsr:.-rvrr •• c:onr:u.-•o

••J••

,,_

co~ati-is

cm~ JJ drtficilnt:i."- dr" <r<~• s6t1 portadt~ra.-, I'JJra t:.i.- P•••o•• s#tl'~tl rr-

••rv•das

attl u r (vi.ntr por· ccntoJ das -vaga•

A\R,.
da

r••dutat:~tl

dr

d~tfinR.

,..,era Hdl.r:a-. O parágrafo 22

vad•

t:<Nicur-

-• a in..,.•tidur._ do ••rvi.dtll" •• c•rtttl

rr~on••bili.dad••

atri.llui.cllr• •

t~frtrrc:id•s nt~

dis10o, o Art. 1!:4, do •l'sMo ato J.,gal, ao tratar

&101iiM a

t:tlllP•tlvwJs co• a

acr.,•crnt;~;·

-~

li.•l.t•c~o

"""

r••dJJptar:Xo srriÍ rfrti-

•• r:•rllD dr •tri.buJ.r:tht.- •fi.ns, r••PcitJJd._ a l.•llilit•r:6o rKi.tli-

d._-.
Oo:Prc:~tndc->õo:,

port•nto, qui', no ca10o de adMi10slo

de dcfic:iência, "" IIIII':IMOil cr1toir~o10

portadora

&dotados: habilit•lõil(l (pri--requlsito)

apo101ntador1a ou. pen!IS.o,

1t

de

devo:1·lo

co•Patlbilidade (ad.,qua;:ll:ol

que t;.l coiiP&tibilidade aeja deter•inada fu:-s;e

exp li c it e• cone e i tu&l•cnt e ato de fie iinc ias, visanEsta Ll'i entra .,. vigor na data de sua

pu-

do à deflniçla dt:

blica<:lõo

A

12 Revog,.,.-sc as; d1o.pos;i.(i5.,s Cll contrário.
cr•ado
Meros;

'"S!Tfxcecz;p

quo:
A

•

outro l•do, o percentual de c:ar11010 pi.Íbticoro

Pua

Art

lb.c:ioaal d'"' Intlll'-

drtn~J.#nci.•

p•ssoll.

10 A dcficlin·cta eM razí(o da qual f'ore• obtidos

1~

Coord~rnadoria

às pesllOa10 port•doras de dchcifncia foi d.,·f'inido pela Loti

lizar at;vidadeS no" IIOldC'Ii Cu 005 l111ites 'Onsid .. l'l.dOt. noraailô p:r.ra

Art,

a

d~tsvan

1980,

llervado'IO

ltncontnL an•><a a et.tll.

~u•

da P•._sca Portadora dO" Dlll'ficiincla - CORllE/KAS -••t•llrl.rcrtriÍ

.:•r11os

os

~las.siflc;oçllo

o p .. rcentual d., rl'!lltrv;. de mercado para Pltssoa portadora d• de-

Con .. tltuu:io f"edc-ral de 1'i'SS, entr• outras

it~ova-

:Í.!IIP&'IO:Iot:l

pari111eto·o~
indefioi~:lo
l~tgairo

JU.Stos na prát1c:a dlt \lll'i,
conceitua) .,, portanto, ,jur:idica.

te•

por OCll10ila de real•zaçio do: concur10o:1; inú-

candidatos re.iviodlca• sua inclu10io na res.erva de catiiQ'IO

,..,.,

apres~tntca a10 cond1çÕe10 de d~t,.Vanta!le• q..,., d•ra• a•'i!le• ao prc--

c.eito con•titu.c1ona1.
F'ara
ci~tntífica

.,

qu..

pOSilaiiOfi

jurídica, ê prccJ.s;o

obter UMa sotuclo
qu~:

a det..r111naçio

c.oM

v11.lid•d.,

o::onceitual

t:

bhcoo;, g~rat~tu. de benefício Mens.al, hab11ita<:io o: re;.bilitacllo vi-

CI.PIOS a Cla10uHcaçla Internacional de Pehc>inc:la'Oo, Incapacid;.de'Oo e

s~ndo

llesvantagc-nr;,

a

intc51ra~;io

à vida r..o•unitãria. A Lo: i 11"ior

~~!U!guta,

a1nda,

;~;dotadll

pcl;~;

Organ>zac:l:o Hu.ndial da Sa<.idf' - 0115, ár11io

da e:1trutura das Na<:ões Unid•" o: d;o qual o Bra-.i I é inte51rante.
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I - a naclonalldad.o brasileira:
o rcn.o dos direitos poUtlcos:
UI - a quttaçio com u obrlpções mllitllre5 e eleltorals:
IV - o nivel de escolnrldade exlzldo para. o exerc:lclo do cariO~

11 -

V Se~undo

••dzl.\111:1

c:il.

Rl.,, a terMinologi;o.
d.re.adll~.

ll:xpt.nsio" nu• ollti., ...

•~d~ca

E• 1872, o le>de.ógraf'o f>"an-

L.1ttrt colheu <IIO.tt!O ter01os 1:11 SRU Die.1onli.r1a di!! Hordi,in:a,
lonlilo di' u• soiculo t10r1:o

Hojr

20t,t0t

t~:r!llo,;

C:OIIPTi'II:Oda

.. !ltuoos

&l\tDr1d::ad~~:

\ldando

ti-c:n1Cos na Âl"l:õl.

l'lrl'fll:lta<UI'Rtll:

n• lingu&!IIUI Midie.a da F>'an-

c:o11 Ulll n<i101tr0

da

O "0C:0bU\;ÕrtO

l1cd~c1na,

ta1s

<:O!l~O.

i~t.OOII

dQ

dezoito anos;

!i 1." As atrlbuiçõcs do cuco podem Justificar a cxJ.cern:ta de outros Hqu!·
&ltol estabeleddos om lei.
§ 2.• As pessou portndori1S de denclêncla I! &Ssecurado o direito de se lns·
crever em concuno pUhllco pnra provimento de cnrso cuja.:s atdbu!çUt!s seJnm
compntlvt~ls com a. ddlcl~ncla de que são portndorn.s: p:t~.ra tab pessoas serio
reservadas até 20~ (vinte por contol ela$ vaaa.s oferecidas no concurso.

a

h.J:endo·c:o• ""'"o no!dio:O que

•~dica,

I:SPII:CÍfl~O

""·ache hoJe PII:Tdldo du.ntc da prohfaracio

dependcnteill

de.

a idade mlnlmn.

VI - apUdAo flslca e ment11l.

"><PI:TlMII:Otou "for-

d~: t~:r

b1olo511a

di:

SEÇAO VIl

I.U:O PTOfU.Silo,

DD

.. os novos, prote-

•ol~t~:ul::t.r,

R~adaptaç6o

Art. 24. Read.apt.a.ç1o I! a Investidura do servidor em cariO de atribuições e
responsabilidades compatlvets com a llmitaçio que tenha sofrido em sua capa·
ddad& !!sica ou mental \'erillcada em inspeçlo mêdlca.

genoH1ca

sent~d~~ se Julca.do lncsp!LZ para o serviço pútllico, o rcacla.ptando serâ apo-

Capttulo VIl
F'or

todas

~:ssas

ra:o:i5e:;,

c;las.sif1c:ac:iío lntcrna.:umal ac:outa
tl'.

fao:-•c ••sttr
p~lo

qu~:

util>ZI!IIIO!i

adotada pelo l'linistio·lo da S;aúd•• oport1.1n1zando a adoc:io

de linll<.~agc• raêdi<:a

<II.IC

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBUCA

Bn.sil e-, espec:ihc:ara.. n-

Seçàol
Dis_poslçóes Gerais

t•ual

b<.~sc:a a c:oerinc:la • a ad•'l,.ac:110o

Art. 3·7. A administ(açào pública direta. indireta ou funda-

na de 1988 c:onsaprou k Jt•ssoa portadora de dcf1c:U!nc:i:a

cional, de qualquer dos Poderes da União. dos Estados. do
Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos principies de
legalidade. impessoalidade. moralidade, publicidade e. tambem.
~_ao

seguinte:

VIU - a lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiimcia e definirá
os cr!terios de sua admissão;

11.11- ...... \ M C\aslttc:acltlo M }li t•..CIIftCiu ' ' 11 nf•r. .M.

: 1:,.-_. :t: :'•.!1:.1r •.,n) !
.,~J':.,~W·J,\/~1· ·~;: ·~;.t:.:.l~JI.-~""f!J,Y.!\G•

LEI N. 1.112- DE 11 DE DEZEMBRO DE lHO

Disp& sobre o regime jurldico dos Servidores P~bliccn _Çiví_s da União,
dtU autarquias t!' da:s fundaçlw: públicas /ttdt:rais

.............................................
TlTULO Jl
Do Provimer.to, Vac8ncia, Rcmoçõo. Redistribuiçiio

f!

SubsWuiçJo

CAP!TULO I
Do Provimento

SEÇÃO I
Disposições Gertiis
Arl:. 5.• Slo requisitos búJco:J para lnvntldura cm car&o pUblico:

•:./li ti::.!.l..!~/i,.~ t~ ~~:f~.:i:i:iii_:-,i:,:;.~;,r
1
'

~~~~-~:!~J'~:.:!i t(:~i~':.::.~Y!!:_~ ·::!;~;i~~=:~
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PREFÁCIO

Esta obra que agora aparece é a traduçOo p<:!la primeira vez publicada cm
Portugul do m;:~nuar que, com_o 1ilulo c -lnWnatlonat CIJssilicat:.on or lm·
p.air-~cnt<:, Oisnbititics nnd fi.:lndicJps~. a o~.IS. peiJ rcsoJuç!'lo da Assembleia·
Mundii11 de S.....Ude: dG •.!aio de 1976, fez editar crn linçua inç;~csa crn HmO.
A inici<Hiva e empenho do Sccrctariad" Ni'lcional de_ Rc<.bilitaç:'lo: o ano
pntrocinio do Ministro do Emprego e dJ Segurança SoCial; a afenta com·
prcensao e disponibilidade da Org.1nizaçno r.lundial de Süú1e expressa na
concessa.o dos direitos para uma tradu~ao em Engua portuguesa outorgada
pelo seu Direclor·Geral,lornaram possível a \<trela de promO'IP.r a divutag.açao,
no pais, desta classiricaç:lo das c?nsequênçias dJs doenças.
Espcra·se que e~tc documenJo sirva para dar uma mais alargada com·
preensão de todas as condiÇôes abrangidas pela deficiência e que contribua
para precisar e dfnnmlz<Jr medidas de politica e de suporte social c?ncreJo.
Trata-se de om manual para uso profissional prático e directo mas que, pera
riqueza dos seus conteúdos inov.aló'rios. serve tamb6m 6 conccp1u.Jiizaç:l.o c
rellex<io entro do terreno comum, de inlcr·faces e pluridisciptinarid.1:!C- mas
simullaneamenle de nec:ess<Jria Individualidade e de imprescindi•tcl articulação- cm que estllo contidas as acções c politicas de saUde e dCSC'JUrança
sociaL A c!assilicéfç~o e!Jborada é al!afT!enle discrimin<Jda e, sc.m ,lugír a
aproveitar os rigores das especificações médicás _cons<!grai:as. alonça-se
numa hierarquizada categorizaçM dos estados que são cons~qoência da
doença. Estes Mo aqui vlncadamcnte entendidos na perspectiva da pessoa
que sofre como individuo e ser social. Diríamos_ qu~ claSsilie<ição procUra
estabelecer com objectividade, toral-eitens~O abrangente e hierarquia de
Intensidades uma escala e diminuições. délicils e anomalias, situaÇões de
desamparo e sofrimento a que pode estar sujeito qualciuer ser humano
independentemente do seu estrato social, raça ou nacionalidade e <lO mesmo
tempo indica ou aponta recursos a prover.
Al'J'JmJ'> c.onsidcrnçOns merecem sct lccidas quanto a ccr1os a5pcctos~
~J !rJduç:~o. Se nesta nflo houve quo !azcroPÇõcs e somenlc baslou manter
a çureza Oltr~pond'cnte quando se !ralava e termos e signilicaç(lesconsagra·
d.Js niJ nomcnciJlura ~dica e na língua nacional, a adaptação teve que surgir
forçosa noulros casos.
As:olm cnlre oposições ponruais e um eonsenso argument3damcnro ·
alc-ançado, tradu.l:imos para pol1ugu6s os termos "lmpairmcnts- e '"disabiril)"', ,
rc~ç~CII'Iam::-n:c ·PQr dcticiCncia t tncapaôdadc. O lermo "handicap"' rol, por·
seu turr:o, lr<Jd'Jtido por desvanragcm (handicap), Uma vez que se mantém
ainda fnlcmacionalmcnlc com um senlidoque n."'o é alé agora suricientemcntiJ
de!imi!Jdo c consensual.
Salicme·se que este rrabalho é o resultado çro cslorço _d~icado e
par1icipado por lodos os que, individualmente ou como membros das equipas
que se rormaram, tinham, em comum a mera de garanlir a qualfdade desra
publicaç~o.
•
Finalmen!e cabe 'Dblaticcef ainda a lodos os especialistas mécfiCOS que,
num contributo activo, pela sua disponibilidade incansável e dadivosa, \tstiv·
eram sempre presentes a esclarecer a dUvida e a garantir, peJa sua reconhe·
ckfa competência, a solidez da qualidade do termo lécnlco a utilizar.
A todos o nosso reconhecimento agradecido.

a
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volvimento das politicas mais adequadas à soTuç~o dos problemas de saúde
e bem-estar. Nestc_senlido. a todo o momento se vêm fazendo opções. ainda._
que com falhas. Tem-se por certo que essas opções seriam m;:~is correctas set
as decisões se baseassem. de preferência. na lnlormaç~o_, Ql~ seja. numa
descrição da situação Jal como ela se apresenTa. Os esquemas de classificação. apresentados neste manual. sao propostas de relerenciais destinados
a facilitar a obtenção da lntormaçao necessária.
l1rormaç6es impot1antes relativas asaúde

O motcrial incluído neste manual relere-se àquetes.aspectos que se desenrolam no campo da saúde e que sl\o complemen1,1res dos impllcaÇos no
conceito de doença. Esta publiCi!Ção deve-se à iniciativa da Organi.zaçâo
Mundial de Saúde e, embora apenas com cará_C1er de ensaio. é a rr.sposla a
uma resolução da Assembleia IAundial de Saúde. Tal implica. inevitavelmente,
que a informação referente a estes aspee1os seja útil e até mesmo necessária
para o planeamenlo dos serviços d~ saúda. Uma vez que o uso d~sla
inlormaç:!.o adicional provocará uma sobrecarga para os sistemas de inlor~
maçao já existentes, torna-se nacessãrio começar por indicar as razões que
juslillcam a necessidade dessa informação.
Dados di'sponfveis na p;âtica corrente
A organizaçao e o planeamento de um sistema de cuidados de saúde
baseiam-se, em geral, nas inlormaÇôes que o próprio sistema gera na sua
prtilica corren!c. Cstas inlom1ações Pedem ser de dois tinoS. (m primeiro I~Jg:J.r
exi~tcrn indicadores de r.ccessiclades. como os registos de morbilid.:~de. Ern
sc<:;undo lu{l:tr ex:stem d.Jdos expcrimr.ntois que se podem consideran::':lmo
'subprC'<Jutos da aclividad~ administrativa. Referimo-nos à informação sobre os
rccurs'ls existentes, tai<; corno pessoâl disponível e c<~mas hospitalares, ou
aspectos com eles relacionados, como listas de espera. e referimo-nos,
lambóm. à uti!iz2ç:\o desses rccutsos, como por exemplo, a afluência de
pacientes aos d'NcrSOS s-eCtores do sistema.

Tod.:l esta informaç:lo é o produto di;! um sistema de cuidados já existentes

c cst.1, port.:1nto. sujeit.:l aos mes!T'IOs pms5uposlos que servem de base :lOS
procednncntos cm vioor para os cuidnclos d~ sa:idc. Por outras palavra:;,
torn.1 ·se c.Micil avJ:iar a ut,lldJd~ e aplicnbiliclade d~ssns informaçõP.S, uma vez
que dizem respeito à v.:ltJdJdcdo.próprio :J.istemad~ saúde e à informação que
ticle deriva. 1 ai significa que a possibilidJdc de uma <!prcciaçllo ou avaliaç:io
aprotund.:~da do proce<./ímenlo é muito limil<~da, podendo dai rc:;ul!ar qull
abordagens al1crn<:~tivas possam f::lcifmcnle sern~!igenciadns. Para ava!i<lr a
estrutura dos sistemas de cuidados. é necessário dete~minar os objeCtivos,
pois Ioda a avali;;~çtio consiste cm quantificar o grau de rcalizaç;;~o dos
objectivos fixados. O prirn~ro requisito consiste em determinar com clareza os
objectivos a a!ingir, o que p~rmitirá apreciar o grau de cumprimenlo desses
objcclivos, o grau de eficâda do sistema de ruid<:~dos em qausa, avaliar as
medidas a in!roduzir para o processo atingir a eliCãCia, o ·rendimento e a
disponibilidade do sistema, assim como a homogeneidade da repart1'çao ( 1)-Os
órgãos da gestão lám sempre tendõncia a considerar os 1:1ados sobre a
~lilizaçao e provisão dos recursos mas, na verdade. estes são Importantes
fundamentalmente no que respeila a objectivos de eficácia e de Igualdade.
Embora várias tentativas de avaliação da eficácia tenham sido feitas pelos
meios supra citados, os dados referentes aos recursos na.o passam de
elementos indirectos em face do verdadeiro problema.
Dados para avatiaç~o
Toda a tentativa de avaliação da eficc1cia de um serviço de saOde deve ler

em conta lrés aspectos fundamentais:
i) contados esJabelecidos com o sistema;
iij forma de o sistema responder ao contacto; e
ii•) ~c~u:t::~do

de· cont~do_.

:. av:Jii.:lÇtJO do sc_çu:-.do d<:!sles a!>pcctos. cu_!>CjJ, <1 forma éo si-:.rcma
ão C0(11,1cto rcc;ucr <~Pen<:~s uma brc·.rc conzidCJ!-1Ç.'\O. f.m principiO,
exi!>IC gr.tndc lacilidade de üC!;Sso. aos_meios que permitem cstrulurar_a
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in!ormaç:lo relativa a este :Jspccto. Assim. os dados dos t.hiCJrentes tipos,
preceócntcmenle indicad::is podem serutiliz;:~dos para av<Jtiat;õcs globais c por
outro lado. a recente Classific;:u;ão Internacional dos Procc"d1mcntos P.:~dlcos
(2) fornece um quadro referenciãt que permite definir as respostas especíl!cas
fornecidas pelo sistema. Quanto à natureza das informaçOes correspondent~s
~o primeiro e' terCeiro asp~ctos, ela é menos linear e exige, portanto, exame
mais aprofundado.

O resultado de um contacto deve estar re!_aciQnado com os seus obi"ÇIIvos. Estes, porém, na-:~ tõm sido objecto de lormul<~ção suficientemente precisa
para permitir a sua avaliação. Contudo, o primeiro requisito de um si~t~ma de
saúde consiste em proporcionar uma modilicaçao benélica da situaçao ou
estado do indivfduo que recorre a esse sistema. Quando essa mod:líc.Jçao nao
surge ó fundamenlad<:~mer.te legítimo duvidar desse sistema de cuidados de
saúde. O desalio que.se dE'para é, pois, o de criar um mõtodo para definir o
estado de um Indivíduo, de lorrna a poder registar a modific<:~ção Que surja,
comparando a avaliação aquando do primeiro contacto com o sistema com a
que ocorre após resPosta do mesmo. Essa mod1ficaçào medirá o resultado
que o sistema proporciona.
Infelizmente, a natureza do desalio varia com o grau de morbidez. Assim,
quando à maior expressão de morbidez corresponde uma doença aguda e de
que o melhor exemplo e a infecção agud<J. dispõe-se de mcdiç~cs simples e
segurasque permitem avaliar as consequOncias. Estas medições compreendem
aoc.orrência ou ausõncia de doença. acura ou a mor1e. Neste sentido os 1-:!nnos
utilizados na Clnssilicaça.o Internacional das Doenças {CIO) fornecem um meio
vanoso epreciso para o _estudo e experidncia em saúde, constituindo uma ajuda
adicional o conceito de causa subjacente (contido nessa clas:;ilicação). Além
disso, as generalizações à escala das populações, s~o simples e obter e
jus!ificar, pois o controlo da doença depende largamente das acçOes estabC·
lecldas ao nível da comunidade. Foi baseado neste princfpio que, no sécub
dczano·m, se cri:"'rarn os rundmneni:J"> de Saúde PUblica c se estabelece•J o
va!or t.!os iMicarJr:lr~o--s inct•rcctos de smíde da comunidade, de que é exemplo
;1 n~rtnht.l.1dc pcrin.:ltat.

À rncdida 'lUC as infecções agudas começam a ser controladas, outras
adquirem mois relevo. Desde que doença implique risco da vida,
irvJ:ca(Jorcs sirrplcs. como a monatidt~de, mantém o seu Vélfor e como tal a
lcrmM~'Jgia da ClOcons~r.·a uWldade para c:feilos d·~ avalioçâo. No entanto,
a s:t•J,1';[J') sotrc uma moc !;.;a;.'\o.como dcscnvotvimenlo das técnic;ts. Assim,
alccçocs como a d1;;~bclr:!S e a anemia perniciosa pod!Jm sct conlroladas
embora as caus;;~s subjacent·~s n."io possam ser eliminadas. 1\ rnort.<:~lidildQ a
mesmo a ocorrência d.:l do~nça têm, em lermos de av;:~tiaç.'!o, rr.cnos il.1·
por1ãncja que os aspectos rci.Jcionados com a prevenção primâr'ia c os termos
que a CID u!iliz a jJ. nt.lo rei 1-:!Ctt:! rn os objcct ivos Iín<JiS, particularmente nos casal)
·em que as regras de atril>uiçao de categorias eslfl_o limitadas peta noçao de
causa subjacente. Torna-se pois indispens.1vel identificai asmanifestaçoes. o
que ~e tornou possível perapossiuilidade de opção que a Nova Revisão da CI~
concede. Esla ampllaçao da classilicaçao pcrmile, de lacto, a avaliação, oo•s
garante a possibilid<ldc-de constatar a climinaç~o ou su:;pensâo de lima
rnaniles!ação; e assim se pode verilicar uma modilicaçflo após .a tomada de
contacto com o sistema. Convém, no entanto, examinar até que ponto é
lagi\irno. nesta base, eslendcr a gcnerafizaç~o à população.
docnÇ<~s

As doenças esponlaneamentecuráveis. susceptíveis de prevenç~oou de
cura. constilucm apenas parte do espectro da morbílidnde. De lact~. do própr~o
sucesso das medidas de controlo destªs .do.enças,_ resul\ou uma ~mEOrt.ãnc•~
crescente par3 um conjunto residual de silu~ções que est~ catego~·~-n~? mclu•.
Neste conjunto incluem-se lesões de ongpm lraumóhca, dehocncléls cm
deletminaclos órgtlos sen:;oriais, atraso men_J;:~I e doen.çn mental, bem como as
doenças crónicas d.LJ rncia idade e da 3. 1 _idade, pa~1cutarmc~te as doenças
cardíacas, acidentes vasculares cerebraiS, bronqw!e e artnle. E.m .alguns
países, sao as perturbações deste tipo que ocupam o. lugar J?rmc1pat da
morbilidndc l' merecem t::mrticular relevo corno causas de 1ncapac1dade. Para
estas perturb<~ções torna-se mu-ito útil Um código d~ manire~tações que f~en
tifiquc as solicit~ções que possam ser fe~as a d1versos hpos de se!VIÇOS,
embora _só raram.eme possa seNir como_meió para in~lcar as alle!'3ções
verílici:ld<!S no esta~o 9o ind!vlduo; após contacto_ com o s_1stema ~e cu1dados
de saúde.

t~!>pondcr

(1) Coctnne, A. L. (072) ElútcliwM,. •nd slficiotlcy: random niiDctionl or1 hellllh ~.rvit»s..
l#lc!otl, N\IPrhtld PtOVIndal Hospitais Trust

(2) World Health Organlultion (1978) ntemallonal da'siblion of ~NI ln m.dicilt.
Gonew, Vai. 1 • 2.
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Ct:msequérlCias-da Oõcinça

As dinculdades surgem devkfo às limitações do mod~lo ":~édlco de

doença. Aqu_cs_lào nuc_lear.radica no c~~nceilo ~e doença que, srmbohcamente,
se pode ilus1rar no esquema sequenctal segumto:
cliologi;t .. ,

-p.1l~·logi·1

A CIO basciJ-sc

-) m::tn•fc:o;ta;i'lo _

ncsl~ 100dc!o. sendo as çomponcn:~S- d.J s·cqui~cia,

diversa c lsol.1damcnle idcnl•!Fcad;;'IS dentro da ci.Jssr!icnç~o. C:;tc medeio nJo
consegue. poréln, rOIIcctir recta a g.:m1n de pro~lc_mJs que r~v.lrn as p~ssoas: a
cont::~c!;Jr com um sislema de cuidados de S<I0de. TornJ-se, pois. nc:ces~.1rio

examinar as razões.dcsse contacto*_
A doença interfere com a C<lpacidnde ~ 'rndivíduo d~scrnpcnhar as
runçOes e s.Jtis(a:zeuls obrig;u;~es que dele se _E:S~cra. Põroulti'lS q~Tõlvras, a _
pessoa doente Ú incapaz d~ d~SCr;>;penhar O SOU jjJp~J 5-0ciJ! OU(!~ Ol.lnlcr O
seu rclaci_onnmento habiluLll com os outros. Este ..concéito. é s.uricicrl!cmcnte
amplo p<H<l englobar a grande maioria das acçõtU ac rc..cutso e é',aC0-f'.laelo êOm
um serviço de saüdc, englobartc!o desde as doenças que imp!íctim risco de
vida, fls si!uaçocs de c<lráctcr módico menos vincado. cOmo pode ser a
1nsiedade ou a procoJra de opiniao e o desejo de aconselhamento. O únicolipo
da con\.c..c\c nt!o incl;ido nesta abordagem é o que ocom nJ ausOncla dg.
fenómenos paloltrç,:cos, cc.mo o que decorre da j:itO:cüriJ_ dr! iriQCulaÇ~o
prolí!;j.:,tica. Apar1irda Sexta RevisM da CID vCmscndo tomadas d:!>po~ições
relativas a estes conJJcros Mo relacionados com situações. da doen~a e este
aspecto foi objecto de ctHtsideraçno sislcmtilicJ na Nona Rc·~is;'\o (Ciassificaçna_ Suplemcnt.1r de t-'itctores que lnfiLICOCi(lm o Es_IJ_do de
e o
Contacto cornos SeNiços de Saôde- Código V}.

sawc

J. . bora, na prática diária, o modelo médico de docnçã, aciiTia·rwar.:~dO, -

constJ~; um instrumento muito eticicnre de .abor_dar as P.t:-rturb_a_ções que se
podem prevenir ou curar - sendo ·a desJp,1riçtlt;;) dos efeitos d.1 doença o

corolário do tratamento da sua causa -Irara-se de Um modelo incompleto por
nao tomar em devida cons'dc(açao as conseqtJências da doença. Sendo
ptincipalmente estas UUimas as que perturbam a vida quotidiana. torna-se
necessário l!m quaJro referencial que permita compteender estes fenómenos,
sobretudo no que se refere à per1urbaçõas crê nicas e evolutivas ou .ir·
reversíveis.
.

~ poisco_nvenlcnta aslabe1ecerum en<:<Jdeaménto de fenómenos rrgados
seguinte moda:

à doença inicial, que se pode figurar do
doença -1o dcflciõncia

-i<

Incapacidade -~o desvantagem (handicap)

A natureza destas difercntesdimensoes referentes âs consequências da
doença, a rsspecliva dcliniçAo e o fundamento da ele'boraçâo de três esquema;;
~e c:l.1s!'•lic.1ç.'\odc:;!íntos.::.cr~'\o objeclc_de <l(lrorund<lm~nto e mniordcrnthe M
r.'!p:r;,ro 1d·~~re rn;"Jnu;;cl. Por <tl)ma bnsrr~rfl.r,,rvcz, rctNirquc csl<ts distinções
f,ll.:•'.t,un O C!;-l,õb•~ 1 CCiUlOOIO de-um plõ'IOO acJ,1p\üdO ãs diferentes Si!UüÇÕC~.
,r.1r f,C.Jix.'O .:zs potcncir~is cocatrrbulçOes, respcclivamcntc dos serviços médi·
cos., OOS cc.n1ros de rc-abi!.l.aç:'lo e de scgumnça sOciJI. Esras propostas dilcren.:i.,-:!or .1s orcrccem. pelo:; mesmos moti.,os, dilcrentes tipos <!e instrumentos
c!~ ;c r ;.·..os sot::-rc a S·lu.Jç,1o do indi·1iduo e inc.licarn poss!brlid<tdcsdc cvo!uçá;;:~
c!J::ren;c:-•. qJr3nr;ndo .Jã~im uma antecip<:~çlle no quê se relere <lO estudo
i!VJ 1 i,1tr·~o. C. a!•~m t.f•s.so. os illstrumcntos d..::scritivos permitem c:iludarquer as
raz6cs que levam o inch'lill'uo a contactJr com o sis!Cma de cUid.ados da
saüde, Qt"Jer a aprcr."ndct o signcfic:~do do prob!ernacorrelacionado -o da sub·ulitiz<Jç.1o dess_c_s contactos- ou sejã a juslilicaçao de porque·nem tOdo O
indivíduo com dclcrmin<Jdo_ cslado de saúde contacta com o sistema Qtoe
polenciatmcnte seNO o seu interesse.
D~senvolvimento

das classilit..açiJcs

As consequências da doença têm sido availadas segundo diversos
métodos. Uma correnle, de particular relevo nos Esi<JdoS Unidos da América,
tem-se dcdicJdo_a estruturõr a cxperi~ncla existente rios Contextos clinicos e
de re.abililaç:io. Deu-se, em geral, grande impor!ància a !unções como as ac·
tividadcs da vida diâriõ, rondo sido este trabalho bilseado em piocedimentos
de a'laliaçê1o {3) . M ais reccnt em_cn\ e, uma nova orlcntaç~o surgiu oa sequência
(3) Wood. P.H.N. & eac:roy, E.M.(I978J.An •pk»miologlcalappraisaf or cbablom..,L ln:
Bctmett A. E., lld., Recent ~- ln commurity ~- E<lrnburgh, Ch~
l.Mngs~.
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dos processos de controlo c cer!ilicaçào das silu<Jções de deficiência e a
propô silo. quer da invesligaçfi·o Sobre prevalência, quer dos inqu6·rilos para
efeitos de atribuiçfio de pensões ou outros benefícios sociais. Tratc:iv-ê:l-se ds
de.'inir calC!JOria·s·ou-grüpõS de>pe ssoas preenchendo critérios pré--determinados,
r.uma cárac\eriznçM -de lr<~balho em que o acen!o sobre o aspec!o t:lassiliC?.·
livo prcdominJva cm rclaç.'io ao avaliativo. Confudo, é considerável a Oüma de
aptic.Jçõcs que, decorrente dessâ oricntaç~o. vãO desde as estatísticas de
saúde obtidas [.leio sistema de rotina: pagamento de pensõeS espccilícas, alé
ao ptane<~menlo de serviços do s<Júde, segurança soei;;~!, gesrao e polílica
sociais.
Estas actividades suscilaram um r1ovo interesse erilre os responsáveis
das _cplhcilas de dados e da lormulaç~o estalistica, eslimutando o propósito de
aplicar esses dados a uma escala comunitária. Um esquem.a preliminar foi
e:.11...-:r'\'!.J rnr [~.ll••!r C:-ch:m:~ ~·~uhrnclíd') pryr lsr.oct _à or.1S ioirn 1~·i2 '·'7lllS
:-::.::..•:'> nl.\.~ 1.r1•:·~. f) Cr:r·tr~. r.!•; C!v;: .:.;;:r·;-.-.-..,-(J;l:, f'H)•: rr;. l-;. r~.1 c;r.:'J ·~111 I •,;ws.
~rr.pJs um.J nbou..l~rq~rn 111ais ,,;zvrur;:l~lc.lil. apô-s rJ•'Scus~.1'J Uo l'~l/!.o ttl!le J
d1tCclora do ce.rrtro ()r.~ t,1JrJd .•<nc Gulde·tclU c pro!cs:;or And:ê G10ss•:rrd do
Ho::o~if<tl nayrnrJnd Poincaré, d~ Garchcs (Franç<t). Esla:;. "prcp0st.1s <tsScr1taram cm dois principies lur.damcnlJis: por crn IJ~o C!.labcl·~'ci;J-SC uma
dishnçllo entre deliciencias c as rc~j::CCtivJS itnpt:Jt1ânci.:.s. ou seta. cnrre as
suas consequências funcionais e sociJ is c. por outro lado. os diversos aspccroS
ou eixos de dados cr:tm ci.JS.Sificad~sscpi!t.idamenlc segundo rcgrsros num~ ri·
cos -drfcrentes. E"sta abordag;;rn -consistia, fundamentalmente. num certo
número de cl<~ssilicJçôcs distintas, embora parJlclas, o que a d·~m.vca•/a
ni!idamr.nte das lécniC<Js tradicionuisda C\ D, onde os eixos müllip!os (ctiolot;ia,
anntomia, palologia, etc.) _estlio integrados num sistema hierarquizado. organizado dentro de um registo nun;:Crico.
-

A OMS C(lnvidQu um consu!:.or, o Dr. Philip Wood de Manchester ( \ngla!ena),
para cstut!':u ::~ possibil jade de integrar as prooostas de Paris num CS'1uem~
.comprrlivcl cornos p;i-:.;fplcs h<'lsicos da CID. Corn esse propõsi:o. à ctassilicaç<io h:11rarquizarJJ d·: Jrô5' di:~•:os. rclcrcnlc ás d·~lici~nci,1S anjló~;;J na forma
à CIO,procLirou_<icrc:-.tcrrt."lf·Scuma d.wsi!rC<IÇ~o de lri.:s d>;plos para <l'i incapacidades, c para as dcs.,.onw~~n::; {hand!Ci'ps) nonwad.1mcnre. ern termos
de mobrltdad~. de dependência fisica e de dcpcncJ(.ncia económica. Simul\ancamenlc começou a sistematizar·se a terminologia IJhliza::la nas conse·
quéncias da doença. Fez· se circl.i!arolidosamcnte eslas proposrasd":l 1973
e solicitou·se a afuda de grupos particularmente implicados na reabrlrlaç:lo.
Cedo se constatou que as diticutdadcs. na:o provinhãm só da nomencla·
tu ra mas também da contusao quan!o aos conccilos de base. Após um e:srorço
de clarificaçao tomou-se nilic!o que o esquema (:nico scguir.do os principias
raxonómlcos da CID era insalislatór!o. Com elctro,sc asdcliciênciaspodem ser
facilmente abordadas dessa forma, n~o se pode realizar uma sin)ese das
dilerenles dimensões d<J ""·svanlagem (handica.p) sem que se esl.:lbeleçam
coffipromlssos arbitrários e conlraditórios entre as diferentes dimensões e
papéis definidos. Propôs-se ent:lo o principio de que a crassilicaçao das
desvantagens (hand!caps) _se_ fundamentaria numa ordenação dO$ di·1ersos
aspectos de cada dimensao. No primeiro capitulo deste manual traia-se com
mãís detalhe este assunto.
No seguimento das conversações entre o professor Grosslord e o Cenlro
de Patls, prepararam-se enrao, dassilicaçoos se patadas para as dericiênc:ias,
er'P.-Sv.l~llagcns (h<tndicaps). Es:as classificaçOr:s, ampl.:~mente diVIJI!Jadas "!rn
197<1. :;_uscitaram numerosas observações e comentârlos. Contribulçõe~ pre-

ciosas no decurso da el.:~boraç~o destes esque~llils, 10rc:tr.l recebidas principalmente por p•trte da lntcmational Conlincnce Socm'ly (Eric Glen), do lnternalionS Council ol Ophlalmofogy (August Colenbra.nder), da lnlernational and
Europcõlnleagucsagilinst Rheumatism(Philip Wood), da fntematlonal Socicly
for Proslhe!ics ·and OrU'\OI;;s (Heclor W. Kay, já falecido) e da Reltabif!!ion
Jntcm.:~lion;;~l (K. A. Jochhcim). Há que agradecer também as contribuições
indi•Jiduais de ElizJbelh t.t. D<~dfey e de Michael R. Bury, bem como o lrabalho
do ncrnard lsaacs e de Margarelh Agerholm. A OMS, quer na sua sed~ de
Gencbr,,, quer na ~ua dcleg<~ç.lo regional para a Europa. em Copenha~ue,
corocou igualmenle à disPQs!çao dos autores, v.irros memorandos o nolélS.
Oulros encontros liveram enr~o lugar entre a or.ts c represcnlanros da
lnlemarronal SociéJI Securily Associalion e do Sc.:lal Security Oepartment do
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lnternational Labour OU ice. O Dr. Wood lfcou encarregado da compalibilizaçao
dOs comentários e da lonnulaçao de propostas defirlílivãS-. E"slas prOpostas
leram submetidas a apreç:iaçao no decurso da Conlerêncía Internacional para
a Nona Rcvis~o da Classilicaçao Internacional daS Oo_enças!·-em OutubrO de
1975. Nesta fase. o projecto previa então a adiç:io de um dígito suPlementar
para idcnlilicar a incapacidade, mas reconhecia-s!! qoe esta ~_bordagcm era,
globalmente, de carácter experimental e exploratório. Após-3pri!ciaçao;-da
classificaçao, a Conlcrancia recomendou a sua pub11caçao sa.b forma experimental. Em Mnio de 1976 a Vtgésíma Nona Assembleia Mundial de Saúde,
tomando cm consideração esta recomendaç~o. adoptou a resotuçâo WHA29.35
que aprovou a publicaçtlo, a titulo experimental, da classilicação adicional de
deficióncias e de dcsvani.Jgens {handlcaps) como suplemento, e n~o como
parte ífltegranle, da Ctassilícaçt1o Internacional das Doenças.
Este manual, editado sob estes auspícios. constitui uma relormulaç~o
apreciável das detalhadas propostas apresenladas no congresso da Nona
RevisM. A organizaç:!.o hierarquizada da classilicaçOO das deficiências loi
radicalmente alterada por form;J_a apresentar espaços taxonómfcos mçthor
relacionados coma impor1áncia e a frequência daS manirestaç_Oes; introduziu-se
uma classilicação inteiramente nova das incapacidades, estrutUiada de forma
semelhante à ctassilicaçtlo das deficiências. e aumentou-se a classmcação
das dosvantc1gens {handicaps). Estas modilicar,Oes foram efectuadas à l1,.1z de
ensaios de campo preliminares e do crivo de apreciações lorinulad·as -Pela
lnlemational Federation of SQcieties for Surgery of the Hand (Aifred S. Swanson), bem como pelas personalidades a organlzaçOo& citadas precedenlemence e ainda pela UNESCO e OCDE.
Apllcaç~o

f'lrci'Hca das ClassillcótiOes
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é possrvel graduar as ri:Spt!clivas condit;ões, o que torna necessário csp:)cifiC<IC o es.tado ® individuo rclntivamcnle a cada uma delas. Estascaracleristicas

fazem com que os cód1los nÃo sejam hierarquizados no sentido hjlbilual do
termo, e qúa'Guer- abr-c..~í.:i:Ura só é possível por omissão de algumas dimenSoes. -A leitura aterita do csQUrima do côdigo- ov dévérá permitir a
comPrc()ns,_o desTas c.1ractcn':;t1'Cas com rmior clareza.
Os diferentes aspeelos destes lrês esquemas de classificaçâo sâo
examinados com maior detalhe no primeiro capitulo deste manual, que dc:screve_iguafmente os processos de avariaçao e arectaçao às diversas categorias. _O ma~· tal comporta tambérr um fnclk:e de c;eficiéncias.

Fontes de dados
À excepçao dos Inquéritos e dos trabalhos de invesllgaçao. a principal
forllci de dados do lipo apresentado neste manual reside nos registos da
coniáctos dos doenles com os slslemas de saúde. Toma":se por1anto necesSáriO rever os dados registados, a fim de verificar se ·estao de acordo com
a classiflcaçM e se é possível entrar em linha de conta com eles. Os conTactos
s~O feitos com um prolissional de saúde, que pode ser médico. enlermeiro,
terapCula reeducador, assistente social ou luncionário de instituiçao concos· ·
sora de pensões. ou afnda QUO pertCnça a qualquer outra plOfissão rclacionadª
cpm a s.oúde. Os resullados. que, na sequência se pretendem sao o esclareci·
mento e a avaliação dos problemas de quem procura esses serviços. As conclusões da avaliaçao. enriquecidas com algumas das informações lrocadas,
·
deverao ser anotadas nos registos do caso.

O processo pode ser excrr.p\ilicado pelo diagnóstico médico. O invidlduo
descr~vc e manilesla os sintomas e sinais,_que sao considerados e avati;;~,dos

Este rnanuatcomporta três classificações distinlas c indcpcndcnlcs, cada
uma referindo-se a um nível especifico de siluaçOcs resullantcs de doCnça
a) DeficiCncias (Cód~o 0), relalivas a toda a alleraç:!.o do corpo ou da
<Jpõlrê nci<~lisica, de um orgão ou de uma lunç:!.o qua lquerque sej Ol a_ su~
c:~.usa: cm principio as de!iciênelas significam penutba.çoes ao nivet dO
órgão.
b) lncapac!dadcs {Código I) que rcllectem as consequênciaS· das defi·
ciõncias em termos de desempenhO e aclividadc luncional do in ..
dividuo; as incapacidades representam pois perturbações ao nível da
própria pessoa.
Estas (!u3s C31cgorias sM talvc_z as menos sujcilas a contrc'll~rsia. A sua
estrutura laxonómica assemqlha~se à c;ue a_ CID possui, lendo anlbas uma
estruluraçâo hierarquizada e conservando o seu signi licado, m~smo quando as
codificaçOes soo somente utilizadas de forma abreviada. S.'io l(lmbérn muito
minuciosas. ·A diferença entre o_s dois cód,~_os provém da n~turcza dos
assuntos a classific;ar. As deliciCncias tém terminologia asscmclhâvcl à das
doen_ças da CID, na medida em que s:to prcrcre_ocialmcnt_c conc•ibÍ'ICis.cómO
lenómenos de limiar; em cada categoria o que está em ca!,J~ é julgar se a
dellciénda está ou nao presente. Por outro lado, as incapaci::Sad~s rellectem
falhas de realização de modo·que o pretendido é prever a graduação da
execuç~o: previu-se, pois, possibilldade de registar o grau de incapacidade e
o prognóstico.
C) Deasvantagens (handicaps) (Código DV) dizem respeito aos prejuízos
que o individuo experimenta devido à sua deficiência e incapacidade;
as desvantagens (handicaps) reUcctem pois a adaptação do in_divlduo
e a interacçOo dele com o .s,cu meio.
A desvantagem (handicap) é mais proble_mática. A estrutura do código OV
é radicalmente dderen!e de_ todas as outras_classilicações rcl::rcíonadas com a
CID. Os itcms não sM classificados em lunçáo dos_ i~di'lidÜO~ OU .das Suas
caracterísllcas, mas de acordp com as condições de vida cm ~~e as Pessoas
atingidas de incapacidade se podem cnconlrar, condições essas que poderao
colocar esses individuas numa siluaça.o de desvantagem em relaç~o aos seus
~lhanl!Js,quandoapreciadassegundoasnormasdasocledade.Oesquema

lormul.:lllo n[lo é cxauSii\IIJ e l:rniti.l-se àquciC3 papéis básicos d.J vid<L em
socicd.1do:!, que s:1o considcr.odos como as dimcnsõ!:!s m<:is imporiJnle$ dtl
e:Dcri<!nciJ ~ivid.1 pelo indi-;íduo qué se ·cncontr:.: na si:.J<JÇ;'lo de desvá.nt:lçÔm
quanto a ..._ oricntac:Lo, indcpendéncia fisic<J, mobilidade, ocupaç:to, iniP.·
çraif~O social c indcpcndCnci<J económica. Para cada uma dcslôlS dimensões

emcon junto. Com bélsc neste conjuntod'e caractEÚisticas corih-eCidas,torna-so
habitualmente possíVel atribuir ~os problemas do individuo um grupo ou
catéQOria pró-d~terminada. sob a lorma de di<Jgnóstico especifico. Existem
três aspectos a· considerar em especial Prime Iro, os' dados efu bruta estão
orientados para o individuo. s~o sintomas e sinais que se ãprese"ntam num
individuo especinco. Em termos de sistemas de informação, os dados obtidos
rta.Q vao além de constituir listas ele pessoas com caracterlsticas partiCulares.
tu: :.•:r; 1!l:.IO lu•j·lr. {!;i-::.~ um1 S.+Jnol+ca~;~t·J n t:J:.t:ts d:v~tS-:1'5 car:lr.l·~r:::toc.1S,
,,~.,:.~:~r~wJ•J umã c;: ~'=w io;J.;.io c CS!:(.o.'h•:.:'!:I.!J l,lll'la bJ::;~ Çilra €~:;1:ll.;cl·.'ÇeJ

•r•lcm0 1;1Ç0t·s. /1 iclfOrr.'l;;u;~o resutlbra te C caraclr;nl;"t:'l p)r urflà
goupc"~or~em<~ci'lo, Hado duns propriedades •mponan:es. Ol.:r·~ ~ a poss't,:i.
J:td~7: de eX!rair, a propôsito de individuosde.um mesmo grupo. conctusõ~s que
transcendem os lirnilcsdos dados necessários á catcgorizac~~: por ercmplo,
~rnn1e acrescentar à lista dos sinais e sinlomas do sujci:o unl di:t;Jnóstico
individual, comportando a elio!ogia, a patologia e o prognóstiCO. Hã tam'J~m a
posS:billdadc de agte{fài'OS dadi)S orientadOS par a" as C<J.tcç;orias O'Jma b<3se C'e
gcncmlidadcs ~ais vastas. como os CJpitulos da CIO, o qu~ lacit.ta a transmissão de inlo!maçâo simplilícada. Enfim, o terceiro aspecto impor1ante t!o
diagnóstico médico é permitir a comunicaçao entre profissionais, tendo funda-_
menlalmcnte por base os e!emcnlos que podem ser inferidos a par1ir da
calegorlzaçM.
·Partindo de~la base, é passivei examinar a natureza da informaçao,
evcnlualmente disponivcl, acerca das consequências. da doença. Torna-$e
imediatamente evidente uma série de d•l•culdades cuja influência_ se pode
revel_ar muito cl;uamcnle, ao lentar lazer·sc a analogia com o di1-;nóstico
médicQ.._ Er:n. primeiro lugar, os objccli-tQS entre diversas prclir.t.Ocs d1ferem
inc_vittlvct c con!:.i.dcrayctmcn_t'!; as::.im c_ quC lem ir.tcressc p·:;·ra um tcmr-o':uia
rccduC.,dor é provfl'lcf que n~o inlcrc~.se a um a~.si:;{~nte ~cia1. Eslãs
divergência d<:? inler(!sscs imposs•bihlôl a comp:traç.io c dados. Em segundo
lugar. a holcroa~ncidade pode tornôlr--sc e..:ccssi'ta porque ncst~ contéxlo a
mnioriadasprofiSSôcs interessa-se sobretudo pelas nvah<lções c pelos dados
oncnta:do_s parJ o lndeviduo. n.)o lendo muito cmconla os p•oc~d,mo:;r.·os estand~Hdizadqs. Es!c liP? de inlorrnaç:!._o n:'lo se presta à simphlicação Gue facilitaria
_a Jransmi~sao no lnteriõl' do sistemà fnlormalí\·o: corisidcre-sc, por e.+Cemp:O,
que uma l1s1a de dificuldad!ls nas actividades da vida d•âria. não 1em utilidade
nem para o planeamento de serviços, nem para fazer opções-de prcccdimentos.
Uma terce1ra dilicuklade consiste em nao..se w conseguido desenvolver
conceitos unificados, análogos aoS que se utilizam pé!ra as doenç~s. CanSe:·
quenteme(l~e. podo-se o_~v)Or apenas de poucos d<~.dos rE:l<l\i'JOS a_calcg+Jrias, :
o que conshtut um factor 1mpor1ante de falha no desemotvimcnto da politica e
planeam~nto ao serviço das pessoas com deliciõncia. Finalmenle, a ausência
de conce1tos adequados, de valor mul\iprolissional deu lugar a dificuldades da
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comunlcaçao, situação agrav<Jda ainda pela ambiguidade e conlusAo da
terminologia.

• Este manual, pubficaçao I e~ a a lítulo expeiimental, n:l.o prclende resolver
tOdas estas dificuldades. Apresenta-se. no entanto, a titulo elrploratórlo como
meio de rc::;ol•,cr .1rguns dos prof:llcmas.l'rocura contrib• rir pma a promoç;"Jr> da
unirorrnidadc de conceitos e de tcrrnlnologi<~ dc'carác!cr geral, Indicando meios
de agrup.::~rcac<lclcrís!icas individuais para eleitos de slmplilicaçt!o,de cncorajJr a cslandardizaÇao e- de melhorar a comparabilid'Jde dos dados. Ê im·

provjvcl que os protocolos clinicos actuais contcnh<:~m todos os detalhes
necessários e adequados para a apli~ç~o rigorosa dos esquemas de classlfic:tç~o. No entanto. espera-se que este manual lenha um valor pedagógico,
E!~ imutando a recolha c o registo de dados mais adequados.
1.1~ que um::t in!ormaç3o mnis J::ró~ima da Ideal seja compilada na base
deslc$ csquern:JS <.!f! CI.1SSIIIC:lÇ:io é, con!udo. passivei seguir eSte fi1élodO de_
abord.,aem com o rn.Jt~rial dos r~isros existentes: qu;;~i:;quer outras indicações a este re!::pc;lo çod!!m ser Ureis. A c.1usa sutjaccnle tis diliculdades da
um individuo. a doença. pode-se em geral idcnlilicar a partir do c!iagnóstico
indicaOo nos regis!os m6dicos, n.1o sendo a codificaçtiO da CIO. pois, mui/o
diricil. Nos regisros ntto médicos, a causa subjaconto pode ser dilrcil de
dE>terminar, mas nesres conte ~ros, este racto1 rem muilas vezes pouCa Importância. Em qualquer lipo de registo as consequenciaS mais lincdiatas da
doença, as grandes deficléncias serao facilme:11e an,ráw~is e assinl a ccdificaçao no código O n:io aprcsen!ará. pois, obsrácuios. intransponíveis. O
aspecto essencial que deverá ser objecto da atençao no futuro, diz respe1to aos
crilérios da identificação e à sua relaçao com a gravidade dos casos.

O código I requer um Jipo de inlormtJçóes que provavelmente já Cxlste nos
regislos, embora haja que ler cuidado com as variaÇões lnerenres à utilizaçao
das avaliações clinicas, dos tesres funcionais (incluindo as acJividades da vida
diária), ou dos questiOnários. As categorias propostas deveriam conduzir, por
si s6 e sem muita dificuldade, à avaliação e ao esclarecimento atravéS de
qucslionárfos. No entanto. é também necessário ler cuidado ao caracterizar
uma incapacidade. pois esta podo sofrer a varfaçao que diversidades de
contexto favorecem- uma definlçao médica de carácter profiSslónal, base3da
no julgamcl'lto de um cfinico, uma defini('~o cc.mpor1<Jmental d-ecorrente do
rendimento produzido em actividades seleccionadJs ou urna definiçao juridica
que pretende decidir se um individuo tem direiio a determinados subsidias.

A avaliilç~o da desvantagem (handicaj)) passa inevitavelmente pelo
exêlme das dimensões e calegorlas inclufdas no código OV. Assim. a classifl-,
caçao de base nao deverá ser muito laboriosa nem requer um esforço
particurar.lsto sugere que o esquema é exequível, mas a sua cqmparabilidade
e validade só serao reveladas pelas experiênci~s posleriores. Quanto à
apucaçao retrospecliva dos registos existentes, a principal difiCUldade residira,
::•:. ·,·.1. e:rot·r·h~. 'l'l co;c:l~.~·r.:t C·~ •t·f:rm.1-;.-,'J.I11rilY.lt:lCr;n·. ~r1l•;l ~·· ':lt·-" 1! ;~:<;r•IO
ol'J 1 'OI:It1;J,11 '/3tQr lfi:OffUii/0 'j:.:·~ tj,,;;,l ~ 1./r~r t!~('UII',~f\l'J dl~.j..t'JII'·~t.f rr.~J.: ~.rt;;'Jf·
c>Cllar. (•1) N:aoobslanrc. ao "';!.c:ar a c!Jo;;l:rc.a:;.,~o. hlt que ler (;m C1jr·!ac·~1os
a::pccros. Prinlt'iro, as situ::>;tes Ce dl!5'1anl.lgem soci.Jl pc:jtJ.~n ~er aÇ"!t·
ceb,d,ls de lrl~S formas dile!:?nlcs: per6 prclprio individuo, d·~ uma forma
subjectiva. pelos oulr.os que Mm mais importância. na vida do indr•tiáuo; c po:la
comunidade cm ger.:sl. Scgur•
exislc uma certa ambic.:;uldJd" na forma de
considerar as desvantagens (handicaps) de outras pesGO.'ls. Terceiro, n~o é
possível exigir que qualquer esquema destinado a uso inrernacional. responda
exactamente aos critérios qu~ se ulilizam para decidir. s_e um individuo rem
direito a delerminados subsid:cs. Estes eou:ros problemas com eles r~l.lciona
dos. sao cxamipados com maior delalhe no primeiro CJP.ilulo deste ·manu<~.L .

.:o.

Apficaç6es da iilformaçJ'

Um dos prinefpios fundamcrnai::t tllll.:kxQnortlla 4~:Jti:Jntlittlr a r.rõl .. ;ifi~a'iM
em torno de um cblectivo, o que pareceria excluir a potslbili:J,1dt:! de um
e:!.quer:--a de apticatao geral; e como j.i se referiu foi ncccssc\rio p:-ever trêS
taxonomia; diler':!nt:!s para englobar lodos os níveis de cons'1quências da
doer-;a. Contudo. e~le cri!ério nao se opõe fl() eGIJbe:cc1mcn1o d~ classiri·
cações que possam rcspond~r a Vários objccli...os. com-, a pro"lnm a durab1li•
dadc e a solidez das esJn;!t:ras de base da CIO; n-1') hincnd') .all;is, na
contrapartida dcsra Jle:nbih~a:fc mnis que alguns compromissos ;.:-or vezes
(4) Wood Md Badley, op.. ôt

Novembro de 1992

conlrover~s. Os csquom.1s2pr-:::scn!ados ncsra obra foram e!uborajos lendo
em conla todos estes elcmm>IO<;, ao mesmo temj)O que se-tfnl~a bem presente
a larJa diversidade dos seus po1cnciais ulilizacfores. Parccc-r.os pois justi·
ficá~el idenlilicar especilicamenre algumas dessas aplicaçf.le:s.

ÂS trOs catcgorfas fundamentais de necessidades de cor1es~ndem 11s
ulilizaçoes mais frequentes da CIO, ou. seja:
· ·
a) Eslab.eler.imento de estalíslicils sobre consequências C.1 doença.
Eslas esta1fsticas sao necessãrias para o·seguimor.io das U:ndencias,
planeamento de ser~iços. e para es1udosde inlfcsl~a-;:io no campóéa
epidemiologia e sociologia, da incapacidade e da desvamagem (har.dicap). Dentro deste otijeclivo sao as discrepâncias· de gravidade· en1re
os três níveis e os factores delerminantes destas dilerenças que sao
mais signilicalivas.

b} Recolha d~ eslatisticas rela1ivas ~ ulitizaç<'io dos serviços. Servem da
ba'ie n."iO só ao plane.1mento d11 serviços como ao proc:csso de
av<Jhaç,'\o.
C) lnd~xaç~o e· recupcraçM de documenlaç:'lo
lo:-rio;;fiCil'S dc!inid.Js na clas~licaçAo.

em

lunçao das carac·

Co~o jj roi referido. cada um dos trt1s csquemas.limita-se a um só nivel
de conseqw}ncias da doença. Como conscqr.rência e parn· se obter um pCifil
que conJenha a cspec•fic<lç,"io corrplera do estado do individuo e abranja desde
a individualização da C<lusa sub;o:c<:!nle da deficiência alé ~ especilicaç3o da
situação de desvantagem, é necessária a ul1lilaçao é'os !rês códigos, t.onjun·
tnmcntc com a CID. Tem-se a esperança que no conlexlo clínico quolidi~mo,
o esquema seja aplic..,do na sua !Olalidada. de forma apermitirqu'e, para além
da salislaç:io das ne~ssidadcs <~cima referidas. uma avaliaçao mais lina IJ
crítica, m~is completa e mais faciti.ada. se possJ r:uer.

A16mdiS!:O. os códigos foram concebidos par~ se.reJ;~ utilizados, de forma
independente e com fins específicos. Considera-se que ncslas aplicaçõ3S
mais resrntas, os cócflgos de deliciênclas, incõJpacidades e desvanrnger1s
(handicaps) serão fund«mentalmcnle utilizados. pelos serviços de medicina,
reabi\ilaçtro e segurança social. No entanto, os dildos relativos às Inca·
pacidades e âs deslfantagens {handicaps)têmin!crcsse igualme_nte nas áreas
mais vastas da politica social, como as qu~ se relacionam com a educaç:\o,
emprego e habitação. Finalmente, espera-se também que os códigos possam
contribuir para a normalilaç.ão do processo de !dentilicaçao dos problemas o
de arquivo dos regisros dos dJierontcs grupos profissionais.
Ntio obstante o interesse que vem sendo expresso no sentido de classificar as dcllciõncias e incélpacidades em conjunçliO com a·ciO. à natur.eza e
ampr1tude dos esquemas propo~tos excedem, ~onsideravelmenle, o que
muitos tinham imaginado inicialmenle. Esla tendCncia extensiva est~ de acordo
com o objectivo dcciJrado da Organilaçao Mundial rJe Saüde de .. saüde para
Todos no J\no 2000 ... Uma melhor informaçãO sobre as consequêncfas das
doenças crónicas e situações de incapacidade deve constilulr uma con·
tribulçao essencial par alcançar esse objcctilfO.

O desenvollfimento destas classificações abrange uma vasta gama de
novos assuntos. Assinalou-se já o reconhecimento. que merece o trabalho de
muitas pessoas e grupos. No enlanto, a experiência nesra área de classili.- --- - ..... •nUr-.:~c6es Drátleas, mantém-se extremame r! e !imilad.l. Após nurnercsJs consutlJs. ·concluiu-se q~;~ o m,:.d') rmis
construtivo P\HJ con:;o-olidar a cc:2r.~n~ia econsisténciJ gerais d·;:::l,l~ pr~posl.:'l~.
loilns a tituto·experirneniJI. ~xi;Jia que a inlcl')r,lçtlo e cortecç,1o lonnl d~ Jexto
ficasse a cmgod~ um só lndilf:t!uo. ConSidl1rou-se.en1.'lo. per d~cis,'l:l IOO)JdJ
cm grupo o lace ta divcr:;id<fdi! da e,.pcriéncras d.:correntes é'::: urn I ;"lo va:;:o
campo. que , melhor proces!:.o de revisão seria o que se concentraria num
conttolo mais centralilado, tendo em con!a, tamtêm. a O.:!~Ssi:.!ade de
resolver divergOncias de opiniao. Assim. solicila-se a quem utilize o manual e
que encontre (WíaJidadcs na apliCaçao da classifica~o. que envie os seu1)
comênt'ãrios simunaneamente a:
-

Dr. Philip H.' N. Wood,
_ __
Arthrilis and Aheumalism Council Epidcmioloçjy Research Uni!. University
ol Manchesler Medical School, MàfiCh'ls1cr M1ã QPT, l:h~lilhd.
e para a Otganizaçao Mundial da Saúde.
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por1ãncla à medida que se avoluma o peso da doença. Podemos ilustrar estes
problemas coi'!IParando os processos agudos e crónicos.

Doenças agudas e crónicas

Em linguagem corrente o lermo ':'~gudo .. significa algo at:entuado ou
intenso, enquanto o lermo «Crónico" implica gravidade no sentido de mal
aceitável ou de degradaçao. É por esta razao que os doentes se podem
alarmar, por vezes. ao saberem que a designação oficial do seu estado
.
.
nos ti!Uios de c.1t!:'gori,1s da classificaçao o lermo "ou Ira" signilica corresponde ao segundo termo -por exerllJio bronquite crónica. No entãnlo,
qualquer cspcc.ilicaçâo n~o incluida nas éarcgorl<~.s preccdcnros a~tjllzaça.oque os pcolisslonais fazemdestes lermos aproxima-se mals do seu
{por exemplo a inclusão na calcgoria "dcliciência total, dirci:a• s•;-n· 1.Caéo ~t1rno!óg~o_. Hn v~rdJde, ..~gurJo .. s:gnihca ~q~Jt! !cf:t~n;l cm
exige que se espccilique o lado direito; a categoria seguinte ó potlltl". irnplic.:-ntdo a noçi"lo c!e uma' durJÇ[IO linlilada, cuhn:nan:!o ctassi·.
·outra deficiência tola!", ncsla categoria incluira.m-se todas aque- çamanle numa cris_e. Po( ot.tlro lJdQ,_ •.. crónico .. dori·1a da palavra grega
las em que se especificasse o lado esquerdo ou ambos os. lados, .. cronos" qU'e signilica lcmpo e quer dizer longa duraçl:\o. E1t.istc uma multitude
bem como aquelas que não mencionassem qual o lado afectado) • de. c~racterislicas associadas a estes cor\tiastes na eScat.1 temporal, o que
.rorna inúli1 detarminar o limite temporal preciso entre processos açudas e
crónicos.
Ca1cgori.1 composla. (para condensar a informaçao sobre uma
séri~ de dct:ciências para uma ú11ica categoria_)

D<itra

decimal
dfgllos

Be9

ulilizaram·sa paracategorias'"outra• e·na.o especlficado•. respeç.
tlvamente.
•

CAPiTULO I

AS CONSEQUÊNCIAS DA DOENÇA

A msposta o1t doença
Doenças agudas e crónicas

Um rrferenclal unificado
Nivcis de cxperiOncla
DeliciOncla
lncapacidada
Desvantagem {handicap)
Integração de conceitos

AprJCaçao dos conceiros
Terminologia
Desvio das normas
Mediçao
Classil·caçao das deficiências
Cla....r,i';.:aç~o da's incapacidades
Dimensões da desvantagem
Classificação das desvantal)ens {handlcaps)
AS CONSEQUÊNCIAS DA OOENÇA

A finalidade desta obra é melhOrar a intormaçao relcrente às consequências da doença. Esta tarefa só ó possível através de uma adequada
avaliaçao das expcriénclas ligadas aos tr!§.tadosde sat:ide. Assim, ó nocessárlo
começar pçr lentar clarificá-tas.

A resposta à doença
Ao considerar-se as manifestações pnlológiCas é habilual fazer-se
referencia ao conceito de doença. Nesta noçao e no qua dela deriva, nomeada·
mente a ClassiiJcaçliO Internacional das Doenças (CIO)~ os fenómenOs -pa·
tológlcos são considerados como Oao tendo rclaçâo. com oslndiVfQuõS a quem
afectam. Modos de pensar tradlcionais,·firmemcnte arrejgado,i; loinCntarãm
esta separaçao, tendente a fazer distinçoes categóricas entreO mundo natural
e humano, enlre viYO e nao vivo, entre corpo e mente. ContUdo, aS limitac;O(I!S
desta forma de abord<~gem s:I:O bastante evldenles: ao isolar doença e doente,
osconscquênciasdaqucta sobre este sofremo risco de serem negligenciadas.
Estas consequências- que sao as respostas do doente ou das pessoas com
ele envolvidas numa retaça.o ou dele dependentes - assumem maior 1m·

As caraelerisllcas da doença aguda podem ser ilustradaS-domrlierli~ n-as
Infecções agudas. O tnfcio da sJr.drome é rrcqucntemcnte brusco. Pode haver
uma proslracçá'o quase lotai e, em geral, considera-se que o repouso facilila
a rccuperaça.o.
Além disso, a expeclaliva habituo! é que esle estado tenh;:~ curt..1 duraç~o.
Estas três caractàris(lcas contribuem para promover duas respostilS iit<pm1ariles. Em ptimetro luQ:ar, a interrupç1io- citlliçtividm:fó quolidi;lll<l surgq córm
aceilâvel, tanto p>1ra o doer\te como para os outros. Em !>cgundo lugar, à
situa~o Implica quase sistematicamente a sujciç:lo ao con~e:ho do proHs·
slonate, para esle . .J situaça.o é também relativamente clara. O inter~~ato entre
a exposlç~b ao pJo·.avcl olg::!nle causal c o aparecimento da docnçal~nde a ser
cur1o. e um modo de causalidade :;lmpte_s explica a ocorrCncia da doença. A
elevada incidCnda'de rruit,1S doenças de cartlctcr agudo, lornil possível ao
proliss!Qnal i!dqtmir C:tp~rii.:nci3d.;! hP')sdls1intosdc CP.SpJStil. Sa':l nêccss3riaS
deci~ôt!s pouco cornphcadas, quer a acc;tlo cxi:Jida seja irn~diata. quer t1aja
tempo para reltccli(Sobre a lorma de ajuda mais adequada. 1\ mnicria das
doenças agudas cessam por si próprias c se a!qumas impíicam perigo) de vida,
as restantes, devido à sua curta duração, rcprc5cntam uma am'1'a";a minima
para o do_ente. EstáS -caractcrísticná éricOfaJam'únii! alittJdc pa:cma!ista por
par1e do profissional, pois, este, ao promover o alivio dos sintoma-s. -surge ao
doenle como a mE!thor via para debelaçào da crise. Enlim, ntlo é rnuto d1licil
justificar a concentraçao de esforços necessários para tratar.o episódio agudo.
COm eleito, embora a prevençaoprimária possa ser a sotuçM mais económica,
a afeelaçao de re~ursosquando se traia de lazcrocontrob sectJndário atra....és
do serviço de saúde, llca conlida d!!nlto-de. um espaço de temP'J limitadÓ.
Assim, em termos de politica, as modilicações a introduzir nos serviços de
saúde são em geral claras e o problema que se põe é mais o da opção cm
relaçao aos diversos problemas que as situaqocs agudas põem.
~
A doença crónica aprascnta desafios díslintos. O inicio é hJbiluatmcnte
:Insidioso: poda existir uma evotuçao gradual dos sintomils ou podem surgir
problemas de carácter maiS permanente. como sequelas de uma série de
episóó10s agudos. A confiança e as esperanças são abaladas. A experiência
d,ficilnv.:ntc serve, cnl~o. os propósitos da comprecnsl'lodo que se p;tr;sa e não
seconr.f:!lJUC an!evcfum final. A imagem do próprio- o sentido de ldenlidüd~
-é pcr1urOO.d'a por-alterações corporais c ltsncionais. A limilaça.o da actividade,
Cmbom por vezes accnlu<ld.:l, Mo C..11Jsa, e_m gemt, incapacid<Jde lotai, a não
:ser numalase avançada da cvoluçM da doença. A legitimação ou aceitação
dJ inc.1flõlC.idJdc por parte dos outros pode tornar-se m;;tisdilicil quando se trata
de uma pcs!.Oa que mantenha certo grau de indep-cndên'ê!a; porque, entre
outras razOes. n3o é possível o individuo escapor indelinidamcnte às suas
obri?:Jt;6cs. Toma-sc cnl :lo necessário arranjar uma maneira de cntrcntar e,;;ta
r.ov;~. silunÇ.,IJ. F,na'rn_ente. a persistência dos problemas rcvei<~Jrilptfci1aments
rimita:;Ocs n<ls P"S~ibi!kJ,1dcs do lralamcnlo médico e, por consequência , o
con.:;:çollto do prcliss:on.:~r torna-se muitas vezes aceite Co::Jm reservas. O
prOfisslonnl de snúdc é confrontado com diliculdados complementares: a
frequéncia das situações crón1c<ls pode ser elevada, mas a sua lncldéncia_ é
rélalí•tamcnlc baixa. Assim, o prolissional s_ó adquire expe.r\ência atmvés da
suCessão de problemas com Quê"r.Qdclronla gm número limitn_do de doefltcS,
o que tem constitUidO-um dos factores de des- nvolvimento da espCCiatizaÇa.o
médica e da concenlraçâo dos meios de assistência e!Tl grandes instilulçõas,
como são os hospitais. As próprias decisões clinlcas são mars problemáticas,
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pois a ovoruçao insidiosa da

doer:~ça

cr6nica torna o diagn6slico mais difícil e

as conclusões dcllnilivas ICm muitas ve:zes de ser prcleladas, embora possa
ser necessário actuar de Imediato, mesmo em lace desta Incerteza.

As exfgéncla diferem noulros aspec!os Importantes. Assim,o impacto da
doença no lndivfduo. embora importante, nao é IA o predÇ>mlnant_~ ~~e_ ex~~ua
outros problemas. A situ.aç.:IO clinic.a tem que ser considerada rio contex19 cJa
vida que oscila cnlre o lar e o ttatmlho. Os sintomas que reflectem deliclénr:ias
c Incapacidades exigem, por drrcilo próprio, que se laçam esforços a fim de se
conseguir uma melhoria. A sensibilidade 'Jndio•ldual tem também que sc_t
avaliada; quase toda a gente tC"ve Já uma do~ça _aguda em detP.rmin~~
momento o porttmto n.:to é dilicil aiQUém im<Jginar-sc nesta slluaçao. mas o
conhecimenlo pessoal do sofrimcnlo crónico, es::e é rr.Ji!O menosrtequunld.
Flnatmenle, os aspectos mullidimens[ona!s dos pro!J!err,as que oCorrem o~s
pessoas com doença crónica lendcm a suscitar a'7lull!plicaçao da avana~od.~
necessidade, o que compona consequências polenc;:íalmente lnflacclonárlas
para os serviços de saúde e de segurança social. Oeste modo a formulaçaode
uma politica é mais diffcil e controversa e torna-se necessário escolher res·
postas. pofs, ante a diversidade de problemas que o individuo afectado põe,
lrnpOem-se opçOes criteriosas.
·
o rim d~ problema qu•! se pGe ~o 5isl~ma de -.,cuk.J.11os ;c!._~... ~<l~~
modrlica .:.se 'qu.1ndo a doença crónica pa~sa ii ocupar m:J•S u:!lt!vo. O.doc.ntes,
os prolissionais de saüde que d~les se ocupam o o_s.pl.1nead-:rrcs_,e ~tg_a.':li·
zadolCS dOJ poJilica de CUidõdOS tcntar:n ildOJplat-SO à d•ICfCn!CS O•.!CC~S.tdc1dt!,S
que vao aparecendo e cada u:n à sua maneita 6 ~onlrontado com d•_!r-:ulda_dc$
várias. ao ·1e111ar ccmprcend<?r as conscquênoas _da doença. ~ conrus~~o
compartilhada por estes trê.s grupos provém rundamcnlalmeme da mexlslé"<:'a
de um esquema coerente ou de uma estrutura concep!Ual que lhe~ permrlol
otganlzar as respectivas experi4}ncias. Estas limHaçOcs da compreensão
conslituem umobst~culo ao aperfelçoamenlo da inlormaçao e obstam, por sua
vez, ao aparecimento de respostas mais eficazes.

Nlveis de experi6ncia
A sucessão do acontecimentos no decurso de uma doença é a seguinte:,
{ij Afgodeanormatocorre no individuo, quer à nascença (congénilo}, quer
mais latdc {adquirido). Uma ca:tcia dO circunstãnclas c:;tu~ais. a ooCJioiogla ...
provoca at1eraçõcs na aslrutura ou no luncionamcnlo do rorpo, a ··Patologia .. .
As altt.lm~O~s palológic..1s pod~m ser ou MO evidentes; no caso ;~lirm<Jii;ro são
designadas como .. mnn:rcsi<~<;Ocs .. que, em linguagctrt m·1d:ca s.1~ IJabilu·
almenlc denominadas "sinlomas e sinais... ESlcs são os efcmef!IOS .Q.Uit
compOcm o modelo médico da doença. como se indicou na Introdução.
(ii} Algudm se apercebe de Iai ocorréncfa; pot outras palavras, o estado
patológico exterioriza-se. Na maioria dos casos é o própcio indivi!=fuo que se
apercebe das manifeslaçoes da doença, normarmenlo designadas por
•manileslaçOes clínicas ... Cont\Jdo, ê lambém necessário descrever dois
outros tipos de experiência.

a) Comlrequõndapodem ocorrer sintomas que. naarrura. nao é possível
rcracfonar co.n qualquer processo de doença subjacente, Na ;rcrdade,
algo é exter...:~tizado, ainda que na.o se consiga explicar. A maioria dos
protrssfonals de satlde atribuem estes sinlomas 'a uma pertutbaçaoainda que por ldenliliear - de delerminada cstrurura ou processo
orgânico essenciais.

bJ Por outro lado, podem identificar-se algumas perturbações d_e que o
próprio ..paciente .. nao se d.1 conla. Esta patologia, sem sintomas,
constitui por vezes uma doença subclinica que se encontra cada vez
com mais frcquCncfa. à mcõlda que se v~o alargando os progt<imas de
rastreio. Por vezes é um parente ou ourra pessoa ,1ucm chama a
arenç:Io para as manilestaçqes da doença.
ErntemJOscomporlamcnlais, o individuo' aper,:ebeu-se ou foi obrigado a
do
deftCr~nci;~s, c!e anomalias na estrutura ou na aparéncia corporal e no luncion·
amento de um órgão ou $islema, qualquer que seja a causa. As deficiências
representam pel'lutOOt;i)es a ni~cl do órgao.
:~pcrccbcr:-se de que eetádocnle. A sua doença anuncia o recontlecimcnlo

(iii) A cap3Cid;Jde de reafizaç~o ou o comporJamcnlo podem allcrar-tfl
o indivi'r.:~iá se apc,ccbe da sua doença, quer através das cansa-
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qu!?ncii1s que soi.Jrevú.m, ,quer da aprpcns-1:0 dir~c~a· do cstac!.o ~rbiçfo. O
rer q1;e renur.ciar a al~·;mJS achvidadcs hOJbduars e_á ex:·
pE!riéncia do adoecer é cnt,)o obi~cti''?dil. S:to importuntcs a~ respostas
psicológicas que o individuo d.1 na siluaç.lo de docnle e que rncluem: os
aspeclos do denominado comport;~mento do doente; os lenómcn_osda doença;
o padrao de_ doença, expressando o comPortamento do individuo. em re.~po~la
ao que os putros e~pQ(~fTJ dcle quando está doente. ~s!as exp?r~cnc~as
rCprcsCntam IrrcapaciQ'nde& que relfeclem as consequencras das delrcrênctas
em termos de rendimenlo funcional e de aclividado desempenhada pelo
individuo. /\s inc.1p.1cid.1des representam perturbações a nivel da pessoa.
indi~·iduo pod~

(iv) Quer a pefC~pç.1o'-que o prdpd~ indivíduo_f!m.da doença. qu~r a
al/eraçAo do comportamenro OJJ do ámdirturnto que resultam de uma doença
podemcoloc<~:r o individuo em situação de desvantagem emrel<l,çt'io aos outros,
adquirindo assim a sua experit?ncia uma dimcr'lstlo sociai.Esle aspecto reflecte
~ resposf;~. da socJcd;:~de à situaçao do individuo, quer es!.a resposla se
expres_se por atitudes,como·a apósiçaode um estigma. querp~~comportamen
los que podem incluir a uhliza ;ao de JnstrumP.nlos espccdiCos. ~e que ~
exef11plo_ a legislação. Estas experiências representam a ~esvan.t;;gem{~and~
CilP). que é a siluaç.1o de prejuízo resultante da ~~liclêflCra e da mcapacidadrl.
Este nivel de conscquêr'icia da do_ença é obviamenle '> que comporta mais
probtemos, dada a sua estreita retaçao com os valores vinculados às ac·
livídades e estatuto do individuo.

, ._ cada um dos !rCs referidos níveis desla sequência - extorlorizaçao,
objchvaçao e_ socializaç~o -será segui~amente objec~ de con~iderações
mais detalhadas e posleriormenle far-se·à um exa~ mars aprofundad~ ~as
rntettelaçOes entre os conceitos subjacentes, através de exemplos ctarilrcadores das suas diferenças.

," .... -Vcficrêr.cia

. . No dominio da saUé~. deticiCncia representa qualqu~r pcrd.l ~u an·
_ orm<Jikiade da estrutura cu lunçtto p;icolôg~1. fisiológicJ ou .1no~romíca.

'· '· ·.. Dois aspectos desta dcliniÇ~o dcvcr_tl ser acentuados. Prim~iro. o lermo
,deficiência .. é mais amp:o do q.;e •·perturbaçao .. ,pois inclui tarnbêm a noçJo
do perda: por exemplo, a perda de Uma p_ema conS!i[ui uma d~llcit}ncia, ma~
n~o é uma perturbaçao. Segundo, para se conseguir harmonrzar es1a lcrftll·
notogia com a de outras organizaçõC's Internacionais, tornou:-se n.e~ssátio
i_nt{Qduzir cartas modilicações nas delinições que conslá'lam du uma vcrsao
_prçlimiriar dcsrc manual. (5) Nessa versao, as fimitaçoe_s run~lon~is er~m
éncáradas co.mo torrnas de inc.:rpacidade. enquM:o agora est,!!o rnclu·das nas
den'ciêncías. E"sra mocfilicaç~o ajuda a resolvet certas qul:!stõcs.C:e lim.!e que
iniciaknenrc etampouco claras.
.
A dcllciência, representa um desvio do padrão blomédico do indr1fduQ, e
a definiçáó dQs seus e.tementos deve ser r_undarnent.almenlc elaborada pefos
que, pela sua qoalificaç.,o. possuem compolóncia para r?rmurar juizos sobre o
lundonamento tisico e mer.!al•. de acordO éom as norm;ts· habi:ualmenllt
aceiler>/A delicióncia caratteriza-se por perdas óu ~l!craç6es QU'! podem ser
!empotárlas ou p~Jrm.lncntcs- e inclui a exis!Cncia ou o a~nrccim~Jnlo da urr.a
anomalia. dclciloou perda dt! urn membto. órg:io, tecido ou ou! ra eslrt/.ura do
corpo, ou umdel~rfo de umsi:;Tcma funcional ou nrccanrsmo d-:> corpo.incluindo
o póprio sistema do tunclonanif.!nfo mc.nl;tljrendÕ o cc.ncei!o d..:'dclici.)nc;ia_a
fu_rn;~o de d_c::crt•Vcr a id~nlida1c.-do indryit:uo num m·:;mcnto pre_ci::oo. d~ve-se
icCõtuaf. q\le este concf.!ito ·ê independente em relação a certO rir.Jmero de
caÚic!eristic~ls associadaS. Assim. a d~liciéncia n~o eslii lorrpsafl\C'nte re·
lacionada cóm a e!iologia e ·com o modo como leve inicio .ou evot•;íu; inc!ui
silu<içoes in~las.ou adquiridas como anomalias genéticas cu consc:quêticfas
de um _acidenl_e dg 'v'iação. A utilizaçao do termo .. dericiéncía .. Mo iJ?dica
nPcescariã.inente a presença de um doença ou que o IndivíduO deva ser
encarado c.omocfoerlle. Da mesma forma,odcsvio .emrei<J-;âo à normü n~o tem
que ser nec essalié.,nente reconhecido pelo Individuo dclicicn:e,lal çorn_o de-.r_a
ler licado_ esclarecido no acima dilO acerca da exlerioi'izaç~o- i-la mesma base,
o conceito de dellciêncla ratenle constitui uma con~radlçâo terminológiCa. O
individuo que está exposto à acç:.o de um agente etiolêgico eslranho, ou que
é por1ador do mesmo, nao :~m uma deliciênda; a defic.iêncla ocorre apenas
CS) •woad. -P~ H. N. ÚV751 Clusifocatlon ol impainnett~s and handeaps (un9ublí5hod docvment
'NHOIICOQIREV. CONFI75.15)

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

quando tal õlgonra desencadeou u~a reacção no Corpo. dando origem a que o
processo p.llológico se desenvolva.

No dom;nio da saúde, incapacidade correspond8 a quillquer re.
ou falta {resutranre de uma deticidncln} de capacidades pata
exercct uma acrivid;Jd8 de forma, ou denlro dos limites conSiderados
normaiS para o ser humano.
duç~o

Ao cslabctc-:::er a conc.xao enlre d"ctici!ncla o des~anlagcm (handlcap) o
eonceilo do incapilcidada pode lao1mcnle aparecer como vago, vari.ivcl ou
artilr.ário.
Contudo. ta! como fá foi referido, a limiraç~o lunclon:~ld ãOora considerada
corno um t~spoelo da dcrlclêneia, o que deveria resolver, grande- pane das
cftficUidades. A deficiência dizrcspe•to às funções próprias de partct do cotpo
do ind1vfduo. Neste senUdo, tende a constituir um conceilo de certo modoi\1eat,
rellectindo uma oondiçOo em lermos absolutos. A incapaeiaade, pelo contráric,,
reiere-se a aclividades comploxasou Integradas que so esperam da pessoa ou
do corpo no seu conjunto. como as representadas por larclas, competências
e comporCamentos.

A inca~cldade representa um desvio da norma em lermos de actuaÇIO
global do individuo e n~o um desvio do órgM ou do mecanismo. O conceito •
caracterizad'3 por excesso ou deleito Cm relaçOo ao compor18mento ou
aclivld<.Jde h;;"~bitualmente esperados. Estas ailcraçOcs podem ser IC"1)0rárias
cu permanentes, revcrsfVeis ou írreverslvcis e progressivas ou regressivas/A
caraterfstica príncípal é a objeclivação, é através desle PtOCesso de ob}el:tivaçclo que a timitaçfto luncional se eltprirnc na realidade quotidiana, Isto é, O
problema que o individuo tcrn, torna-se objectivo quando interfere nas actlvi.:2ades do corno. Por outras plavr<Js, a incapacidade vai-se delinlndo à
medida que o individuo toma consciência da alleraçao da sua ldcntid~da. é
nonna habilual considerar a capacidade do inclivfduo como um todo funcional
integrado. englobando os aspectos físico, psicotóg,lco e social, nao sendo
realisla esperar uma scparaçao nilida entre os aspectos médicos e sociais da
actividade. Por exemplo, 1an1o as inCapacidades físicas como os compor..
lamentos sociais dcsviandos sao transgressOes.. daquilo que se espera do
5ndivfduo; as diferenças importanles que existem entre ambos relerepl-S& ao
vator que se atribui a esses desvios e às sançOes que lhes possam sar
consequentemente aplicadas. Esles juízos de valOr esta.o mats relacionados
com o conceito de desvantagem (hancfieap) do que com'O de incapaddadO.
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A siluaçaa de desvantagem (hanclicap) con~lilui-se com? condiç1io que
delermlna face a OU!rém - daf a importtlncia dos v.;Tor~S SOCiais
exlslenles que, por sua vez, sao influenciados pela organi1 nç01') instilucionalda
sociedade. Assim, as atiludes e resposlas dos que não sofrem de rjes·Jan.
tagens (handicaps) desempenham um papcllundamenla.i na modcloç~o do
concello do próprio e na deliniça.o das possibilidades que tem o individuo que
se apresenta potencialmente em desvantagem. Esse indivióuo lica. assim.
com uma margem de liberdade muito limitada para poder decidir ou modificar
a sua própria ntalidacJe. Neste contexto, é importante assinalar-se que a
IOC'.iCd.1da responde'dct m<tneiras rruilo diferentes, conforme il.s dcliclênclas
lorem visfveis ou não visivcis e as desvantagens graves ou ligeiras.
SÓ

sft

A desvantagem (handicap) caraclcriza-so por uma discordàncla enfre ó
desem~ntto ou o eslatulo do individuo e as expeclatlvas que o grupo concreto,

a qvc ele pertence. formula. A situaçao didesvantagem social cresce quando
aumenta a incapacidõldc do irldividuo se adaptar às normas do seu mundo. A
das·,ant:lgcm (h3ndicap) 6 pois um fenómeno social que expressa as conso·
quênciat; ~is e ·ambientais resultantes das deticiênclas e incapacklndes
que ating~m o indiv!t!\:0. O fundamento de um juizo de dcsvarorizaç:to so-cJ91
cll a di5Cf1minaç:'!o que a comunidad~ faz. embora o conceito de desvantagem
{handicap) soja origin:~riamcnte neutro. Desta fOrma as intenções do próprio
individuo n.3o selo Udas cm conla. Com efeito. um iodividuo pode ser consid·
erado como lendo uma: Condição de desvanlagem (handicap) e ser consid·
erado na siluaçao de dcsviancia (em relação à norma) contra os seus próprios
ckJse}os, como pode ter uma desvarilagem sem que disso esteja ·consciente.
ou ainda ser desviando como 'COnsequência da sua própria decisao. Este
~ncelto de desvanlagem (handieap} inclui também condições como a InvalIdez ou a depend,êncla excessiva de uma inslituiçao~
lnt~raçiO dtJ conceilos

.

Aslde;as acima expostas podem-se articular da seguinte forma:
DOENÇAou
_
PERTURBAÇAO -+ OEFICI~NCIA-+ INCAPACIDADE -+ DESVANTAGEM
(HANDICAP)

(SiluaçAo
lnlt(nsoc•}

(flxteriorizada}

(objecllvada}

(socf.;_lizada)

Errbora este grálico sugira, ao longo de toda a sua sequOncia, uma
Quando se ICillil apli.1r o cor:ccit?do: ir.cnp:IC•d:.~l·!'. h.\quu ter·~~~~ at.:on.;:&o simp{lls progressão linear. a situação é, de facto, mais complexa. Em primeiro
a rouna de e.cprcssar as idei.1s, AincapacicJ.;~c r~l.:.:r.:.!:tG:•C e •.:~r.·': ::.•~::::,:•"mUt • lugar. a desvantagem (handicap) pode resullar da deficiênci<J sem passar pelo
ãs ;~ctividadcs do individuo. •cSpc1la.ao que SI! pil:.s.l n.1 prJ::::-J '.! tvm um estado de incapacidade. Uma deficiência estétic<J pode interferir com os hábilos
sentido r~lativamente mais neutro do que <lbsoluto Oil i(l.~al, c -ç-Ja·,•u~r juilo a do trato social, constituindo assim uma real desvantagem -isto, mesmo sem
elélrelerente deve ler cm conto este aspecto. Dizer que alt;uém ll.'m umJ inca· consklerar a petlurbaçao que o próprio individuo sentirá. Neste exemplo
pacidildc é manter a neutralidade e deixar campo aberto pJtol avaliar as poderá ser difícil detectar qualquer incapacidade situada inlermediariam~nte
potencialidades remõlnescenles. No entanto, as ahtnkllfÕCS formuladas no entre deficiência e desvantagem (handieap), Da mesma forma, uma criança
sentido do que aiQUém ó, em vez cro que ar~uêm tem. lendem a assumir um funclonalmenle limitada, por uma Qoença celiaca, pode levar uma vlçla ra1oavctrncnl'l normal. sem rc~Uit;ôes da sun <~c!ivirfnd~: oo cnlnnlt"). , ..,-J.Jr:\ 1N
carácter mais categórico e negativo. Assim, quando se dil: c;ue alguém t
1
incaPaz como sola I fosse uma forma do descriçao adequada desse indivfduo,
UffiJ d'SV31ll<lgP.nldCCOfrCniC da imposs11JJI~dadt: c.lC tCt Uf!l CCQifnC õl 110t!nlnr
incorre-se no riscó de ser ofensivo e de lhe criar um estigma.
normal. Mais iritpOrtantc do que a ocorrCm;i."l de SI as scqu<:nciõls incowpi•H<~S é
a possibilidade do inlerrupçM numa dE:stas fases. AsJ;im. pode ~olr<:-r·s~ de
Desvantagem (lulndicap}
uma dcrlclêncla sem que haj:t incapacidade c pod~ ter·sc uma inc<'!pncida::Se
sem que haja uma desvanté!gem (handicap). Conclui·sc jx)l!anlo que pode
No domínio da satide, desvantagem (h:mdic•.,P) tepresent~ um lm·
haver grandes disparidades de desvio da norma em relaçao aos elementos da
pedimefllo sofrkk por um dado individuo. resultante de umactcflci6ncla ou
sequência, pelo que não é passivei ptcssupor concordância entre os graus de
de uma :nca~cro.1dc. que lhe limita ou lhe impcdeodesempenhod~uma incapacidade e de desvantagem (hanõ~tap). Assim, um indivíduo com artrite
aclividace cons..Jetada 110rmal pata esse ifldividuo. te/IdO em ate~ ii reumatóide pode solrer. apenas dc.umadeliciCncia ligeira, embora dela possa
kJadc, o se>to e os t;Jctores sócio-cvl:urais.
tesuhar urna grave desvantagem. enquanto outra pessoa corn a mesma
doença ecomurha dc!lciéncla muito mais grave, pode, porventura graças a um
Neste conceito há uês aspectos lrnportnntcs a considerar: maior apoio por parte da lamilia ou de uma organizaç.ao soci<JI, ter u~a
desvanlagem consideravelmente menor.
(i) Ouer o próprio individuo. quer o$'ouuos do grupo cm que se insere,
atribucmumcenovaloraodcsviiJdopadtaodeestrutura.dF!Iuncionamentoou
Dois oulros fenómenos tornam a situaçao ainda mais complicada... Em,

de

"',~,~i:~~llar-ao depende das normas culturais. As- sim~.·.~~..--~Sso·.•

p o· d .

0
"
.,.,.., ,...
ser co iSiderada como lendo uma dosvantagc[R (handicap) num gtupo e ·nao
noutro- há que ter em cpnta elementos como tempo. lugar, estatuto e funçao
do in<frv(duo.
(iii) A avalfaçao da desvantagem do indivíduo é o aspect~ l~lcral.

--primeiro lugar, algumas incap<Jtldades podem atra5ar ou· masc.1car o·-desen·
volvimen!o ou o reconhccirnenlo de determinadas capaddades. Assim, uma
deficiência da lirlljjuagem podedllicu11ar a e:rpress:to di! oulras qualidad!ls com
ela relacionadas, como por exemplo. a intclt<JO::ncla. Em segundo tug~r. podet
haver um gmu vati:\vel d!J 1nllul:ncía mas na diri!'(Ç."'o iriVersa da sequ~ncla,
OcMe rnodO. cc~asdeS'I<lnt.,-;en:: (handtcaps) podem- emconsct::~u&ncia da
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mort~d~J7 do c.on'í"lrtiltncrlt'J - cn'JtJtiC.It<!r n:'lr:~ sQ ce11as incap.1c•da~eS. ~mo
at& pro·,oç;u o:J.:Ir<.it: 110,, 5 . Como lj so rc!~nu. c;~t1.1 unl dc:;IC!S conct::•t?s ~.em
grilnd~ p;ute. indr!p~.;rrdcntc das suas OfTIJCM p~!o que a p~s•MidJde de
ocorrência destes Jcnómcnoc; t.~cunc.Lirios n~') deve ser Clfcluoda. A grande
vantagem do aprQ$Cntar conc~rlos dc:;ta forma. con~~IC cm pQrmilir descrever uma sequência ria rcsntuç.m dos proiJTcm<:.s. po~rb•l.t_and'J assim que
a inlervençt!o, a nivel de um dos clcmcntós. pecmna moddiCa~ os ehJmenlos
seguintes. lsttJ é espr.cialmP.nte imporlantc paru os Objecti'IOS deste manual.
pois a seq'Jênc~apermte rambóm idenlllicar as lacunas da infor{TlJÇâo. Talvez
seja Ulil apre;ç_ntar m~rs e>.cmplos de expresstto destes conceilos:

-Uma criança que nasce sem uma unha1E:inuma ma:foimaç~õ ~tlrffà
deficiência estru!ural- que nao Interfere de forma alguma com o funcionamento da mão, não constituindo pois uma incapacidade: a def'ICiéncia não é
demasiado patente e não é pro•,ãvel que dai resulte uma silua_ç~o de. if!lçr~j
dade ou desvantagem {handicap).
~

-~---·

--

-um individuo mlõPe ou diabético sotrede·uma_defiCié_ryc:~ lu(IC~~~.
mas uma vez que esta se pode corrfgirou eliniinar por melo de medicação e de
dio;po:;11ivos de. .1jud:1. ni'lo ler;\ de ser neceS5õltlawcniQ enca·rl!dO como I,Jina
pc:>$Oil com ~.o:11a delictCnci,,; no Cnlanto, pode aco("!tece.r que um dinbél!co
jovem, ~cmdcl\ciCncia. possa vit n ler uma dcsvanta9ern {hafldi<i.1P} ocsde q;;e
a~ dcsvnni~Qcns sejom illlpor!Jnles {ó o caso dcsle jovem n~QpodeJ 'omcr
doces como ou com os seus amiqos. ou o caso de ter que se Injectar ou ser
inj~"Cf.x.f9 rcgularmcnlc).
- Umindíviduodaltónlcoqucnlodistlngaoencarnadoc:fov~rõe.lemuma
dclic:iência. mas n:\o é prová'lel que esta circunstância o obriguo a renunciar a
tOd.lS a:o 5uas <Jc.tividaC'c:;: dcs!a dcficiCncia resultará ou não .uma desvanl.:lg-:! '' {h:-~lld~c..1P) consoante as circunstànci:.s; se a suaocup.1ç:to for de tipo
agrário poder.i mesrr.o n.lo se dat conta da sua d~lici!Sncla, n~las.eslará em
grave desvantagem se quiser
rriãquinista de comboios. pois sei-lhe-á
fmpossi~cf desempenhar tal ocupilç."~o.

ser

- Um nivel baixo de intcligéncfa constitui uma deficiOnci<J que·pat.re ~âo
provocarqU<ilQUe·r ccslriÇ~o <Jprecldvel da actividade; stio omros os laclores,
QUe. para além da deliclêncla, podem provocar dcsvan!agem (bandicapj, pois
a restri~o referida pode ser inslgnilicante se o individuo viver numa socic.dada
rural isof.1dil, mas poderá ser muito import anro caso se Ir ale do filho de um-casal
com educaç~o universitária, vivendo numa grand~ cidade, pois deste esperarse-à mais. (Este exemplO demonstra como qualquer tenla1iva de estabelecer
d1ferenças entre o·s l;~clorcs ill!rínsecos e exirin"sccosda desvantagem (handl·
cap) negligencia uma propriedade fund;~mental deste concciio e que diz
respeito à inlc-racçilo entre !actores externos e lnternos. O aspee!o intri.n.scco
corresponde às deficiênCias e às incapacid.ldes).

cadas não pm1•1hârcmde umadeliniçflocomum e do:!:; provida d'P. am~içui<Jade
sobre o que conslitui a incapacidade, a dcliciC.ncia e hrnllaç..!'lo dJ aclivld.lde.(G)
Porourro rado,tamb~m se verificam incoe.réncias qum'liO à ido;:ntiliQÇ:to dos
problemas. como se salienta numnnigode s.inKse Cõritaçrado .:1 c:;t.:o tcm3: ..A
palavra incapacidade relere-se a uma anorn;~!i.:l que d1ficu !la s :-;'1•:~ca'.iv::~rr.en1 e
uma funç~o. Um d'agnóslico completo d0·1e descr_cvo;r a ir.:a;JciCadc, a
anomalia subj<~cc-rrte e,; sua CJbSã:-: os·pa:s rtfndein a· peilsar em lermos de
incap.;~cidJde. enq1.1an1o ·os mdd1cos l.;~tam. com fre(iuênci.J. em ;'!f1ol1'éli;lS ou
nas rer.p.,cti ... ascausa~. e •sto pode d<~r ong!:!m·a in.ar cntcncM~s ... (7) A ril~ioria
dos lermos que se prestJrtl a Conlu:;óe.s IL,m :;Ido lifi;IL<:!do"s. no dia dl a. o:!m
o Sl:;n1f1C.ít~O Q:,Jé o senso comum 1t1cs alr1but I!Jbl!ualmenre. o·prchlema de
fUndo pro-... c·m dós 'OncCilos rcraoonados cúm lriC<l;:i"atitf.fde e dc~vanta;~cm
n.lo serem suiiCicnrcmeríh!..<iJ~fccíadOS. eStudados e, consequcntcm~r.le, na.o
se ter podido desenvolver uma prática sistcmárica da Jingua:;!:!m esj:ecilica
relere. ri e a esras questões.

a

Duas lnicfativas da Organização Mundial de Saúde con:ril:Julrarn para
transformar esla siluaç~o. A primeira teve lugar cm 1975·1976 quando se
aprovou, como principio, o referencial conceptual proposto na vcrs:Jo prelir'rli·
nar deste manuc:~l. A segunda desenvolvida nesta base; durante·os anos
StlgUinret. pe. mitiu qu.~ se chegasse a um a·cordo. erilre di'lcrSas OrQa-nizaçoe·s
lnternaclonai~. sobre a ulilizaçãodos lermos mais impol'!antes. É"t!sla" nomenclatura. ampl~.mente _.Jsada d~sde então. que é ut1lizada ne~te m<Jnual.
Embora as distinções semânticas possam ser levadas ao cxal;}~~. na
verdade a justil!cação da opçao de determinada nomenclatura provém do tacto
· de, comera. seconsegulre_mvanlagens práticas. Tais vantagenS devem tornat·
se cvid-:-nles:. mcdid., quC: unm descri>; :'lo mJi:> Cl<"Jri!Jc.Jdom dos PrOcessos
revelyr i1 lorma dt! .s.olucion:tr os preoblcmas. Deu-sã mu;t.1 alcnçJo à sclccç.1o
doS. lermos .dt.!scrilivos ulilizados nc~te r'rr<~nual. por IOfmól !' .re.lo..rçar as
disli~Ocs de lipo con.ceptua.r E"ste.esrorço pode ser aPreciado·.:~ dois niveis·.
{i) (~1itnn1cn!o·do u~od., mcsm<~ pc:~lnvr~ pom ide~tilicnr uma d.ellclõncfa,
_ uma inc.:~pacld.1de ou um.l desvantagem (honóicap). N;:~ lingu<~gem ·córre'nlc
ICm h.1vic.lo lcndCncia para o eufemismo no uso· da terminologia. como por
excwpro no C<l"jO d'J .11ta:o;o men1,11 q•Jr. se pa~sou sucessivarríenle a designar
por ir.caPilcidJd·Únen!,liCP'rdes·,Jr.l;tg~m(Mnd:C.1P) mem~l. Tal atilude n:lo
lcz mnrs d? qu'! !om:~r rn<~ls ·oonlu~ns as d rcrcnç.ls:·as desvantagens vividas
peles indNfduo-:5 cõm der:c 1C.ncias ps:lcolóçicas podem ser v~1rfJdas. pelo que se
toma inadequado desiOnar-uma: desvantagem (h<:rnd~p) como .. mental ...
· Assim • .1 adjeclivaç.:lode .. ment,11 .. c .. fisiCo .. poôe.1plicnr·secorrcctamcnlci!rs
defldéncias. m.Js o seu uso em r :lnç~o às incap;tCidJdes é impreciso c, no que
se refere às desvantagens (handiC<~PS\ ~ IQ!qlmente l!"1Jdequndo. É talvez em
vao que se espera o desaparecimento do uso impreciso destes lermos, mas
pelo menos no disa;rso dOS j:)tofission;)is devia ser ÕOI'ma ulilila( o sentido mais
lógico da terminologia. nomeadamenlc QIJando se 1rilla de expressões que
exijam rigor e tendo
coliJa necessidade de (elorçar o referencial conceptual.

em

-Talvez o exemplo mais cvldcrite de uma p }5S03'c-dni ifeSVántagem
(handicap) mas sem dclici~ncfa seja o do individuo qu~?; após a recu_peráçao
de um episódio psíc6tico a~údo, fica CórfiOeslígrila de ser um Hdoenle mental·:
é fácil perceber que esta dcsvanla~Jem (handleap) corresponde à del!niçao.
dcstec.onceilo. pois ocorreucomoconseQt.l6ncia de uma dericiclncia e de uma
rnc..,pacidade, m~s nem u·ma-neln OUtra existem no:o altura em que a desvantatem (handic<Jp) se revela.
- Flnalmenle a mesma desvantagem pode aparecer em SitUaçOes difer·
entes e~ por1anto,_ como resultado de distintas incapacidades. Assim. ppdem
existir dificuldades de m<:~nter a higiene pessoal, mas esta actividade pode
revestir-se de complexidades diferentes conforme se trate c:ie alguém habit~
uado a ulili2:ar banheiras, habituado a fazer ablu~es num lago. num rio ou
numa reglao desért.lca..
· ·
Aplfcaç~o do!. conceitos

Anlcs de tenlar aplicar este referencial conc~tuJI às consec;•Jéncias da
doc.nça. torna-se.. necessário considerar duas diliculdades q_ue lh_es estào
associadas.
·
·

Terminologia
Uma raz~o iundameni<Jida fali<~ de intorm.1ç.'\o SQ.bie ã sittJ.<:!Ç.J.Q soÓ;~I1t.as
orissoas deficicnles pro"Jóm do lacro das diverSasorg,1ni;:.ar;Ces OhcíáiS ii"lipli-

0

a·

(ii) Para a!êm de se procurar enconltar lermos descritivos diferentes,
também pareceu set adequ;~dQ .!Jiitiz ardiversas par1é-S do discurso. ASsim, para
. caracterizar as deliCiências. pode convir o emprego de um adjectiV.o ou de um
substantivo, mas tratando-se de incapacidade convirá antes a ulitizaçao de
uma forma verbal que acentua.o aspecto dinâmico do conceito em causa. E, se
nao se alcançaram. estes objectivos na totalidade, assinale-se que ficou
vincada uma tendência nesse sentido.

Os e.xemplos seguintes deslinam-sa a ilustrar os pontos que se acabaram
de referir:
~ Oefic;!~~{<l

Incapacidade

Desvantagem
(handic<lp)

-da tingvagem
-da audiçao
-da visao

da fala
em ouvir
em ver

-·-·- ··
{em-se arranJar
-:-músculo·esqualélica em alimentar-se
em andar
• ....... pslcológ~
no comportamento

.na orientaçao

na independência fislca

na mobilidade

-

na inlegraçao social
'-·· . . -

(6) Towserid. P. (1967) 171e dis.:rbfcd1"t! vxicry. londoo. Greatcr londotl As$0C:ialiotl Jor lhe
Oisàbled.
(7) Jlitchul, R. O. ( 1173) Edílorial. De._.lop. Mtld. Child. Nsurol. IS. 279-UO.
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Par a as dcliciéncias especificas usou-se. sciTiprc q~c pos~ivt>l, a oo~n·

cl<~tura o a classilicaç~o ulriizadas pélas.crg;:tniTac;oes intcrnac!O'nilís qu:e.
como a lntcrnational Society lor Ptosthetics anel Orthotics. se ocupam écstes
assuntos.

Desvio das normas
OS três conceitos- deliciênci<i, incapacidade. dcsvanrugtom (handicap)
-referentes às consequências da doença. baseiam-se na noç.'lo de desvios
cm relação à norma. Aquant:licaçao do desvioconsid!:rado existente depr:!nde

·de como se opera a deliniç~o da norma em questão •. seja esta éxptícita ou
implícita. Existem três abordac;ens possíveis para chegar à dcliniçfl.o pre·
lendida:
(i) Quando s,B trata de fenómenos quantit~tivos, como por excmp:o a
alt::ra dn indivíduo, o u~ do conceito estõtlistlco de .. norm",. e dos seus

dllsvios poc!~ sen·ir d~ ajuda. No entanto, apesar desta a~XHdagcm ser útil pata
lr.dicar a COitfoimidat!e com determinado medeio. verilicnram·sc QUe at~umas
'imitações c <Jiguns mélod.,s csta1isticos tõm peuca aplica<;ao quando a norma
é pu ramcr1tO quaht ativa, A atracçâo pP.los conr:l!i10s estatístiCos provêm destes
parecerem C)lc!uir itJizos de •Jalor, o que agrada a muitos prolissionaisde saüde
com rormaç~o clentHica. Estes eslorços peta objectividade s~o cncorajados
pela ilusao de que as noções de causalidade em ciéncia Mo têm carácter
normativo, como se essa caiJsahdade consistisse em relações de fac~ os ou em
conexões eventuais entre fenóm!!nos. Na verdade, até a prôpria noçao do qua
se deve considerar çomO",aQente causal da doença está relê'cionada com a
pelspectiva normativa do G!Je é um organismo normal ou saudável
(iij Os pontos de vista normativos. como os acabados de mencionar. são
determinados por referência a 1Jm idr.oal. Esta abordaçem norm:Jtiva está
implicitamente relacionada com os fenômenos de limiar. O problema pode
circunscrever-se, am parte, elaborando critérios padronizõldosde classificação
que permitam inserir o individuo, quer na caleg'lria dos Gue estao. quer na
categoria dos que n~o estai'J em conformidade com esse ideal. Estes métodos
podem-se apflcar a fenómenos na oquantificados no campo da dcliciêr1Cia e à
maioria das incapacidades.

(liQ Prosseguindo um pouCo mais na teoria do desvio, constata-se que

ou Iras normas sao determinadas pelas respostas'da sociedade. Estas normas

dizem respe~o a algumas· incapacidades e à maioria das desvantagens
(handlcaps) e são diliceis de categorizar de forma reproduzível a nao ser que:

se rccnrra a métocros comprJCados e lortCm:!nlo arbitrários, comt> os usados
p.1.r.1 d•ilcrmin:u o direi: o da pessoa a receber subsfdio. No E:ntanto. a partio.•lar
if'rl,'Ort.\nci3 d3S normas soci01iS, neste contexto é Indicarem que ·a perccpç:lo
que o iodi,rduo lern- a sua convicç:lo de que tem um problema -ou a
ld~Jntidadc QJC outras pessoas lhe atribuem PÇJdem dar lugar a uma s~uaçao
de ck!svantõlgem.
Existe outro probtcma que der Na da própria natureza das normas. Quer
as dchr.i•~ncióls, Cj!Jer-as dcsvanlagens pa~icularcs do indívic!Uo nao têm
CJcticlcr unh,crsal próprio. cmborJ quando consideradas em coniunto, rara·
mente c1!guémpoderti esec1p.1r a contcremsiatgumdesvlo emrclaçl\0 ~norma.
A deriniçao social dos probtemns pecmita-nos resolver as diliculdadcs porque
a_orie.nJaçao_ dos Y~lo.r.es fica ent:'lo ligada ao interesse social; a::osim, num
contexto social. uma doença que alecte os animais selvagens suscitar~ POI.!-CO
Interesse. enquanto as que afectam os animais domésticos causam já preocupações. Os desvios em relaçao à norma devem, pois, ser considerados ~r
forma a q,Je as apreciações sejam lormuladas. !Gndo em vista ii possibilidade
'ou vantagem de intervir para restabelj!eer a norma, Ê aqui a_altura de fazer
lambémoutra advertênciõt. Ultimamente eslá emvoga a promoção da noção de
desvan!agcm (handlcap) social, lazendo incidir a atença_o _sobre problemas,
como a pobreza ou a hnbitnçao em condições precárias. sem relacionar porém
estas condições com as suas inlluéncias directas sobre a saüde.' Embora
qualquer lenlafiva de combate à miséria SÇ>Cial mereça sempre a SiO'Ipatia e
atençao, nao é corree1o promover esta dituiça.o do.con~ito de ~esvafltagem
(handlcap), pois leva a que se estabeleça confusao na caracterizaçao dos
processos especflicos relacionados com a saúde e na forma de os controlar.
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incapacidades e de desvantagens {Mndicaps) ê em si ~esmo al1)o vago, pelO
menos como propos(<l de absoluto, e há que reconhecer du;:~s questOes
fundamentais: a primeira relere-se ao se_ntido que é dado à incapacidade e à
desvantagem (handícap). Esta questão deveria ler li'cado clarificada pelas
definições dos conceitos e é de esperar que esta deliniçao sirva para refutar as
objecções dos que pretendem invalidar um esquema que acusam ser uma
tentativa de classificar o inclassificável. A segunda quesl:~o. que está na base
da primeira, liga-se com os motivos Que determinam a reatizaçao da avaliação,
pois qualquer lentativa de clarilicaçao, neste domínio, pode suscitar protestos
dos que recciamqt:e a õlirib:Ji;:'t.o de·cateçt:>rias e de (.4 er.ign~Oe~ pro·;oq~IC' o
aparecimento dc.esligmõts. Na verdade, esta ablude nega tod.Hl PQSS!bii.(J<~de
de uma tentativa coerente c!c alterar a situ.,ç:\0 actual. Enquar::o nflo for
po-ssível idenlidicar as catcçorias, Mo se pode saber qual a imr.ortJI'ICia o
ordem de grandeza dos prcblemas, nem adequar os recursos necessários à
sotuçao d~sses problemas.
A lim de utirapassar estas dilicu!dades foi nvcesstlrio el.:tborar três
esquemas de elassificaçâo separados, complementares aos da CIO - cada
um respcilando um dos três principais conceilos. Est<1S classilicações
destinam-soa facilitar o estudo das consequências da doen<;a. Foramdesig·
nadas como sistemas de cocfilícaçao, de modo a permitir que os d<!talhcs dos
reQislos dos casos clínicos individuais possam ser reduzidos a uma forma
nvmérica estandardizada. Por esle meio. -s1;1rá possível recorrer à forma mais
elementar de med1ç~o: conlagem num~rk;a em cada categoria. Por seu turno,
estes valores podem, enl ~o. agrupar-se por tipos de problemas con.~xos, o que
permi!irá uma simpliricaçao na preparaç:to das tabelas estatisticas que se
referem aos dados considerados no seu conjunto. Actassilicaçtlo perrru1 e, pois.
demonstrar a validade do esquema conceptual subjaccnle. mas o seu valor é,
em grande parte, independente do das ctabQraçOes teóricas. Tal sic;ni!ica c;ue
as ctassiticaçõcs devem ser avaliadas da mesma lorma que aCID-ou seja,
servem para fornecer lnlormaçao válida aos utilizadores?
Na introdução forneceram-se algumas orientações sobre a colhei1a de
dados compativeis com estas ctassificõlçOes e no final de cada um dos C<:!pilufos
seguintes incluiram·se sugestões suplementares sobre avaliaçao e classifi.
caçao. No entanto, torna-se agora necessário fazer uma descriç:So mais
detalhada dos principias que serviram de base ao desenvolvimento de cada
uma das três classificações.
Ctas.·:ilf.-:a~1o

da.; deficiéncias

É provável que para muitos rr.édicos n:lo lhes seja· mu~o lam11iar p-:~nsar
em termos de eixos de delíciõncias, dado tratar-se de uma quc::;l~o inlerc!isci·
ptinar. Pode dizer-se que. em rruitos aspeclos. C)'iste uma rt:lar;:iO im·ersa
entre a CIO e o eixo do código (0). Assim, enquanlo a CID adrr~Je um c~njun19
considerável de caosas, lal como nas doenç01s cardio'lascularcs c resp(.
ralórlas, o código O concede-lhes um espaço rclativam&2nle li milado pcrQtJe as
consequências funcionais destas diversas condições ~o muito malsl;mitadas.
De ro~ma semelhante, as consequências funcionais de uma amputaçao sao
vitluatmonte ldénUcas. quer seja devida a um traumatismo, quet a um defeito
congén~o C.. por l:::so. nprcscntn-~e um.1. tinic~ sórie de Ciltcgorin.s de c:;odilicaç:to tha..,crá porém qqc recorrer à CIO p~ra id~nlilic~r a causa). No E!ntanto,
ü excmp:u d.;s ;;rnpul:lçOc~ mos.1m também como a C!O é 1nc-apª1 de fornecer
o dcla:he suficiente p<lta a su;r aplicar;M clínica, problema que também se pOe
nou1ras alco;Ccs dos ~rnbros. Tenlou-se abranger com detalhe .toda a
cfrvcrsidade das consequências luncionélisdestns areo;Oes, ainda que para I ai
tenha sido nccessMo recorrer a um quarto digito.

A cstr:utura b;1$lca do côd'l(jO O çonsistc cm doisdigilos .,cre--..cidos de um
digito dt>Cimal; tal como ac.\rf',1 loi rcferidr:>, sugere-se igualmente o uso. pOf
vezes. de um quar1o digiro. Ten:ou-~e distr1buir o esp<tr;o tnxonómico de
acordo com a lrequéncía c in1portància dosdi•Jcrsos tipos de dcliciênciõl. Pela
sua forma, o código assemelha· se à CID. na medida cm que é lli~rnrquizado
e em que o Seu signific.:ado se m.1.n:ém, mc::;mo que o côdigo scj;') apenas usôldo
de forma abreviada. Também aqui, la! como para as dcliominaçOCs da.s
doenças i:Sa CID, a melhor forma de compreender as dcliciênc_!as consiste cm
considCJá-taséomo fenómenos de limiar; em qualquer das categorias par) leu·
MediçJo
lare.s.- tudo o que- se requer é um juizo que determine se a deficiência existo ou
rr.rcr."'Paraelatfotar um código tlto cxauslivo, foi necessário estabelecer comPara r. ~di r é\S consequências da doenç;a, é necessário avalinro estad~ cJq -PWri1issoS'tiÕ domínio da especilicid~de e-da p1 1reza l<~xonómica em Penelicio
Qut.n está afectado. fJ processo de avaliaç3o do ~t.a(1.') de ..-;ucm sol r~ ~Q da simplicidade, lendo sido obviamerne impossivcl inch.m u;n ccno I}Umero de
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aspectos: as omissões nmis import<~nlos dizem respeito, lalvcz, a certas
funções Individuais complexas, tais como salf<Jr e (élSicjar. Nü classificaçao
houve que simplilic.:J.r dctalfJcs e a preocupaçt~IO dominante consistiu na idcntmcaç~o

dos aspectos mais importantes qUe influenciassem a~ lnt~~ençoesou

a ajuda de que o individuo viesse a necessitar. Oesde que se registe a presença
de deficiências münfplas. a cspecilicidadc c precis.~o tornam·s.e menos Jmportanles. No entanto para permitir a precis~o. nos Casos e_rti que l<ll se deseje

proporcionou-se uma opç"ão Sérlipre que posSíve-r: pode·se codificar separada
c individuafmcnle cada: dellclêncía {codillcaçllo múltipla} ou utilizar catagalas
especiais. combirmndo·as, assinaiJdas por um asteriScõ~- riO cá56 da fnfor·
müç~otcrdc ser rcdu.odda a uma única-caJegoria. Por oulro fado :t_có<figo pode
usar.se p<Jra idcntirV:;ar a dCiicí~ncia que causa marores limilaçOcs, em
anJiogla com o conccilo de cat~sa subjaccnle da CIO. Nesle sentido o primeiro
nível da detalhe define o conteúdo das classes. Compete ao u!ilizador deteimi·
na r o grau da delalhe a usar no registo, de forma a que a silu<:~çao se _assemelhe
à da CIO - definiç,_o das subclasses feita com considerável de!alhe, mas
tabulaçao dos dados agregados em classes mais alargadas. como nos capitu·
los da CIO.

Outro problema consisle na aparente sobreposlçao de ce11as categorias
docódigodasdeHciéncias(O)edaCID.Talacontecesobretudoemrelaçaoaos
sin:om:~s, m.;~.<lp:'loCr!tr'!rut~r:!~.ad·ficuld;!~l~ por.!•~ !ter S1..:per,1~~:1 ~~ ~·! :i•Jcr cm
corrt,1 os ot;jccli'JOS d~ts du.1s ci.1~S•Iic.1Çi•I.:S. P,va si:u.•:;.~·!~ r:·.:~ ir;r:'J•~r·Jn'ftl
ulili7.JÇ."to c.fa_serviços méd•ccs !':er;t prov<l'Jelrnc n!c. t•cc.,ss<lr~o) recctro!t à C 10.
Um estudo .sobre as razóes qUe Tcvam,âs pessoas que con!Jo:::l;-:rn _com u!Tl
sisrema de cuidJdos de s.1úde. a uS.ar op;idigo D o_IJ a CIO. é funç:Jo d0-51crrnos
de referência dessc esludo. A ava!iaçao da cfi_cticia de um sist·~fll.l d~ cuidados
de saúde requer quo o cód:ço D seja u:ifizJ.df) por duas v c.• cs - uma para
indicar o estado inicial e outra para assillJiar o cs!Jdo resu:tan:!! .lpôs ccniJCio
corn o sistema. No entanto. as melhores pjlcncia!id,1:!•~S do céd•:JO O_
expressam-se n.J sua uhliza:;:lo como indicndor de n~cc:::>t:!ad~s oao sal is·
· fcilas. Ncsl as circunsl ~ncias o ulillzador poderia hmirar·sc a con~k!'ar-.1r apenas
deliciCncias relativamente persistentes. elirrlina:'ldo os .esta~~s trul1s·:ôrios ou
outros elementos pouco im;Jor1<Jntes c adoptando cntêrios de duração e de
gravidade. Assifll, as ar.olações do cód.:go o seriam apenas rcgfsl~d.Js nas
defocfJnclas que tivessem uma duração de tempo pretisa ou r;ue pers:~lissem
após lratamenlo módico. Finalmente vcritica·sr:. em muitos JSpectos. que uma
classificação de deficiências pode consid~.;rar·se com'l uma Crassific<Jçao de
problemas relacionados com a saúde e ame os quais os ind'rtiduos podem ler
que se delron!ar. O código O é, pois, relevanlemenle aplícável aos sislemas de
regislo orienrados para os problemas pode ser úi'i a quem se inleressa pela
inlormatizaçao des1es registos e pela suaaná:ise visual irlteracliva no écran'Cfe
um computador.

e

Classificaç~o

das lncap;Jddades

Na versa o preliminar deste manual propôs-se um es!juema limi lado que
p(!rmilia registar as. Incapacidades de lorma algo arbitrária, por meio de um
d•gito suplementar introduzido no código D. Esle esquema re.velou-se ina::fe·
quado a mui/os dos seus objeclivos. Daí resultou a clat>ora;ã'l de um eódi;o
de incapacfd.Jde mais completo (I), que abrange os corr.Port.lmMtOs e as
aclivldad( s mais l:nporlanles da vida quolfdicma. O crilétío d~c:isi•Jo na org.:snizaçao deo:;.la classi'ícaçao foi a possibilidade de rcgisrar a lnrcracçao ·cnrre o
Individuo •1o se.J r:"oCio õmbientc, por forma a expressar as suas capacldJdes.
Co,;.o melo de delcrminar ai é que ponto as polenciõ~lidad!2s do inC:i.,;duo esrao
realizadas pode-se corT':f)lcmcnrar ainda o regislo com a class\flcaç.lo das
desvantagens (handicaps}. Oobjacli110 ideal do código I é ra:·,az revelar o p-erl;l
das capacidades funcionaisdo indivrduo, na ~quCncia do rcconh ccime-nro das
Incapacidades existentes, por forma a que. rcciprocarmme. a descnçao
detalhada do meio amblcnt~ possa ser posta em paralelo com as capocldades
do indivfdtJo. Por exemplo, no caso de um posro de Uaba:ho, uma ~ábríca com
dQis andares. em que só 1Jm tem instaJaçoes sanitárias, requer descrições
separadas de cada andar para fins de compalibilidacfe com as capacidades
funclon.,is (rcsldu<tis) dos potenciais cri1pregildos. Set estes esforços ro_rcm
bem succdido'ô, o código I será cntllo usarJo Como meio de sclecç.'~o. :tplic.1val
não só n:l procura de coloc.JÇ."'o adequ-ada ·num poSio de rcabolho, cm casos
de ccJI:a!;fJç:'lo prclissional, mas ramb6m na c SeiO lha da-escola, no realojamento
dos d'efici~ntes. na identilicaç:lo das vulnerabilidades dos mais velhos o
noutros objcclivos desre lipo;
Ttndo cm conta esras considcraçOes. holrle que prescincfrr de mui!os
dctal'lcs prc~cniCs n3s avõ~!i~çócs co_nvcnciOnai-s:. como os que se relacionam
com as rrct:O.id'a::l'~!.da WJadr;'rria. Só assim. foi possível desenvolvermo dos da
, procedimcnro sitr'ples c I• mirados .iS funções básicõJs ou essenci<:~is. é_posstvel
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que os proccdimcnros de avil:iar;t~o us:-edos ilclualmenlc lenham GUC manler a
sua complexidade, m.1s il exemplo do que aconteCe no código D. o dcl.:~lhe
adicional poder·SC·à incorporar no _código I, sobre!udo_como formil de ciJssi·
licar o conrt-údo das clilsses mais <Jmpfas. Nas circunstâncias JC!uais. com·
preende·se que o cócft90 I lenha menos desenvolvimenlo que os códigos
refcrcnles ãs deliciênc!as e desvJnlagcn:; (handiCélps). No cnranfo. pela sua
!ormJ presla·se a fornecer, no fuTuro, mais ex-rcnsas respostas a necessidades
adicionaiz que: venham a ser reveladas ao longo do TrabalhO experlmenlal. A
eslrvlura b<'lsica do código consisle em dois d(gilos. com opçao de um digito
decimal suplementar. AIC agora ainda não se usaram complelamente-os i1ove
capilulos prirteiP'!iS. Uma vez mais a· forma Taxonômica assemelha·SC. a da
CID, na mcdidil em que ó hierarquizada e manlém o seu significado ainda que
o código seja usado apcns na forma abreviada - esta caracterislica é
essencial para facilitar a compalibililaçt!O d'o individuo com as circunslãncias
amb:cnlais. Existe, no enlanto. uma diferença importante em relação à CIO e
ao código 0: as inct~pacidades nao s~o fenómenos de limiar, pois reflectem
falhas de cxecuç:to {de tarefas) e assim é de esperar diferentes nivels de
excCuçao. Oeu·se. pois, a possibifldadedc regisTar o grau de incapJddade por_
melo de um digito suplemenlar. Aldn~ disso, os que se dedicam à reabili!aç.ao
eonsldemm que a possibilid<:~de de fazer um prognósllco lem um varar apreciêh•el. Com esla finalidade proveu-se à adiçao de O\Jiro dfiJilo ~uplementar.
Dímens~es

da desvantagem

Ar1les de proceder à classillcaçao dasdesvanragans {hanãrcaps) torna-sa
necessário considerar m01is atentamenla a nalureza da desvan1c1gem eocial.
Qualquer tenlaliva de medição direcTa de valores esrá cheia dll dificuldades,
embora se possam identificar atgumas acções fundamenlais que, relativos à
existência e sobrevivência do homem enquanto ser social, sao vlr!ual;nente
comuns nos inclivtcfuos de todas as culluras. Um indivfduo que lenha uma
compcténc•a rcduzici<:t na e:rocuç~o d!l a!91Jns dc:;sP.s actos d:J cxt~lénci.J
enconlra ·SC, ipso l.rcro. em d~svan!i.l gem r elarivamcnr e aos seus scm~lh.Jnf cs.
0 grau f1C dt'$V.lnlagcni <l:iSOCi<tdo
CSSa falha de CCfl'tpCiência pode,
coilloi'iTie <IS culluras. variar conSide~avclmenle, mas implicará quase sempre
uma avallaÇao ncga:iva. Esses actos fundamentais que o indivíduo tem de
executar englobam a capacidade do:

a

(i) orienrar·se em rclaçao ao melo que o rodela e responder aos e"stimuros
que recebe desse maio;
(iQ manler uma existência independente e eiicaz. quanto à provisao das
suas necessidades físicas fundamenlais, incluindo a alimcnraç.:\o e a higiene
pessoal;
{iii) mover-se erlcazmente no seu melo ambiente;

{iv) ocupar o seu tempo de rorma normal ~ra o seu sexo. idade e cunura.

inc luindo o preenchimento de uma ocupação (I ai como cultivar a terra, governar
uma casa ou cuidar dos filhos) ou poder realizar actividades liSicas recreativas,
tais como' jogos e outras:
(v) ptlflicipar e manter re/açOes sociais com os outros;
{vi} conservar aindo pendência e manter uma actividade sóclo·económica,
através do trabalho ou da exploração de bens materiais. tais como cecursos
nalurals, gado ou culluras.

Eslas seis dimensões podem·se designar por funções de sobrevivência
e a cfassificaça.o das desvanlagens (handicaps) bascia·se nesTa análise. No
efllanto, é\flles de descrever esle esquema, há que considerar alguns ourros
ponlos.
A única noça.o de valor exisrenle nesta análise é que a exislêncla e a
sobrevivência sao necllssárlas e positivas. proposiçao esla que nâo carece de
justificação. se se considera a questao como sendo um problema relerenle a.
saúde. As funçõe~ de sobrevivência têm o mérilo de serem. em grantJe medida,
lransc....tltt•rc:;is; de hcto. as perturbações de orfen!açao, a dependência lisicá.
a lmobilidJde, 1~ rimil:1çóe~ da ccupaç:io, o ísolamcnlo social e pobreza
cor.::;muem os malorP.s e mais frequentes problemas dos que serrem de
deficiências e de inca~~cidades. mesmo nas sociedades utbanas e industriali·
zadas com superavit de tlqueza maTerial. As runçOes de sobcevivência nao
cobrem lotalmenle ar dimensões das desvan!agens (handicaps), devendo·Sii
recctnhecer. pois, a exislênciade outras desvantagens soci.ais.A hierarquia de
necessidades do Maslow (8) pode consliluir um quadro conceptual útil' pa/õill a
(I) Uulow. A. H. (1854) ~ Md ~I)'. N1w Yodl, H&rper & Row.
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O r. !rés n_ivcis inrcriorcs_s:to <15 nr.ccr.::id;Jdcs
lisio'6Jic.,s. <JS ncccs<;id.adcs de scgurançn e as ncccssid;'l(.jc_s d_c _cnr.ictcr
soei. r! E sobre c::1.1s nccCssid_,,dcs, c mant!!ndo nesta ordririi~ que a clnssili·
C.:JÇ.'\-) c!.:~:; dt.•s·,~r:tnqcns (h.:urdic<lps) se ocup,1 rundtun~nlalmentc. A seguir
vem as f"'!Cc~.:;rdJdcs do cu c de rcconhcckncn{o d6 estalulo, senr.:o o ni_vcl

con,rrc~.:ns:to dcr.les prol.Jicm ..,s.

mais elevado oeupado pcl<J necessidade de auto-rcaliiaç3o. M;;tslowparte do
principio que a Sdtislaç:to das ncccssicktdt'S do homl!m: Mm uma motivação
pré-dc!•~rmir'l,,d.l· o indl'l1d~rodcixa d~sc sentir moliVado, à medida que as suas
ncc'!ss;.:r.,dc:-:;; v:\o sendo rcatindas c, por otJ\ro IJdo, as ncccss•dadcs mais
etcv.1d,1:; mur.l•:m·s':! !t)ncr,,d.1'i p1lo ir.di-.·id:.J-J ~nquan:oas ncccssfdades mais
bjsicao;; n~o forem Sill'~'CIIô!S. Eslas disfinçõt>S hi~r6rq:.~i.c<~s podem consli"luir
umn import.:Jnfc <~juda n::t d·~lcrminaçJ'Iode priorid.Jdcs. Um::t conscquCncia que
ressalta muito clmamr:mtc dcsla anjlisc é a domín~ncla que as funç<1cs de
sobrcvivêncià possuem. /\ll!ru disso, valor.es simbólicos rclncJon::tdos com
funções básicus, como a ulimenluçao c a e~creçli '· podem aparecer como
reUectindo um nível mais elevado de necessfdadl3s. No enlanlo •. estes niveis
'Tlais elevados de necessidades sao de medida mais dificíl e é prob!emállco
justificar a atençao que se possa dar a problemas mr-ls corT'plicados, quando
se negligenciam as necessidades mais básicas. Ê por este motivo que a.
classtlicaç~o pralicarr,cnlc nao se ocupa das desvantagens que não eslejam
relacionadéiS com as funçoes de sobrevivência. Cabe, sem dúvida, aos que sa
interessam pelo esludo mais detalhado destes aspectos, desenvolver os seus
próprios esquemas suplementares.
·

Há uma importante fonte de. confusão que, nesta altura, sn torna necessário eliminar: desvantagem c dependência sno. com frequência, equioaradns. É certo que a dependência tem a vantag~m da ser bastante fácil de delinir
e portanlo de medir. Alóm disso, a auto·sulicióncla. de b~t>e, em relação à
execuç~o de tarefas lisi:::as e materiais," é muito Importante, entre outras
razões. porque o lacto de se depender dos outros Implica que, a estes se lhes
lorrnulem solicita-;Oes que se repercutem na sua produl~'!'ldade e no seu tempo.
Este aspeclo tornou·sc complicado em muitas sociedades. pois a allcraç~o do
número de pessoas que integram a lamilia, a mobilidada geogri'!Hca e as
obrígnçõcsdeâmbitolamiliarconduzirélmaodesenvolvimento.dedepcndõncias
que exigem uma resposta centrada mai.s_a oivel colaçtivo do que individualproblema este agravado pelas aJteraçOes demográficas que aumentaram a
proporçt~o da populaç~o de mais alto risco. os idosos. O principal obstáculo a
integrar a desvantagem no lermo .. dependência" é que esta inte;graçao
ocultará necessidades sociais cuja sotuçao pode significar, por si só, um passo
importante para a re.soluçao de muitas das desvanlagens associadas a
necessidades de ordem fisiológica e de segurança. Na base disto eslá o lado
de uma ifn)Y.)ri.Jnlc carm:lcris.tic,1 cfa~ !:bcicçl~_l:!es al!nmcnlc int·~?' nt!.1~ cons+s·
!ir na extrema do)pem.J(:nciél do Individuo ern r~lnç."to .:I OS outrcs.lnnlo M campo
do rclacionomcnto soci:JI. como fiO d<l$ oportunid:J<./'!5 de c.::.tJpnç;,o c d~ 31JIO·
suliciJncia ccon6micn. A realídnde é que o homem C Wll ser sc:ci;;;_l: o
rcracionnmcnto socinl qu~ o indivfduo mantém: é li'lo qsscnci:ll p;;~rn a sua
sobreviv~nçla corno a sua capacidade. de satislazer as necc~;o;id:l.de.s Jisiol-6gi·
cas. Assim, a silu.:lÇão do homem pode ser descrita com lod,l a propriedi!dC
como uma situaç."10 de inlerdependôncia. Além disso, comcgue·se assim
sublinhar outro "aspecto importanle -se se reduzir a de~ ·1antagcm numa das
~uas dimensõ~s. esta dêsvantagem lornar·se·á m<:~is suportável" t<:~mbém,
noutras das Suas dimensões.
A <:~uséncia aparente c!e uma diferenclaçOo operaGio.nal clara tem. obviamente, servido pe~ra perpetuar a ccn!us~o entre Incapacidade e dcsvanta')em
(handicap). No passado. o si::.tcma de idelllific<Jç:l.o da Qcsvanta;<:!m [h<Jildicap)~basea•,a-se. normalmente, na comprovaç~o da existo1ncia da.ínc~·
~'Jcid,,t.Je e da sua :Jrnvid.:!.de. ln!erir a presença de uma desv<Jr.tagem a partir
da prcsenc3de .::ert.1s in-:apacidadcs nno parece irracione~l. n1;15 tal abordag~m
pressupOe a aceii,1Ç:llo de cenas noções importantes, sotre os Villores e aS"
.interre!açO~?s entre a desv<:~nlagem c a natureza e gra'lidade da inc;::;p<:~cidade.
Correr·se·la, pois, o risco de que o .objcc1ivo da acçM social se orientasse,
exclusivamente. para ·a incapacidade. Est<J resposta ê rc.ducionista e. inc:luir a
desvantagem {handicap) dentro da incapacidade. pode cneor<:~j"r pontos de
vista não sensíveis a outras dimensõe.s da desvantagem o Que pod~ dar lugar
a inil stiças. Como exemp~o desta lo11Ja de equidade pod.em·se mencionar as
habi!'J<~is, embora lnaceil~·,cis diferenças na comp~nsaçao linanceira aos
deficientes conforme a causa da sua delici~ncia, de que sa.o. exemp!?s as
situaçOes de inca;5acfdade pcfàQuerra e cm que, provavc!mcnt~. st<nlimcntos
de culpa s~o motivação de concessao de compensações financeiras privil'3·
Qiantes. Existe também a lendência para sobrevalorizar as incapacidades

Quinta-feira 19 9087

resullantes de deliciências lisicas. em detrimcfl\o das que.resul.lam de c;lcfi·
ciências mentais.

A dificuldade provém de .se privilegiarem excessivamente os aspccto"s da
quanlilicaçâo na det~rrninaçãodas acçoes a realizar. Por e.tempfo, a mcdiçc\o
do cociente de intel[géncla {01) têm influeociado lrequentamcntc:o a polilica da
organizaçao educativa, sem ter em conla as necessidades. e o pofcncíat
educativo; ou tudo o. que nao seja mera disponibilidade. de ed;fícios c institufçOes regidas para se ocupar das pOpulações englobadas nas categorias
acima determinadas. O mesmo aconteceu. em grande parte, no que respeita
às Incapacidades. De um ponto de vista administrativo pode parecer mais
sin•p!cs cfeclu:.r a verificilçM c o controlo no pl::tno da inc<lpélCI1Me: -com.
pr,~e:mJc -s~ la.-;1lm·:mta a ncccss:dadc de contar CQm ç.rit~~io~ ~a medição que
pcrm~·arn conci:i:tr a~ exig•}r.cias, lrequentcmente cH'ItagÇ..,ica<> cnlre a sociCd.:~de e o indi·, 'duo. tlo cnranlo a inc\lp~cldadc apems inilucnclará n conâ;ç~O det d·~svnntt:~gcm socíul de lonna indirect.a, pelo que se toma impor1an.t.:.
ser mu,lo claro GUant? aos ot;ectivos que se deseja alcançar. Embora a
d~s·,anT;l<JCrn {h.lnt.N::~1:J) ccr.sMua a princip:ll área de intcrvenç::\0 social, nem
lodos os GtJC sc.•rem t!~ rcstri:;4"1:l da acfi·oida(!e cstM numa sHu;~ço1o de
desvantilt:;cm -pois a n:str~~oda activid'ad~ roo pc-de ser encarada como um
fenóme-no social per se. Existe uma. nit<da clivagem entre inc~pacid.1dc e
desvanlngem {handicap), quer no pia. no conceptual, quer no que se refere aos
meios de intcrvenç:~;a e os obsláculoS mctodol6g:Cos n:io sa.o razno suficiente
para obrigar a que a intcrvenç3o SQcial prestada nas situaçoes de desvantagem, seja apenas determinada pelos padrões da inc<::~pa.cidade. Assim, a
classificação das desvantagens (handicaps) foi elaborada conio melo de
estudar directar.!enle a desvantagem social. Como pr?va disto a class~icação
das desvanlagcns (handicaps) proporcíona um meio de estudo directo das
desvanlagens soclais.

ClassiffCilÇ~o das desvantagens {handicaps) (DiiJ
Uma vez assim poslo o probtema. torna-se agora necessario explicar o
porquê desta foJmul.:lç3o do código DV de desvantagens (handlcaps).
rel<:~livamente

é

fácil classificar as variáveis nominais. O requisito principal
consisto em que a classificação seja exaustíva. Um Ol}tro requisiTo, de lógica
simples c já no ãmbito módico,a exigir que as categorizações sejam exclusivas.
torna-se de mais problemática salisfaçao, dado que o mesmo Individuo pode
sofrer de mais do que uma doença. delfcléncia ou Incapacidade. Tal dificuldade
pode ser ultrapassada no entanlo, quer por codific<::~çao múllipla. quer pela
adopção de convenções como combínação de categorias ou o estabelecimenlo de regras de cl,,ssilic:açâo baseadas em noções como a de causa
subjacente. Pode-se introduzir uma hierarquização de variáveis OO!Tlinais pela
identilicaçâo de sernelt"lanças e pelo seu agrupamento. Sao exemplo disto os
diversos eixos da CID b~seados na eliologia, no sislema, na loeçllizaçao e na
natureza. As d eliciências e as incapacidades podem ser classificadas de forma
similar.
A propriedade esSencial das variáveis noniinais consisle no lacto das
classes serem mutuamente exclusivas. A siluaçao é muito diferente quando
eslá cm causa o conceito de desvantagt'm (handlcap). Enquanto as ma[lifestações sao conjuntos bem determinados, as consequências sa.o já um conjunto
mais complexo e dilícil de dividir. Em lermos de desvantagens, as conse~
- · •• -··---- '""""lll< M individuo nâo consegult o desempenho dos
pnpt':i:o; que- lhe sJo hab,lu:lis tlU os Qtie d~~·!j;"lfia d•.!5•;om;..••.•.n!mr. P?dcm·se
;JciM:c<Jr as dimc~.sõcs ou as componenlcs da dcs·,anta;:·ml. n!ra,r.;s d•)!,t~s
pnpóis, r_m~ cs~cs J'lter~ctuam de lu\ fol'rna que_ 5C tom~ in:;::ortnnt2 o:rnsic.'·~i"à·
-lo~ todos.. sem 02ixar de os dilc"renci;tr .entre sí. /,s~im, a prim~ira t;~rei<J na
conslruç~o de urna taxonomia da desv<Jnt<lg<:m (handieap) consisÍe ern identificar as dimensões que se querem cta.ss,licar. lstg já se ernçreendcu no
subcapi!Ufo anterior. ond"e se constalou que os valores, por serem d~ d1liçil
mcdiç.1o. podem ser methor estudndos de fotmJ indirecta. As~lm, no çódigo OV
.1.-.z-se a cr.-.ssilic<~çdo na o em lunç~o do indivíduo ou das suns qua!i1adDS. mas
sim em funç~o. das circunstãncie~s em que as pesso<~s com incapacid<Jde se
podc_r.le encontrar ~ circunslãnci<Js essas que l.lzem pressupor que o in·
divlduo. nelas colocado, esteja em dnsvantngcm em ret<:~ç~o élo seu semclhanle e quando avaliado petas normas da socied<Jde. Ê nece!:tsário ainda
reconhecer que estasdimensOcs englobamdofercntes gmus. Assim, para cada
dimcnsM torna-se possível estabelecer uma graduação de-condu;ões e d~ve
especificar-se it situação do Indivíduo refativa.mente a cada uma dqlns~ Corise·
quenlcmenle o código não é hierárquico, no senfido habi!ual do te.rmo, e só é
possivel sirnplificá·IO por omissãO arbitrá.ria de cMas dil!'ensO'.!S, e não
fazendo compromissos entre os dilerentcs papóis ou .eixos. como é o caso na
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CID. Da mesma forma.uma tenla~ivade sinrososeria n~osó Presui!ÇoSacofT'Io)
votada ao insucesso, porque implicaria a utilização de juizos nurn domínio

CaracteriSiicaS

perigosamente subjectivo.
A leitura alenta do código OV deverá moslrar mais claramente estas

caracterisl!cas quando se reconhecer que o código OV. como insrrumenio
descrillvo, é mais um melo de ras_umirou sumariar uma siluaçáo de uma forma
sàmi-quanlilaliva, do que uma forma de idcnli:icar ca:~~qrias diStintas. _A

sobreposição de dilerenres'calcgorias evitou-se l<mto q;.~anto pOSsivet mas

A deficiência caracteriza-se por perdas ou alteraÇões que
podem ser temporárias ou permanentes e qUe incluem a
exisléncia ou ocorrência de uma anomalia, de lejro ou perda
de um membro, órgão, tecido ou outla estrutura do C;JtpO,
Incluindo a função mental. A deficiência representa a exlerl·
orizaça.o de um estado patológico e, em principio, reflecte
perturbaÇOes a niVel do órgao.

nao se pôde eliminar totalmente. ASsim. um individuo acamado nOo só está

lmôvel, como tambCm totalmente dOf.JCndcnl9 dos cuidados dos outros. Te-

oricamenle poder-se· la eliminar esla sobrCposiÇao. mas na prática é preterivel, ·
pelas razões acima indicadas, que cada dimcnsflo apai'cço em s~par<Jdo. A
ordenação e a divisão dos eslados_das d1lcren1es dimensGes foramcbj~cto da
uma cuidadosa rerrcxao. Na.o só as calcgorias devem ser doladas de significaç:lo prôprla. como também devera ser possível dtferenciá·la por meios bem
simples e liáve/s. Por eslas razões nem iempie foi P')Ssivel_ ç_obrir todo o
espectro de sensibilldade das categorias. a!ravés dos r:ove digitas disponíveis.
Deve-se reconhecer aqui o varo r de noçoes corro o inrervalo de necessidades
críticas (9) que se incorporou na dimensa.o de Independência física. Esle
concello tem um v<Jfor superior ilO diJS dislinçõos mais arbilrári~s como as qua
se b.;,scimn na duraç.'\o da ajuda requerida. É nomenle após as apncaçocs
pti'l::c.\!> da clilSStlic..1ç:M que se poderá avaULJr a eflcácia'dos objeclivos
pe!'2t~·.:.(.kiS e .1 ;~d~t;u:;ç.'\o cJos grau:; de cada dimcns:to. É: possível que surjam
outros ~rot.lemas. Ern prim~i1o lv-gnr, a dcsvanlagempoda ser nprecndfda da
rres formil~ dlfercnles: subjeclivamcnle, pelo próprio fndiv(duo; pelos oulros do
seu mc.o que lhe s~o ín,:-<lrtJn!~s~ e pela comunidade no seu conjunto. Em
se;ur-.do lug::u. verllica-'ll! Ul";l.l amth;;uíd.1de no mo~o de encarar a desvan·
fa~em (h.•lndicilp) d!! culr~ TI Ê o c:1so d? Jnd'ivfduo q'JC' se encontra numa
siluJç."io d~? dcsv.:m!.,ç.;nl (1•,;-:J--:::.l;l), n.1o porque lenha um.1 d~f,cil!nc::i.i. mas
por estar sujeito a rrcss6~'1 <;•Je dccorrl!m da doença crón)ca ou incap.1cidade
no seio da sua famiria. A d.licu~ade neste caso consiste cm c;ue. ao seguir
r".gorosarpcnrc a dcliniç.'lo de dt!svanr., gcm (handicap}. n.1o é possível englobar
Iais Indivíduos neslo conlexto, pois a sua condição de desvantagem social nao
resulta da sua própria dcficiéncla ou Incapacidade. Em terceiro lugar, e renOo
em conla o que foi dilo, parece evidente que nao é possrver um projecto,
deslinado a ser utilizado à escala fnternacional, cotresponder exad&menta a
condiÇOes legais que sirvam de base à atribuição de diversas compensaç6es.

LISTA DE CATEGORIAS DE DEFIC!~NCIAS DE DOIS DfGITOS
1 DEFICIÊNCIAS INTELECTUAIS
Oeffclêncras da Inteligência (1~14)

Atraso menlal profundo
Atraso menlal grave
Atraso menlal moderado
Ourro ariaso mental
14 Oulra defieiõncla da Inteligência

10
11
12
13

Deficiências da meinórla (15-16)

1.S Amndsla
16 Ourra derici·~nc~:J da memórlâ
Dellcíêncfa do pensamenzo (17·18)
17 Deficiência, do fluxo e da forma do pensamento
18 Deficiência do conleüdo do pensamenro

Outras deficiências lnlelectuals (19)
19 Outra deliciêncla intelectual
2 OUTRAS DEFICIÊNCIAS PSICOLÓGICAS

Deficiências da consciência e da vlgllldada (20.22)
CAPITULO 2
CLASSIFICAÇÃO DAS DEFICIÊNCIAS

Usta dQ categorias de dois digllos
1 Deficlôncias intelectuais
2 O·•tras doliciêrcias psicológicas
3 Defici,··nclas <:1<> lingJagem
4 Oeflclencias da audição
5 OeJiciêncras da visão
6 Deficiências dos ourros órgaos
7 Deficiências músculo-esquelétfcas
8 Deficiências estéticas
Oeficiãncfas da.s funçOes gerais, senSitivas e outras
la de dassiffcaçao
Ice alrabélico das deficiências

b

OtFICIEIICIAS

Deli'n!çAo

No domínio da ·saú~e. delfciência represenb qualquer
perda ou alteraç:lo de uma estruiUta ou de uma funça.o
psicológica, fisiológica ou analómica.

(Nota: .. Qeliciência• é um lermo mais genéricO do que
.. per1urbaçao .. ,umavezqueabrangetambêmasperdasporell!emplo. a perda de umapema é uma deriCic)ncia e nao
uma pet1urbaç-a.o).

20 Detrclência da clareza da consciência e da quafíctada da experilncfa
consciente
21 Deficiência lnlermitl:nle da consciência
·22 Outra defiCiência da consciêÕcia e da yigilidade
Deficiências da percepção

e

atençao (23-24)

23 Oellcl~ncla da percepÇao
24 Deficiência da atenção
DellciOnclas das funções emcllva e vGlJUva (25-28)

25 Oeficiêncla dos lm~lsos
26 Deficiência da cmoçao, do afecto e do humor
27 Oerlciéncia da voru;ao
28 DePciênOo das lu,..es polcomoloras
OoUcl6nclas do comportamento (29)

29 Oeticiênçia do CCn1)0tlamcnlo
3 DEFICIÊNCIAS DA LIIIGUAGEM
Deffcl~nclas das funções da linguagem (30-34)

30 Deliciêncla grave da corrunlcaçâo
31 Deliciêncla da cortÇrecnsao e do use -da linguagem

32 OeUciência das funçoes extralinguisllcas o subUngulsUc:as
33 Oefidéncia de outras !unções ~ngufsUcas
34 Oulra deliclência da aprendizagem
Deficiência• da fala (3.541)
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36 Oulra deficiência da função vocal
37 Oeliciéncia da forma da fala
38 Deficiência do conleúdo da fala
3& Outra,deficiênçia·da fala
4 r;>EFICiê!'IGIAS DA AUDIÇÃO
Deflci~nclas

da sensibilidade audillva {40·45)

40 Deficiência total ou profunda do desenvolvlmenlo da audlçao
-41 Perda auditiva bilateral profunda
42 Oericiência iil.ldiliva profunda de um ouvido, com delíci6nçla. moderada·
menle grave do outro ouvido
43 Deficiência auditiva bilalcrat moclerameme .grave
44 DefjciêllCía auditiva profunda de um ouvido.. tom defiCiência· moderada ou
ligeira do outro ouvido
45 Outra deficiência da senslbllidade auditiva
ou:ras dcrlc.IOnclas auditivas h do órgao da aucnçao (46-49)

46
47
48
49

Deficiência da discrimina.;~ da lata Outra deficiência -ela lun;Ao aucf,Jiva
Deficiência da lunçao .,.esHbufar e do equilibrio
Outra deficiência do apa:elho audilivo

Défices dos membros (75--79)

·75 Délit:ie rransve1:oaJ das p.1r1es proximais do membro

'76· Oóllcie transversal das par1cs distais do membro

n

Oólice 1ongitudinal das partes proximais do membro superior

78 Défice longitudinal das partes proximais do membro Inferior
79 Défice longitudinal das panes distais de um membro
8 DEFICiêNCIAS ESTETICAS
· Deflclêlltlas éStéllcas da regUio da cabeça e do trQnco (80:.83)

ao Anomalia da reglao da cabeça
81 Deformidade estrutural das regiões da cabeça e do tronco
82 Oulra dellciêncla estélica da cabeça
83 Outra deficiência estética do tronco
Deficiências eslélicas dos membros (84-B?)
84 lnsufiCi_éncia da dilerenciaçao das pa11es

85 ·Outra mallormaçao conQénila
86 Oulra deficiência estélica de partes do corpo·
87 Outrà deficiência _estética

Outras deficiências estéticas (88-89)

5 DEFICIÊNCIAS OA VISÃO

Deficiências da acuidade visual (5~55)

50 Ausência de olhos
51 Oeliciência v.isual prolur.da de ambos os olhos
52 Deficiência visual profunda de um olho, com v:i&ao diminuída do outro olho
53 Oeficiéncia visual moderada de 'ambos os olhos
54 Deliciõncla visual profunda de um olho
55 Outra deficiência da acuidade visual
oUtras deflclénctaS viSUáls e do aparelho ocular (56-58)

88 Orifício anormal
89 Outra dellciêncla ~sléUca
9 OEFICIENCIAS DAS FUUÇÕES GERAIS, SENSITIVAS E OUTRAS

r:Jef;cl4nclas da~ funçÕes gerais {90.94)
!10 beticiênc-la müiÜpla
91 Deficiência grave da continência
92 Vulnerabilidade excessiva aos traumatismos
93 Deficiência melaJólica

·56

DeliciCnCia_do eampo Visual'
51 Out~a deticiêrrcia visual
58 Outra deficiência ocular

94 Outra deficiência das lunÇOes gerais

6 ljEFICIÊNCIAS DOS OUTROS ÓRGÃOS

,95 Deficiência sensitiva da cabeça
96 Deficiência sensiliva do tronco
97 Deficiência sensitiva do membro superior
98 Outra d~ficiêncla sensitiva

DeHclênCias dos órgaos ln~er.nQs (60.66)
60
61
62
S3
64
65
66

Deficiência mccanica e motora dos órgãos internos
Deficiência da lunç:!o car!:liocirculatória e respiratória
Deficiência da lunç3o çasltolntestinal
Deficiência da tunçao'Utinária
Deficiência da funçao reprodutora
Anomalia dos órgaos internos
Outra deficiência dos órgaos lnlemos
Dellclênclas de outras funç6os espec!flcas (67-69)

67 Deflciência dos órgaós s~xu·ais
ô8 Óeliciêncla da masligaçao e da deglutiçao
69 Qeflciência relaciOnada C9m 9 ollaclo e out'~s funções especifiCas
7 DEFICIFriCIAS MÚSCULO·ESOUEI ETICAS·

Oellcl~nclas das regiOes da cabe-ça e do l!'onco ~ó)

70 Oclicíéncia das rcgiOcs d~ cabeça e do tronco
Dcflcl~nclas mll:!c3nlcas e motoras ~os membros (71·74)

71 Ocfrciêncla mednica dos membros
72 Paralisia espáslica de m.1is de um membro
73 Oulra paralisia dos membros
74 Outra dcttclência motora dos·membros

Peflclênclas sensitivas (95-98)

Outras defrclênctas (99)
99 Outra deficiência
1 DEFICI~NCIAS INTELECTUAIS

As dcliciõncias intelectuais compreendem as da inleligêncla, da memória e do
pensamento.
Exclui: deliciéncias da linguagem e da aprendizagem (30·34)
D.cllclOnclas da lntcllgéncla (10~14)

Inclui: J)l.2r1urtaçOcs do ritmo e do grau de desenvolvimento das funções
COtJn.ítrvas. t.1is como perccpçao. atcnçao, memória e pensamento,
ass1m como a sua deleriortzaçao ·em consequência de processos pa·
to~otcos.

10 Atraso mcnt:ll profundo
Of inferior a 20

fndivfduos capazes de responder a uma certa aprendizagem no que
resp~itcl ao uso dos membros supellores,lnfcriores, e à masl!gaç.ao.

11 .ll.traso mental grave
0120·34
Individues capazes d& um lreino slslemálico para aqulsiçao de alguns
hábitos

9090

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO cONGRESSO NACIONAL (Seção II)

12 Atraso menlal moderado
0135-49
Indivíduos que podem adquirir noçoes simples de cornun!caçlo, h4bltol
elementares de higiene e de segurança e com capacidade manualalrnpftt.
mas que nao progridem nem na leitura nem na aritmética.

DefleiOncra d9 p•nsamonlo (17~18)

17

14.

1:C:o

14.1

14.2
14.3
14.8

14.9

15

17.0 Deflci6ncia de conceptuallzaçao ou de abstra~
Relaciona-se com a capacidade de- interpretara slgnillcado do que d per·
lntegraçao especial
cebldo, de inlcgrar as percepções, de astabelecer relaçõeS significalfvu
enlre eslas percePÇões e de fazer abstraçOas
17.1 DofJci4f_JJ;ia do pcnsamenro ldglco •
Outra
Relaciona-ss com a capacidade de ligar as ideia& hlorarquJcamente
NAo especificado.
·17.2 LentJd~o do pensamento
17.3 Accteraç3o do pensarmnto
Qutra deficiência da lntellg4ncla,
17.4 P•rseveraç4o
Dem6ncia.globa/
lncluJ: •ficar agarrado 1•, n;p81tçao de frases • retomo constante ao
Oeménci~ que arecta todas às funções e aplidOes cognitivas.
mesmo lema
lnclul: dclcrioraçao das runçocs cognitivas como consequência de uma ·17.5 Pensamento citeunsla~l
doença cerebral ou de um traumatismo
17.8 Ideia$ obsessivas
17.7 Fuga d• ideias
DemAnda lacunar ou parcial
_ __ _
_ _
lnc:!ui: assooaçao da palavras pelo som ou rima
Com preservaçao parcial dt argumas funçOos a;pUdOes cogniiJ.- 17.8 Outra
vas
Inclui: incoerência dos processos do pensamento
17.9 NA<> especilic<Jclo
Demêncla nAo especificada • oulras
11 Doflclência do conteúdo do pensamento
Inclui: rellriçlodocont~ do pensamenlo,4nlase excecclva ou IrrealPerda das aptidóes adqufridas
Is ra c lixil.o;:'lo sobre un1 grupo partlcul~r d~J ldci~s scm·.cxamo
Oulfil .
Cfitlt .J. o fals-as convicc;OI.!s. impossíveis de corrigit pelo argumcnro
N:Jc especificado
'6glcll ou prova da rcalidac!e
18.0 Píi/Jretü toO conta.ic!o do pens.âmonlo
oonc:Jêncras da mDmOrla (15•16)
1t;J.1 lt!IJifiS sobtevalorizadas18.2 Deliro parandidfl
•
,
Am:-adsla
U~ Ideia dcliranle ê uma falsa convJcçt~o ou falsa crença, impenneávcl
lncii:J: perct:: Tola! o~.: parcial da memória dos aconlecimenlos pas~ xios
e incapacidades di registar, dtt rele( ou de reconstituir nov.u informações

15.0 Amnésia retrógrada
Deficiência da memória respeilante a acontecimentos anteriores a um
evento bem iden!ilicado
15.1 DeriCiénda da memdtia. do passado
15.2 Defic~ncia da memória recente
Inclui: amnésia imediata, alleraçAo da capacidade dct açlquirir novas lnformações
15.3 Amndsia psicogénica
Perda da memória sem um padrao regular
15.4 Defk:i~ncla da memória para as formas
15.5 Deflciáncla da memdria para as palavra$
15.6 Deticiõncia da mem6ria p~ta os algarismos
15.8 Outra
15.9 NAo espect7icado
16

Outra deficiência da memÓria

A memófia inclui a capacidado de registar, rlltr •

rlpnxluz~

inlormaçOes

·IIM:fui: falsas memórias e disto,çOes do conteddo da memória
16 o Conf,lbufaç.jo
S6.1 ~~~óCS da tr.emdrTa
Paramn~sia

16.2 Crip:omn4sia
Rccotd<~Ç.:lodefxtosouacontedmentossemroconhecerosaucat*:lar
P.JSS<ldo

1G.3
16.4.
16.8
16.9

Deflclfncla do curso e da forma do.s processos do pensamanto
Inclui: per1urbaÇ6es que afecram a vebcidade e organfzaçao dos procec~
sos do pensamento a a capacidade de formar sequências lógicas
deldebs
·

13 Outro atraso mental
13.0 Atraso menta/ligeiro
0150·70
lndivfduos que podem adquirir aplld6es práticas o de leitura e.-rflm4tlcl
com uma educaçao especial, e que podilm ser orientados pat'l uma
13.8
13.9
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Outra distofÇAo do contiÚdO dil ~
Falhas d•mcmdrfa
Outra
Ndo especificado

Aforça da razao, e Cl!J8 na o é compartilhada por outros iodi·,icJuoS Com a
mesma educé!Çao· e origem cultufilf. Uma ideia d.!lirame paranóidt de
aulo-rel<!clonac;:lo consiste na convicçao do individuo em acreditar que

os aconlcdmentos que se ptoduzem ~ sua volta lêm uma conexao
especial com ele
18.3 ldclóls dclirantos depressivas
Inclui: klcias dcliranles da culpa e rurna
18.• Ideia. dollrant• de ciúme
18.5 Ideia deJlr:mle de gr.zndioskfads
18.8 kklüls doHranles tantflslicas
18.7 ldli~s oelirantes hipocondrfacas • niifistas
18.8 Outras k!olas delir~ntes
18.1 Outr• ideia delirante • n.2o f!SpecJI!Cdda
Outras deficiências lntelec1uals (19)

18

Outra dellcl6ncll Intelectual
Cncfui: deficiências das funções gnósicas e pr.ixicas com perturb;çao das

funções COrllcais suj:lerJores, respeilantes ao reconhecimenlo 1 ii
manlputa~o intencional dos objedos
Agnosla
Per1urbaçao da capacidade de reconhecer os objectos na ausência de
c:Jeficlllncia da consciência, da memólfa e da pensamento
11.1 Apraxia
PerturbaçAo da capacidade de efectuar movimen!os voluntários adapla·
dos, na aus6ncia de dofichlnclas da conscifncia. rucmórla, pensanwmo
t molrfcidade
1U Acafcuf/• (Discalculia)
PerturbaçOes da capacidade da contar e d8 fa:eroparaçOes num4rieu.
na ausência de doliciêndas da consciência. da memória e do pensa·
menlo
19.3 Falta ·d.lbertura • nov.ts idtl/;ls
19.4 Fãts. interpr•t~JÇlO
uma falsa lntarpretaçao 'uma conslruç.lo errada de um aconcedmtnto.
~
leqa pelo Individuo
19.8 OUtt•
1U Nlo upiCI/k:lldo

e.o

1
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2 OUlllAS DEFICIÊNCIAS PSICOLÓGICA$

Asdcliciéncias psicológicas foram lnlcrprcladas da forma a lnc"Jir a Interferência comas Iunções básicas que consliluem a vid-1 mi!!:ll<ll. O.~®Q@COC'l
esta dcfiniç3o, as funções mencionadas como -diminuidas silo as que habitualmcnto indicam a presença de mecanismos ncurolisiológlcos e psicológicos
de base. O riiYel de organi7.açao destas funções é o que normalmente se rcgisla
no exame ctiriico- do síslcfna nervoso central e nO exáme ao .. estado mental ...
lnçluiram·se ainda aT9unl.<ls das funçoes psicOlógicas -mais complexas re-

21.5 Outros ataques
1nclui~ pequeno mal
21.6 Oulfa 'perda lntermUente da consc!énc;a
Inclui: sincope e crises a!ónlcas breves (drop-aUacks)
21.7 Estados do fuga
21.8 Outra
21.9 NAo especificado
22

l.lcionadas com os impulsos, conlrolo emocional c pcova da reali~a~~·

Convcnciona:mcntc. sil'l[omas como aTucínaçOc's iii ícfciaS dcrtrarltcs sao
cnc.:uados como lntimJrnCri'c-i'elacion3dos cOnfO Que aqui loi definldo'como
deficiências. Para fins de tlassílicm;-:lo podem-se considerar como éOnse·
qu~ncla da dcficiCncla di:! certos processoS psiC<'IIf>gicos e.s:scnclaiS: nõrmalmcnte existentes. embora a sua origem nos seja ainda em grande parto.
desconhecida. Por exemplo, os sintomas da ansiedade grave podem ser
tnterpretados como uma deficiência dos mecanismos de controlo da resposta
de autonomia: o mesmo se aplica para o afecto depressivo mórbido e para o
afcclo hipomaqiaco. Da mesma forma as alucinações derivam presumivelmenre de uma deficiência dos mecanismos que diferenciam Oeu do nao-eu.
enquanto as ideias delirantes indicam uma dE!riCiênc!a de meeãnlsmo$ anáto·.
gos relacionados com a prova da realidade. Tendo em vislà lirialidai:ié.dà
classificação, os sintomas foram incluidos enlre as deficiências s~mPrà qu~ Se
Infira uma dellciéncia a partir de algum mecanismo psieolõglcO éQ"mple:lCP.
subjacente.
· ~ , -'

~

Outra deU... Iêncla da conscléncla e da vlgilidado

.

--

a

a

As lnterterências com o comportamento, que representanl seqO~nclas
complexas de interacçM intencional e integrada com referência. e: em lf!-sposta
ao meio ambiente e a outras pessoas, sao consideradas para este fim, mais
como incapacidades do que como deficiências.

Inclui: deflciêr\c:_i.as do ciclo sono I vigília; ambas as perturbações afectam
a quantidade, qualidade e padra.o dos processos do sono e da
vlgilidade, c deficiênciaS do ccntroloautónomo das funçOescotPo·
rais que s:lo inlluenciadas pelo ciclo do. sono

· ·

22.0 DJ'ficulé,1de em adotmecer
22.1 Acord.1r prematuro
Inclui: insónia SOE
22.2 I t:pers6nía
Sono excessivo_
22.3 Outra dctici6ncia do padrAo sono I "lg11ia

· · Inclui: narcofcpsi~

22.-4 Enurcso r.octuma
22.5 Outm ;r!tcra-;3o (f,, :JCt•VidJda durante o sono
_

Inclui: sonambulismo e soni:óquio

·•

•

22.6 •Ourra aeticiiJnCfâ-aa ctclo sonotviQftia
22.7 Sonoféncia
Inclui: adormecimenlo
22.8 Ourra

Inclui: deficiência da vlgilidade (que é uma resposta Indiferenciada a
estímulos)
22.9 NAo especilfcado
O~fiCiêncfas da . perc~pçâo' e atençao (23-24)

Dei/ciências da consc.nmcla e da vl.gilld'!de (20.:2~1.

20
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Oeffcl~ncta da clareza cfa consciência e da qualidade dà experiência'
consciente
, ,', '·,
Inclui: diversos graus do vigilidade reduz:ida, e estados ç:aracterl.zados
por alteração no nível de vfgilidade a~oclados.a. uma PPt:CSPÇâo
. alterada da consciência do próprio e dO que o rodeia

Inclui: per1urbações das runçOes que permitem ao indMduo receber e
trarar através dos senfldos a inrormação acerca do seu próprio
corpo a do meio ambiente, e de seleccionar elemerltos dessa
mesma iÓJbi'IÍ'laçAo
23

Exclui; deliciência intermitente da consciêncta (21)

Oeflclêncla da percepção

~O
f_!'

20.J l'1consciélrcia

Ir clui: f'.c..·:,;;~, torror e estupor
_
::!0.1 Obnibula.;tJo da canscil?ncia
. . .· .
'_
Inclui: síndrome !ransilória ôu estado pós·traumático
20.2 Es-rrciMmanro do campo da consciéncia .
lncltJi: quando relaciohado com o afecto
20.3 Dcllrtum
Inclui: estados crepusculares
20.4 OrJfro eslado confusianal
Inclui: desorienlaç.'l.o quanto ao tempo, local e identidade
20.5 Estados dissccialivos
20.6 Estado similar ao transe
Inclui: estado hipnótico
20.7 Mutismo aCinético
20.8 OUira
20.9 N3o es[1ccific,Jdo
-,-.'
21

21.0
21.1
21.2
21.3
21.4

Ccllclénctaln.larmltente da consciência
_
Inclui: perturbações. paroxísticas intermitentes caracterizadas por uma
perda total ou parcial da consciência ou por aslados de arteraçao
da vigilidado. e toda uma -gama de sinais e sintomas cerebrais
localizados
Perda intermitente da consciência, profunda
,Inclui: epilcpsl:l com frequ.ência do um alaque por dia, ou mais
Perda inlem7i/enle da ~nsciência, grave ·
.
.
Inclui: epilepsia com frequência de um ataque por semana, ou maiS
Perda intcrmilente da conscíéncfa, moderaQ..a
Inclui: epilepsia com frequência de um alaque por mês. ou mais
Perda intermitente da consciéncfa, ligeira
Inclui: epilepsia com frequência demenos de um ataque por mês
Perda Intermitente da conscféncia
Inclui: epilepsia psicomolora

Delfc;éncía d:J fnJensidade da percepçao
Inclui: alleraça.o· do grau da percepção das caracteristlcas dos obfectos.
no que resp~ita à sua dlscrlrr.lnaçao e à sua fixaçao na menta
~.00 Diminuição global da percepçao
23.0.1, DiminUição seleCtiva da percepção
Inclui: diminuiçao segundo modalidades espe~flcas
23.02 Aumento global da percepção
23.03 Aumento selecHvo da pertepçaO
Inclui: hipersensibilidad& ao ruído

1!3.08 Oulra
23.09 N~o espccilicado
23.1 Distorç.1o d.1 parccpçdo
.
Inclui: ilusO~s. parturbaçôcs dos,.pcrceptos em que o conteúdo objeclivo
· de dados sensOriais, recebidos alravós d:ls dilercnles modalidades, está distorcido -o que na realid~da deveria ser visto ou
ouvido õ vívén::iado como algo co~TÇfetamente diferente
EXclui: dcspersorn~lizaça.o (23.30)
23.1 O Ilusões óptlcas
23.11 Ilusões acústicaS
23. ~ 2.. Ilusões tticleis ·
23.13 l!us~es clnestêlicas
23.14 llusoes UJ:Speilc:ntes a oultas modalidade$; sensoriais
23.15 liusOeS-compostas
Inclui: repre~entaçâo pareldólica

23.18 Oulta
23.19 Nao cspccilicado

9092
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23.3
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Farsa percepçjo
Inclui: alucinaçOos e pscudo·alucinaÇOes. percepçOes falsas .ou dislor·
cidas qu~ nolo st! baseiam em dados s&nsorizis objectivos
23.20 Aluclnaçócs visunis
23.21 Alucifmçóes- auditivas , .
23.22 A!ucinJçõcS lácte:is
23.23 Alucinações olfüclivas
23.24 Alucinaçõ~s gus'fativas
23.25 duíras aruclnaçoes
23.26 Ps~udoalucinaçoes
Inclui: .Iodas as pseudoalucinaçoes de qualquer modafldacte
sensonal
23.27 Estado afuclnarório on(rlco ou pseudo-onfrico
23.28 Outra
23.29- Nao especificado~ , ,

Perturbaç~o da don~Íé~ci~ do' dc;po

23.30 Oespersonali~açao
Vivência de allcnaçao do próprio corpo e vivêncJa de que a relaça:o do
próprio com o meio ambiente (e vlce versa) está alterada
23.31" Oesreafizaçao
Allcr,lç~o do sentimento ~cal t· irreal e do ·familiar I i1ao tamillar
<J::OrT'pJnh;~ndo a perccpç:to dos objectos
.
Inclui: as cxperiCncias .,tJéjà vu .. , .. jamais vu• D .. défà vécu•
23 32 Pctlurbi'lç-'0 da· irnag~m:corporaf
Inclui: vivCncia de membro lanlasma
23313 Oulra
23 3!:1 N~o espccifie<ldo
,
23.4 Pcrturb.1çócs díl pr:rccpçAa do tempo e do espaço
Inclui: scnsáç~o de imobilidade lcrrçoral. mlcr9psia e maCtOpsla
235 DetiCiiJrrcia do1 prov.1 da rcariclade
,
·
fnclui: perda da cap.1cidcsdt da diStinguir :1 fantaSia da realkfada
23.8 Outra
·•
23.9 NJo especiffcado
' '

25.3 Diminuição da libido
Inclui: perda da libido
25.~ Oulras dCiiciência da acTividade sexual
-~--No caso da libido normal
Joclui:.oulras per1urbaçOes das lunç(ies sexuais
· Exclui: deliciência da !une; ao reprodutora (64} a dos órgaos sexuals (67]
25.40 Impotência

25.4.1 Ejacu!~çao precoce.
2:.).4:2: Frloide.!
25.4~ Oui,a
25.49 Nao especificado

25.5 Oepend6ncla do áfeool
. ,loéluj: a~olismo . .
, ,
25.6 Outra depcndt!ncia de drogas
lncJui: toxicomania
25.~ Outras necessk/ade patoi6glcas impen'osas
Indu!; estados _de necessidade patológica como consequência da da·
pendência de uma substância e do abuso de álcool ·
25,8 Oulra
25.BO Incapacidade de alcançar objectivos
25.81 Oeflciência da molivaçao
.25.88 _Outra

25.G N.#o •spcc;:Jcado

28. ·-~DitJCiirictã da r'1ioçao. dO ar~to e cto humor
Inclui: ,C~urba(;Oes csa inrcrisidáde eda quarldade -dos senlimenlos e das
suas manifeslaÇ6es somáticas. e perturbaç6e5·da duraçao e
estabilida:. e dos estados afectivos
Exclui: arecto patológico que conduz ao estrei!amenlo do campo da cons·
dêncla (20.2)
·

26.0 Anslsdad8

lncJui: tensao, preocupação. olhar assustado. fnquietaçto, vo~ angus.
ti.ada • tremores
. ..
.
. _l;tcluf; Jrcmor sqe (74:~0)
~6.00 Ansiedade patológica
lnclui: ansicd;Kfc lluluanle
· 26.0 I ·Ansiedade lóbiea · · ·

24 • Oeflcf~ncla da atençao
tnc'ul: per1urbaçOes da lnlensk:ade, da duraçáo· e da mo~da da
alcnçâo,scndoeslaúltlmaumarepostadiferencl'adaaumaslfmulo
espcc1fico_
24.0 Distractibilid:Jds
24.1 Deliciéncia da concentraç~o
24.2 Dimlnufçtto da duraç:1o da atençAo
24~3 fmpossJbilidade de desviar a atenç4.o
Inclui: bloqueio da atcnçao '
24.4 Ausdnc;as
· •
InClui: paragem abruplci ou desatenção cfutanle 3.1guns segundOs ou
mais. _no deconer, de uma conversa {podendo set causada por
bloqueio do pensamento ou alucinação)
24.5 lncapacídade de prestar atençiO
·'
24.6 OeficiCncla da capacidade de estar alento
' Inclui: dimínulçao da capacidado de eslar alento, como á ev~
pela expressão facial, na fala ou pela aliluda corporal
24.8 Outra
24.9 NAo especiffcado
Deffclências das ~~~C(Õêt emotiva • vpi(Uya (25-28)

lncJui: ai~Jqucs ~ ~nico
2G.08 Oulra
26.09 uao cspccilieado
2G.t 0eP'D<sJ4
.
Jn<:lui; ausênci3 de ptoucr c_ cct'las expressões C0fn1? olh~r triste. fágrl.. ·
..- , r:n.1s. Iom do voz rncl.lnc:ór~. suspiros profundos e estrangu..
l.w1cn:o d.J voz ao at:.otdllrõJssuntos deprimentes
28'.2 Oulrd cml:ot;Jmcr..'O do a:ccto ·
Inclui-: np<Uia, voz ou race inexprosstvas.lndfcrorJÇa global a qualquer
rema do conversa. Indiferença para com assuntos comovedores e
•
arcclo apagado
28.3 ExcitaÇJo Intensa
.
lf\CI!JI.: 9 1ndivrduo é maníaco. afira obJectos. comt e saJia sem senlido.
agila rrenellcamenta os _braços, grita ou uiva
21.4· Outra excilay.Jo
Inclui: euforia. elaçao, hipornarHa e alegria ou sonisos Jnadequadoa
Exclui: exeilaç:l.o psicomotora (28.2)
28.5 l"ilabilidadtJ
InclUi: acessos do cólera
26.8 Labil'tdade emoConal
Inclui: labillcl.1de do humor (mudanças de humor). e tendência a passar
. , · • . JJOf' períodos sucessivos de depressâo e eraçao

Relativas as funções que conltJbuem par'a a predisposlçAo A acçao e ao
comporlamento inlenclonal ·
'. '· • • • ' • ' 28.7

lnadequaç~o do

alecJo
Inclui: manifestação emolfva Inadequada ao motivo e af8cto arilbfvadtnte

28.1 Outr•

25

Deficiência das pulsões
Inclui: aumento, diminuição ou alleraç6esdo padtao de ciJvei'IOicompor..
tamenlos relacionados com as necessidadas ou inSIIntos llllológl-o

cos bõislcos

,'

E):clui: dc.oliciCnCia vo!itíva (27)
25.0 Oiminuç.1o do .'lp!'tiUt

Inclui: anorc:d~
25.1 Aumento da ,1pctitc
Inclui: hiperlagia e hul'mia
25.2 Deficit}ncia rb funçAo heterossexual
Inclui: homossexualidade e ausência de interesse rM;KMÍ'e~ou num
conlaclo com indívEduos do sexo opos10
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28.80 •reacçlc>ca1as1róllca•
26.81 tenlatlva de controlo das manifaslaçOes afedivas
Inclui: tentativa de sustar o cholo ou a cólera. ou simular um afecto
adc~ado soclafmanle
26.82 lrrequlelude
26.83 Sonlimanlos de culpa
26.84 Imaturidade erT~Qdonal
28.85 Sofrimento (SOE)
26.88 Outnll
28.1 Nlo •speciflcsdo
lnQJI: pcdurbaçao emocional SOE, dtlk:l<lncla tmocfon:ll NCNP
27'. Deficiência da vollçllo
tncu: pcdurbaçio da capac:ldada dotorum conl>odamtnlo Intencional

e

de..,..,.,.,. u suas p<óprfas acçees
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EJctui: traços obsessi'ros (29.5) fl mulismo (30.0)

27.0 AlJs,ncia do fnfciati~·a
·
tnckri: deliciência n3s manifestaÇões de acções Independentes e d~ autodctcrminaça:;:, (esta ültima lnc!ui a exprcss:t.o de opiniões pesscmis csponttmeas. como uma critica ou um desacordo (n~o
contundir com negativismo 27.3). actos slgnilicativos como o

~7.1

fechar uma porta ou levantar um objecto do ch3o, fazer perguntas
e formular pedióos ou ordens)
Rf1Sfrlç~o de interesses

Inclui: perda de Interessa
27.2 Serviliclade
Inclui: cooperaça.o exagerada associada a elementos de passividade e.
submissao automática
27.3 Negativi!mo
27.4 Ambivaldncia
27.5 COmpuf~es
Inclui: rituais

controlo dos impulsos
Inclui: actos Impulsivos
27.8 Ou/ra
Inclui: deliclência da adaptabilidade e outras dcliciênclas decooperaçao
(por oxamplo. respostas que induzem em erro, tais como res·
postasconsistentementenegalivaselrequentesautocontradiçOes
ou a aparência da querer enganar deliberadamente)
'
Exclui: fallgabUidada (28.5)
27.f. NJD ~specilicado

27.6

Oeficf~ncJa do
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e&..i ou mamais. Manirestam-se sobretw:lo como lraçoa acenruados de
car.:tcter
&clul: instabirsdade do humor (26.6)

29 Deficiência do comportamento
29.0 Desconfiança
29.1 Evitamento socl.ll
Inclui: evitam ente aclivo das lnleracçOes verbais com outras pessoas, ou
de eslarna sua presença (por exemplo, evitamenlode actividades
sociais habituais, fora de casa, como porexempb, visitar a
ou os amigos, sair com amigos o PMiclpar em jogos)

tamma

29.2 Titrndez excessiva
Inclui: sensibilidade e vulner4billdade excessivas e outra defldtnc:ia na
capacidade de relacionamerita com butrém
29.3 l;lipocondria
29.4 Preocvpaç3o

.

Exclui: ansiedade (26.0)

29.5 Traços.oiJsessiV(J_$_

__ .
Inclui: insegurança,lncfectsao 1 ~mputsao l repeliçlo

29.8 Outras fobias
Inclui: agorafobia

29.7 Hos/Hklade
Inclui: agressividade, latta da cooperaçao. cólara, hosUiõdadt aborto. cfe.

21

scontentamenco, antagonismo. ameaças ou vioWncia (ballr ou
atacar outros)

Dellt:Jêncta das runçOes pSicomotoras
lncJul: per:ur>.;ações da rapidez, da quantidade e da qualidade_ dos
movimentos volunlár!os mantendo-se integro o aparelha neuromotor
.
Exck.JI: movimentos Involuntários da face (70.2 t ), cabeç:l (70.31 ), ecorpo
(70.54) e maneirismos faciais (70.22)

28.0· Lonlmcaçao
Inclui; lentldao do rilrrio psíquico, rcduçao do ritmo ou da rapidez dos
movimentos voluntários, demora nas respostas às perguntas ou
ao lnk:lar 1arafas ou movimentos soticilados (por exemplo. andar
anon.'1.11mcnto devagar. a:rasO- na exect.çao de. movlmencos,
lenUd~ da laia com longas pausas antes de responder ou entre
as p.1tavras, e rcduçao dos movimentos faciais)
Exclui: fala lnintcligivcl
21.1 Outras racluç~cs ela actividade
.
lnclbl; hipoaclividado, estados de seqú-estupore reduçao do alcance dos
movimentos voluntários (por exemplo, sentar-se anormatmence
hirto. com ausencia quilso lotat de movimentos votun14tlos. •nlo
lazer n;~da•. elmobitidada da face)
Exclui: t$1upar (20.0)
28.2 ExcitaçJo psicomotora
11.·3 llipcrcin6si;J inl.lntil
21.4 Outra fom1a de hiperactMdóJde
• Inclui: V~ttbortela. deambular 11m descanso t nAo 11 aenlar nem um
minuto

U.S Fatiflabii<Jade
Fadiga desproporcionada aos esforços efectuados
Inclui: dimlnuiç:io anornal da vig:tldade, ou da rapidez de resposla, ou da
iniclaliva
Exclui: sonolência (22.7) afadiga ganerallzada (94.6)
Ou/ra

aa.a
aa.1 Nilo espscmcado

oarrclênclas do comportamenlo (29)
Referem-se a padrões habituais decomportamentoque pod!Jm interferir
com a adaptaçao e o funcionamento social. Tais padrões de compor·
tamenlo podem apare<::er na"ãdok!cêncla e prolongarem-se durante a

29.8 Outra
29.80 Traços hislriónicos
29.81 Perplexidac'e
Inclui: ser-se uUrapassado pelos acontecimentos
29.82 Compor1amento auto-agressivo
Inclui: bater com a própria cabeça, reabrir as próprias te ridas. magoar-ca
nos olhos
29.83 Oulr 35 forma de deslru1ibirldade
lnct:...i: estragar a mobilia, rasgar piglnas, revtslas ou tOUpa
29.84 Procura de alençao.
. .
Inclui: nao poder presclnd~ da companhia da (OUUOS) aQÍioo
29.85 Compor1aman1o solitário
29.88 Ourra
29.9 Nlo especifiCado

Inclui: distúrbio da porscnaiõdada NCNP
3 DEFICI~NCIAS DA LINGUAGEM
Deflr.Sências da linguagem sao petturbaçõés rererentes Acornpre:~nsao 1 UIO

da ingUagcm e das suas lunc;Oes associadas.lndulndo a aprendizagem.

Dollcl6nclas das lunç6es da llnguagom (311-34)
30

Deflc1tnc11 grave di eomun1caçao

:so:o

D,~licM,ci31uncfonat gtilll da comufJ1~o

r::om-..

grave da comunicaçlo
'Inclui: aulismo
·
30.2 Detk;idnclados cen/10$ superiorosda fal6comi~,_.OOIJII
lici~ncia

nicar
Inclui: ·afasia grave

maior pMe da vida ackllta (por exemplo, nos cjlslúrblos da porscnaidade)', ou podemsor a consequência da se~elas dadoençasneuroJ6gl-

fnctr.ri: muli:;mo

.30. t Assocl3ç4o de perturb:J~~s Cllfltal$d8 faf• • d• funçlo vllual

30.3

Ou~aalula

9094
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30.4 Outra deficféncla grave da comunicaçtlo causada pot IBUO csrobral
30.5 Outra pcrtulbaçao grave ou tol.,l f}a comunlcaçAo
30.8 Outra deflci,ncia dos centros _superiores da tala
30.9 Nao especificado
31

Oeflcfl:'!ncla da compreensao o do uso da linguagem

31.0

centrais da funç3o visual com Incapacidade para comu..
nicar
Inclui: alexia grave
Dislexia
__
Outras Peiturbaç6es centrais da funçao vlsu~
Deflciéncla da funçAo texíedl
Delfciéncla da funçAo sinl4ctlca
De!ICI~ncla da funçMJ sem4ntb

31.1
31.2

31.j
31.4

Perturba~es

31.5
31.8 Outra
31.9 NAo especifiCado32

Deficiência das runçOes extrallngufsUcas • subJiilgulst.tcas-

32.0 oeticí'éncia das funç6es extralin&;ufsllcas
.
Inclui: imitaç.ao (reptoduç.ao de oons sem os compreender)
32.1 Deflciéncia elo processamtmto. selecçAo e retençao dos sslft1Jl!los mJdf·
Uvas 8Sl1Uiutados
32.6 Outm dcfiCiéncia di!S funç6es sub!inr;u,.sricas
32.9

t~·~o e~pccirf(hdo

33

OeUcl"'ncla de oulr<ls funçoc,: linguísticas
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:M.S 0Jtr.1s tNicukiJdC$ especmcas da aprendizagem
Umo criança c;uc Icm d1lieukJo.des especilicas de aprendizagem ó aquela
eor.1 da de lnlcl:l)i!ncia m~tl•a ou superior à m6dia e que nAo sofre de pcrtu~b.Jç.1o mo~ora mafor, de d6fice ncuro-scn~rial,_ de perturbaçOcs
eiTY.lcionais prim~rios ou de dcsvanragcm amb1enclal, mas que lem
dificuldades n.:1 compreensao e uso da linguagem falada ou escrita, que

se manifestam pdr perturbações da audição, do pansamenlo.da leitura,
da êscrfla. c!? sofelrar ou da arilm4tic:a
34.8 Outra
·
34.9 N:o 6Sp6cilic4do
Deficiências da fala (35-39)

35

Oeflcl~nclas

da produçao vocal

35.0 Utilizaçao de uma voz subsliluliv8
Inclui: laringe artificial
35.1 Outra defici,ncia da laringfl
35.2 Afonia
35.3 Disartrla grave
35.4 Outra disaruia
35.5 Fala indistinta
lnclut: fala lenta, atabalhoada, omissão de silabas e outras caracterísllcas que dilicullam a compreensão da fala
Exclui: deficiência da forma da laia (37)
35.6 Outra delici6ncia do controlo neuro16glco
Inclui: paralfsla laringea
35.7 Outra deficil1ncia dos 6rg:lo& da fala
35.8 Outra
35.9 N:o ospocillcado
:36. Outra dellcl~nci:J da tunçi1o vocal

33.0 Deficiéncia no u~ de outtos sis(emas d~ ltnguar;em
Jnclui: linguagem dos-surdos-o-...dos e comunicaçao por sinais
33.1 Deficiência da rclroJcç3o (feedback} do receptor
·
Inclui: ausCncla: de sin::ais habitualmente emitidos pelo ouvint';l (por
exempro, acenar a cabeça alitmatívamente e frases como •compteendo .. c uAh sim!? ..)
-36.0 ou:ra delici.]nc•a das regras ntlo verbais da comunicação
33.2 Outra iJcficülncia da expressAO fi1Cial
Inclui: 1om niG,II)Córd:t.o que não,"pcrmite acentuar o sentido do discurso
lncfuJ: aumenlo. diminurçao c inadcquaçao da expressao lacial(como:
t:xcfui: utilização d~licienle dos gestos (33.3)
evitar o olhar. olhar para cirrya e lã aro olhar de lorma anómalaJ
36.1 Dcliclóncli!s da mcc!:Jtaçaó da voz
Exclui: perlurbaçao da exprcssAo facial (70.23J
Inclui: tom de voz inexpressivo e monólono
33.3 Oul/3 defic:rm~ia da. linQuagcm corporal
36.2 Dcliciêncfa do timbre
Inclui: pantomima, Qeslos, padrOcs de movimentos idiossincr~llco_s ou in· 36.3 Voz de baixa it'ltensidJde
voluntários do corPo e pcl1urbaçâo d3j)ostuta, orientação e tónus
36.4 Oulra delicíencia da intcnsXiads
(como poslura anotmalmcnte reclinada, relaxada, dcsconlortável,
36.5 Oulra deficiéncla da emoaç.2o
Inadequada ou acocorada). orientaçao ~o cofl)9 jnadequada à
36.6 Deficiéncia da qualidzde da voz
comunlcaçao (p. ex: situado em ãnQulo de: 90 graus cm relação ao
Inclui: vOz ~spcra, velada
·!;eu interlocutor), gestos anormalmente limitados.tcnsao muscular
36.7 Deliciéncia de outras qualidades da voz
anómala, agitação (p. ex:desassosse;Jo. inquielaçao, andar de um
36_.6 Outra
lado para o oulro ou lazer frequentes movimentos dasnecessálio$),
36.9 N~o especificado
e movimentos calalónicos (ecopraxia, nexibilidade cérea. •Mitlgehcn .. , e ecolalia)
37 Oellclêncla da lo1ma da fala
Exclui: lcnti~o dos movimenlos do corpo (28.0), eslereoliplas e ma·
neirismos posturais (70.5), negativismo {27.3) e ambilendênda
37.0 DefiCiência da fluência do disctrrso
(27.4)
Inclui: gaguez
33.4 Outra defi'ci~ncla da compreensáo_ da lirJ9uagem verbal
37.1 Delici,ncia do débito da tara
.
3~5 Outra deliciência da comPfeensáo da linr;uagem
Inclui: aumento !:ta frequência das palavras, discurso demasiado r.1pido
Inclui: linguage':'l nao_ vertJal
· 37.2 Outra defiCiéncia dos padr6es do discurso
33.6 Outra de/iciéncfa da lorffi!Jiaçtlo da linguagem, oral
Inclui: deficiência da frequência. ritmo e inlensldade
33.7 Outr'a deticiê(J('ia da formulaçao da linguagem
37.3 Outra deliciéncia. da fcnaçao
inclui: lofmu'laç~ gráfica
3i .4 Outra dcfici6ncla da ressonáncia
33.6 Outra
37.5 DeficiAncia da coerf:ncia
33.9 N~o especifiCJ·:o
Inclui: dislorçao gramatical, ausência de conexO~s,lrrelevânclas repentinas e resposlas que na~'~ têm a ver com o contexto
34 Oulra deHclêncla da'aprendlzagem
37.6 Discurso assocfal
!="<Cfui: as associadas à deficiência da inteligência (10·14) e da. rarta d'
Inclui: falar. murmurar, cochichar em Iom elevado ou fora do conlexto
abenura a nova ideias (19.3)
37.7 Outra delici6ncia na forma da ccnversaçAo
Inclui: discurso slroollaneo (CO':fl o do imerJoOJior). ou falar quando nao 6
34.0 Atms~ na comprcenstJ.o e uso "'la linguagem e:n resposta a estlmulos
aui'Jitivos
-·a sua vez
37.8 Outra
34. 1 Atraso na co."npreensao e uso da linguagem e~n nJS~~ta a eSilmufos
.37.9 NJo especificado
visuais
34.2' DrfiCukfades de feitura
38 Deficiência do ccnlell~o da fala
34.3 Outra dcliciéncia da leitura
34.4 Dclieiéncia da escrita
Exclui: perseveraçao (17.4) e fuga de ideias (17.7)
Inclui: escrila cm espelho
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38.0 Uso ldiossina.itico de p.1tawas ou de frases
Inclui: nCQiogismos
38.1 Oulta form.a inadequada do discurso
Inclui: u~ocxccssr.rodc lrocadilhos, rimas, anedotas, cançoes epalavras
a dcsptopósito ,
35.2 Outra dcfiâéncia do humor

Inclui: outra lorma inadequada de humor ou ausência de humor apesar
de existir oca:>i:'lo pill'a tal na conversa

38.3 Deficiênci,l na extensJo do discurso
lnclui:_diseurso anormolmcnl9 .longo e cJrcunstancJat em que é dlflcil
inlcrrorrpcr o incfi•iiduo

31..f Outra dclici,Jnc.la quantiloúlVã-do átSCUrso
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-42.0 Pcrd.:J torai dd audiç3o num ouvJdo. derrelé~ auditiva muilo griJvs do
outro ouvido
42.1 Pcrd.llotaf i:J<J JUdti;.1o num ouvido, delici~ncía auditiva moderadamente
grave do outro ouv:'éo
42.2 DcticiCnciJ :JUditiva profund~ de um ouvido, delici6ncia aud1liva flllilo
gravo do outro ouvido
-42.3 O,:liâ4ncia auditiva profunda oe um ouvido, delici6ncia auditi:w mod~
eradamcnre grave do outro ouvido
42.:! Outra deliciãncia audiriva muito grave de um ouvido e~do como
sendo o melhor dos dois
·
43

Deficiência auditiva bilateral moderadamente grave

Inclui: discurso reslrito (aus6ncla frequente de resposla ou resposta

reduzida ao mínimo ncccss4rfo. sem lrases suplementares nam

'comenlátios adicionais)
385 Pobreza do conlel1do do discurso

-

-

--

-- -

38.ó Outra
38.9 Nao especifk:;Jdo
38

Outra doflclêncla da fala

43.0 Deficiência audl1iva bilateral muito grav8
43.1 Defici(mcia audiUva muito grave de um ouvido, defici~nçia auditiva
moderamente grave do culfo ouvk:Jo
-43.2 Deficidncia auditiva bitateral moderadamente grav9
"'3.3 Outra deficiência aufifiva moderadamente grave de um ouviiJo especifl·
cado como sendo o me/J:or dos dois
43.8 Dificuldade auditiva bilateraf SOE
43.9 ·N!Jo .especificado

Inclui: deficiência auditiva bilateral SOE.. difiCuldade auditiva SOF., sur·
dez psicogónica

4 OEFICU:uciAS DA AUDIÇÃO

Exclui: deficiência auditiva moderadamente grave em que apenas se
menciona um ouvido e nao se especifica se á o melhor (45.1 e
45.3)

As deficiências da audição referem-se ntlo só ao ouvido mas também às
estruMas anexas e suas funções. A subdivisAo mais impor1ante das deli·
ciências da audição diz respeito ~s delicidnchls da runç:'lo auditiva.
Oeflcl~nclas

44
da senslbllldade auditrva (40-45)

Tormlnclcgla O termo .. surdo· s6 deve ser atribufdo aos indivíduos cuja
'deficiência auditiva é dc tal lcrma grave que nOo podem
beneficiar di! nenhum aparelho prolc!sico.
A sensibilidade auditiva é determinada·pe:o nível mêdio de
perccpç~o de um eslimulo sonoro medido em decibéis {dO),
oo.nstituldo por um som puro da soo. 1Çl00 ou 2000-hertz (Hz)
ISO. R389- 1970. Habitualmente estabelece-si! umadistinçao
entu~ os seguintes níveis da audiçao: ·
perda total da au::iç~o
·
delic.iâncla auditiva profunda
mais do que 91 dS (ISO)
deficiência auditiva mJ;to grave
71-91 dB (ISO)
deficiência auditiva moderadamente grave
56-: 79 dB (ISO)
. deficiência auditiva moderada
41 -55 dB (ISO)
deficiência auditiva r~geira
26-40 dB (ISO)
CodiRcaçao Ouando a deficiência audiliva é assimétrica deverá ser classif'...
cada de acordo com o lado menos afectado.

.a

44.0 Perda total dB auõ/ÇA.o num s6 ouvido, der#CibncJa auditiva rrioderada do
outro ouvido
44.1 Perda total de oudfç,1o rn.:m' s6 ouvido. pcrd.l ligeira da :rudiçao no outro
ouvido
44.2 Pctda tot.11 de audiçAJ r.um ouvido• ausitncia de dclicit:ncia auditiva do
outro ouvido
44.3 Perda tor.11 de audiçJo r.umcuvidO, auséncia de indicaçJo de deliciéncia
auditiva do outro ouvicfJ
44.4 Delidfincía auditiva prclunda de um ouvido, delici~ncia at:diliva mod·
erada do outro ouvido
_
_
44.5 Dc!liciéncia auditiva profunda de um ouvido. delicíénôa audi#va figeira do
outro cuvido
__
__
44.6 Deticiéncia auditiva profunda de um ouvido, audncia dfl deliciéncla. ®
outro .ouvido
44.7 Deficiãncia auditiva profunda de um ouvido, aus~ncla de indjpaç3.o.d6
delidência auditiva do outro ouvtda
44.9 NW especilicado
Inclui: surdez de um ouvido SOE

Deficiência total ou profunda do desenvolvimento da audlça.o
45
Relere-se ao Individuo que perdeu ou nunca teve. a capacidade de ouvir
e compree.,der disliniamen!e a fala, sem pcótese; esta perâa deverá ter
ocorrido antes dos 19 anos de Idade

Inclui: surdo-mudez
41

Deficiência a~dltica profunda de um ouvido, com deflciAncla mod·
erada ou ligeira do outro ouvido

Perda audiUva bilateral profunda

-41.0 Perda auditiva bilateral total
41.1 Perda auditiva total num ouvido.. com defdéncia profunda do outro
ouvido
41.2 deflci~ncia audt1iva bilateral profunda
41.3, Outra deficiência auditiva profunda de um ouvido especificado como

sendo o melhor dos dois
41.9 Nao especitíeado
Inclui: surdez (bilaleral) SOE. perda da a1.1dlçâo profunda SOE
Exclui: delici.ancia auditiva profunda em que apenas S8' menciona um
ouvido e·nao s.e especmc~ se é o melhor (44.3 e 44.7)

Outra dcHclê.lcla da sensibllldade audiUv3

4S.C Daliciéncia ·auditiva muito t'ave de uin. oiivido. deliciéncia auditiva
moderada ou ligeira do outro ouvido
45.1 Deticit:ncia audtliva muito çrave de um ouvido, aust!ncia de perda aud1liva
do out10 ouvido ou n.1o indicada
45.2 Deficféncia auditiva TT".cdgradamenre grave de um ouvido deficit!ncla
audl1iva moderada ou /lgieira do outro ouvido
45.3 Deficiência auditiva mcderadamente grave de um owido, ausSncla ds
perda de·audiçJo ou n~o indiCada, no outro-ouvido
4$.4 .Deficiéncia aud1tiva blfatcrat moderada
4}.5 Oefici~ncia aqditi.,·a moderada de um ouvido, deficlén!'ia auditiva figeira
•
do outro ouvido
4~.6 Dellcidncia auditiva moderada de um ouvido, auséncia de perda de
audiç~o ou n~o indicada, no outro ouvido"
·
45.7 Deficiência -auditiva bilateral ligeira
.
45.8 Deficiéncia auditiva ligeira de
ouvido, ausdncla de perda de aud"IÇ4o
ou não Indicada, no outro ouvido
45.9 N~o especificado
Inclui: deficiência auditiva SOE

um

Outras deficiências' auditivas e do órgao da' audlçao (4&-49)
42

DcllcfêncJa auditiva profunda de utn ouvido, com deflclêncfa ri1od'·
eractamenle grave do outro ouvido

46

Deficiência da dfscrlmlnaçao da fala

9096

Quinta-feira 19

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

D!s&orçao da funçao audiliva em quo o problema básico se cenlra na díscrim:naçtlo 'l m rcconllccimenlo, cngtobando dS alleraçees <lt.oditivas
n;'lo ~~)plic;\vcis cm lermos de scns1blkl<ldO neuro sensNi<LL Avaliil-sO
p~la audiomclria vocOJI (discriminzç~ó de p.Jfa•Jras monOssil;ibfcãS mim
ürnbicnre sil~nr,ioso, utiliz<~.ndo a voz cem timbre e inlensidade óptimos),
mas ó lunr,.,o da aculdJdc auditiva. Pode·se avaliar,_ utilizando limiares
vari.1·teis. de lcns- puros. Muitas vezês. na.o é possfvel dislingui·la das
per1um..1;oes da acuidade a~iliva
Exclui: dcHcianclns acompanhada de deliciência da sensibitidado audi·
Uva (4Ó·45)

•.cs.s

Outra

48.9

Exclui: deficiência motora dos membros (74)
N~o especificado

49

outra deflclê·ncra do aparelho auditiVo

Novembro de 1992

49.0 Dafici~ncia da ouvido Interno
49.1 Deformidade do ouvido interno
49.2 Com'menio do ouvido

·rnct.Ji: otonr1a
.. õ o

OeHc~·,:~~;,, p•ot:;nd.z bildfttrdl da diScrimin.lÇ4o

voáJI(rilenos de 40% da

m:;po::;ras cortccl;ts}

• 416. t Ccficiânci:J mui:o [iravc bi41fcral d;z dis:tlinintJÇãci Vocãl r4oot.;.-4!J% do
·

rasposr~s

correctas)
-___
.
416.2 DcliciAnci.J moder;;d,lmenre gravo bilateral da discrlmfnaçAo vocal{50%·
59% de resposlas correctas)
48.3 Dellciénci<J moderada bilateral da discdminaçtJo vocal (60%·79% da
· tcsptlsiJs correctas)
46.4 Dcticiéncia ligeira bilateral da discrimlnaçAo vocal (80%·90% dEt re·
sposlas correctas)
416.5 DcficitJncicl profunda um1aleral da discrlmlnaçJá vocal (menos de 4õ•% de
rcsposlas corrce1.1s)
..8.6 Dcficiéncla muito grave ou moderamenre grave unilateral da discrlml·
naç.ao vocal (•10%·59% do respostas correctas)
.. 6.7 DcticiCr.cla moderada ou ligeira da discrlminaç3o vocal (t~úo/0"90% da
respostas correctas)
of6.8 Ourra defíciéncia bifãteral da discriminaçAo vocal ou n.1o especificada
Inclui: os casos em que aper)urbaçao nao esta quanlilicada, mas esl4
·
·
especilicada como bilaleral
48.9 Outra o niJo especificado
Inclui: os casos cm qu~ ~ perll'tbaçao nao esr.i quanlillcada
47
47.0
47.1
47.2
47.3

Outra dcffclêncla da ft;~nçao aud!tlva
Delicidncla da conduç3o do som NCNP

Dellci6ncfa neuro sensorial NCNP
Zumbidos

Oulra deficf~ncia na audlçAo subjecliva
47.4• Delic~ncias múltiplas da funçao audt1iva
47.8 Outra defici,ncia da tunçao audiriva
47.9 Nilo especilieaclo
49 ociit.:l~ricl= dr\ run~3o vestibular o de equllibi'lo
48.0 Vertigem
lnc!ui: tonturas
48 1 Dcfieiénclas da funç~o do labirinto
45:2 Doficidnci;J da locorr.aç~o refadonada com a fUnçao vaslibular ou do
cerebelo
48.3 OuIra deficiência da funç3o do cerebelo. 1 da coordenílçtlo
48.4 Oulfa c!eficiéncia c!a iunçao VBStibular
48.5 Suscepttbilidade para a queda
Inclui: qyedas que ocOrntm na mZ~;rcha de ror ma impre-,.ista_com lendência
para .andar amparado à mobilia mas com recusa de qualquer
auxmo
·
Ext:lut: quedas como consequências de actos lmpulsiliOS (40.6)
o4R.8 Quedas como consequência de actos Impulsivos
,
_
lnckJi: o caso do Individuo idoso que se levanra para caminhar, mas que
se desequilibra e C.:li (Irara-se de uma pessoa que é capaz de
andar, m<~s quo requer vigilância, dado o risco de queda)
~'!·7' ~~ra dp~iciõ~i<f: ~ f!C1U1:1{b!io __

49.3 lrril.1ç/lo rias oaredas do conduto auditiva externo
rnc!JI: d(;n,ralile e dor de ouvido
49.4 OUtra infdcç~o otológica

-49.5 Deficiência do ouvidJ3 médio
· 49.6 Deformidade- do ouVido médlo ·
49.7 Delormidade do ouVido externo
Inclui: defeira congénit/) OU adquirido
40.8 Oulra defici~ncia do' Ouvida externo
4~.~ Outra o nAo 6s_pecif{!;ado
5 DEFICIÊNCIAS DA VI?ÃO
As~cliciênclasda vis!! o relerem-se nâo só ~o olho como t<:~m_bém às estruturas
ar.cxas e !uas funções. incluindo a pálpebra. A subdi•1isilo mais importante das
dcl~n~as dq v_isao é c;omposta pelas deficiências referentes à !unção visual.

Oc0cl6nclas da acuidade visual (50-55)
Exll!ns~o:

O orilu da dcricillnc'a poê'! ser redu;!ido por meios compen·
salórios, c uma çcrturhaç:.a d.1 rclr,,cç~o qu_c pode ser totalmente
çorri9ida çor ócu!os ou lentes de conlaclo nao é l~abituatmcne
consicrada como. dcfiC'iOncla visual. ContUdo, estes casos podem
Serclassilic.1dos na carcgorias 57.0

Tannlnologfa: D.1o-se dilcrenles significados ao lermo ..ce-gueira .. sobra·
ludo no. contexto das definições legais. A lim de eYit.a~ ambigul·
dadas. Indica-se uma nomendalura preferencial para as defl·
ciências Yisuais e elabora-se um quadro que conlf.\m lambém
termos sinónimos

COdfRcaçlo: 1. O gro11u da dollciência pode ser diferente para :c~da olho.
lnfclizmenle estas diferenças não são descrilas sempre da
mesma forma - umas vezes a acuidade de cada olho é
rcgisiJda separadamcnla, o_utras regisla-se a do melhor olho
ou a do pior. e oulras vezes ainda rcgisla-se apenas a de um
só olho sem qu<tlquer outra qunlilicação. Anexou-se um quadro
de referencia a seguif à categoria 55 .
2. A ausõncla de um ol'lo é classificada separadan1en•e das
outras dcliciéncias da função Yisual. Esfa dislinçao é feita
porque o indivfduo quo Mo tem um oiho sofre cie uma deli·
cléncla adicional relalivamcnla à aparêncl3 lisiCa, ou seja,
de uma delicléncia eslélica
3. Como o quadro de relcréncia indica. foram previstas todas
as combinações possíveis de dellclências 'da acuidade
Visual: toma-se portamo desncessárla uma eoditlcaç$o

trull\pla nes\a parta
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51.6 Deficiência visual profunda de ambos os olhos
51.7 Outra deficféncla visual profunda de um olho especificado como o melhor
olho
51.9 NAo especificado
lncluf: cegueira (bilaleral) SOE
_
_
Exclui: deficiência visual profunda em que apenas se menciona um olho,
a nao se especilica se é o· melhor olho (54.2, 5".5 e 54.8)

TERMINOLOGIA PARA AS OEFICIÉ:NC1A$ DA ACUIDADE VISUAL

Gateçori~

da

visão OMS

VlSÁO

Cf;w cb
~roollneia

Nob

~oCadol Vl~tl.ll

(C')m

o d>)!oniçOcs.
i!!t•"tr..::nov')S

Su16norw.~S

à n-côtGI' ecnc~a
'paUiYeJ)

da 04'dtlt'! cb vido normal

O li ou melhor
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lS.G, Gn'.S, 20125,

N<lRMAl

OJ melhor)

llgoir.l

I!'(!~SdeOII

[<SG, &.75,

ou

2'J.25)

.

52

vis3.o ~so IIOI'mal
·.

Deficiência visual profunda de um olho, com vlsaa dlr111nuCda do
outro olho

(ver quadro anexo à categoria 55)
5? O c~·fic,f:ncia vis•Jal ff)iar de um ollro._dr.tJ~ir.~n~ia v,'suãÍ çr;.n:c d~ oú:fo olho
52. t Dz.fk.i-inda vis~rallot.1f do um olho._d.cliq'~l'lcia visuatn~,.,(fJr,'ld.J
outfo

AMSUOPIA

Modarada

"""'

fT"lt'IQS do03

·oo

ambliopi:li modetó'da

(<5115, 61111 ou
6 2"'J, 011 2Q:SQ OCII
('0.'7Q)

"""M' do 012
(cS.'lG, 6,..8, ou
2':1'1&0)
(cO I, 5150. 61&0,
ou 201200).

52.2
52.3

ambr•op;. gravto
- oept'"lll ~,ai on. algur~s
palscs, coniJ;'!1m dos <t:dos
aiO 6tn ou menos.

52.4

52-.5
,
52.6

CEGUEIRA"" P«>flmda

menos do o.os'
(SS/100, 31&0. cu

,.,4001

ambliop~

monas dê 0.02
{&'300. liGO, ou312001

_,,~IJC!ira

olhO·
·

naCID·'J.eon!.l';jt:r:tdcd!ldos
::1 m<lr-o' i!~ lM - contJ';jr:rn
~adcd~t

Quase 10tlf

prc!M ·cu 'ce-

guelra mo:dt;>t.tda

clllo
Dcficléncia visual quase total cJe um olho. deficiérlcia vis~a{gr.lvr] do outro
olho
Defici&ncla visual quase total de um olho, deficiéncia víSual moderada do
outro olho
·
Deficiência visualprofunda de um olho, deficidncia visual gra~c do outro
olho
De fiel~ nela visual profunda dB um olho, dcfici6ncia visual moderada do
outro clho
, .
.
.
Outra deficMncla Visual r;ravB de um olho especificado como o melhor

52.9 NAo especificado
Inclui: ecgui!Jra (categoria OMS) de um olho e viS ao diminurôa do outro
olho SOE .

SOE

Cc;ooir.l gravo:t ou quas& 10.
t.1l, C:OI'II:'i;Jr,m

do

dacl:~s ató

1m ou mer<~os. ou mo\III'I\On·
los d.u mãos a>! Sm,· ou·

Tolo!

aus.l~ da percepç.Ao
da luz (APL)

ml!llos, ou movimentos da&
m~s SOE. ou porcopçJo da

~·

..

«gooira lo:al(irdui uus6n·
cbdo olho)
- Eslo nf~ "'!!ematlvo ele aculdac» visual 6 menoS pcwciso: ·
nos Quadros sotn Unhas, 0.16 e 0.12 slgnincam ofodivamen.. <0.2.

.. - Um ou os dols olhos

'iO

Au~o.n~l~ _dê olhos

50.0 AuSénêlã dos dois i'thos
50.1 Ausénci.1 d~ um olt10, dcficidncla visuat total do nulro on1o
50.2 Aus6ncl.1 ~o um olho, dclici~nci<J vis!raf quaso tot.11 do outro olho
50.3 Ausrinci:t do um olho. dctici(mcfa visual profunda do outro olho '
50.4 Au:;!JtJCiól do !Jm oUro,' dcfici~ncia visual gravo dr~ outro ollro
50.5 Auséncia de um ot/10, dcficfr!ncia moderada do outro olho
SO.G Aus6ncl.1 de um ofho. defJC!éncla visual fi9eira do outro olho
50.7 Aus6ncia de um olho. sem deticílncia \1sual do outro olho
50.8 Outra aus,ncl,1 de ol1JO
rr.<:rui;· au~~nçi<l de um ~u,o quandO o grau da vls2o do o~lro olhO na.o
esrá cspccitic:Jdo
50.9 Ndo ospccili'cildo

51

oencrêncla visual profunda do ambos os olhOs
{ver quadro anexo à calegoria 55)

51.0 Deficiéncla visual total de ambos os olhos
51.1 Dcliciéncia visuât total de um olhO, deliciéncfa viSUal do outro olho quass
total
51.2 Delici~ncla visual total dtt Um otho. delici6ncía visual profunda do outro
o/Iro
5t.3 Deflci~ncla visual quase total d8 ambos os olhos
51.4 Deliciéncfa visual quase total de um olho, deficiéncla visual profundo do
outro olho
51.5 Outra dcficidncia visual quase total dfl um olho especl/1cado como o
melhor olho

53

bétrc)êncla visual moderada de ;,~mf:?os,os.ojh:os. ·
(ver quadro anexo à categoria 55)
,

53.0 Deficiência visual grave do ambos os olhOS
53.1 Delfciéncia visual grave de um olho, dcficidncia visual moderada do outro
olho
53.2 Deliciéncfa visual moderada de ambos os olhos
53.3 Outra deficitlncla visual moderada de um olho especilicatkJ como o
melhor olho
53.8 VisAo diminuída de ambos os olhas SOE
53.9. NAo especifica~
Inclui: deficiência visual bilaleral SOE, visão diminuída SOE _ _ .
Exclui: deficiência visual moderada em que apenas se meneionaumoltlO
e na.o se elip~ciUca se é o melhor .olho (55.2, 55.5 e 55.8)
54

.

Oellclêncla visual profunda de um olho
(ver quadro anexo à categoria 55)
.

54.0 Oellciéncla total d6 Um· olho, delici~ncfa visual ligeira do outro olho
54.1 Deficl~ncla visual total d6 um olho, sem deficiéncia visual do outro olho
54.2 Dcfíci!)ncia .isué'llotai do um oihu, 'dctfci6ncía· vlsu~f do outro oltftJ "nâo ·
cr.pcci!Jc::rda
·
·
54.3 Dcficir]nci:.J visual quase lotai de lim olho,. de(iciéflci.a _visual ligeira do

s.t.•

outro o"ro
c!ho

5... 5

_.

,. _

Dct~<:~ttcia visualqu.1so total do umolt.o, sem doficiéncia visu~11 do

outro

.

D~ficiénOa visual Quase torar de um olllo,

dcliciéncfa visual do outro olho
nJo espectlic.1da •.
·
54.$ -Ccficiéncia visualptófunctJ de um olho. defJCiéncia visual ligeira do outro
c1<>
5111.7 Dcf•cr6ndól llistJal p/otund.l de um anJO. sem deficiência visual do outro
olho

54.8 Oclicl~ncia visual prolunda de um olho, delic14ncia visual do outro olhO
n:Jo ospecificada
54.9 Ni1o especílicadD

Inclui: cegueira de um olho soe
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da acuidade visual

57.4 Oultor dclicit.1nci.t d.J molifldade oev~ar• da YisiO binocufM
r lCkd: nio;t:tgm::J
57.5 Df!fici{}ncl.t c!J visJo de cotos
57.6 O::tiôtlr.c,a d.1 vis.to nocturna
57.7 Dcliciénciada visJo sttbjcCliv~
·
Jnc:lul: ambliopla, distorc;6es, corpos nutuantes • perda transaóda da

(ver quadro na página 91)

55.0 Deficftlnciavisualgrave de um olho, delicidncfa vlsualligeíra dooutroolho
55.1

Delic~nda visual grave de um olho.

semdeficltJncla vísualdo:outro olho

55.2 OefJcitJncia visual grave de umotho. deficitlncia visual do oulrd olho, nao

Vts.:IO

1speclficada

55.3 DefCitJno·a visual moderada de um olho. detlcllncia visualllgeira do outro
olho

55.4 Oeflci4ncla visual moderada de um olho, sem deffcMncla Vlsuafdo ouliO
~
M.S Deficiéncia Vl'suat moderada de um olho, dctici~ncia .visual do ourroolho,
n:Jo especifiGada
55.6 Oeliciéncia visual f19eira de ambos os olhos
_ .
.
65.7 Oelicilncia visualligelta de um olho, sem deflcMncfa visual do outrO olho
55.8 Deflcilncia visual ligeira de um olho, deliciAncia .visual do outro olho, n.1o
especifiCada
55-INio~

lncill: dellclfncla (unilateraQ da vlsiO SOE, perda da visiO SOE

ouAor.o or: nEr.r.:nE'.JCTA

PAR•'

A CtASS!rTCAÇAo :o~s

OEFICIÉNCIAS DA ACJ-IIDDE VISUAL'

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

---

... ...
........... .'".,...... ....... .•
51.1

513

SI.!

su

520
521

523

5Z5

S.,7.

~...

Exclui: visão nebulosa, dor nos olhos e lacf.ga ocular (58.7)
57.8 Outra dcliciiJncia llisuaf
Inclui: scnsibilidâde à luz
57.9 Nao espoclllcado
68

Outra deficiência ocular

58.0 Descarga ocular
Inclui: secrcçao lacrimal excessJva. eprtora
58.1 Outra lnfecy.1o ocular
58.2 Insensibilidade da córnea
58.3 Olhoscco
Inclui: olho Irritável
58.4 Deformidade do gfobo ocular
lncJuf: dosllguramento, buflalmia e mictoflalmia
Exclui: ausência do globo ocular (50)
58.5 Deformidade da Pftfpebra
__ . _
.
Inclui: blefarite. ectróplon, coloboma, plose 9 outrosdesUgurameniOI da
pálpebra
58.6 Outra deficl,ncia da pálpebra

58.7 Delici4ncia ocular mal definida
Inclui: vlsao nebulosa, dor nos olhos, racr.ga ocufar

......"'' ... ... ...
...... .... "'...

58.8 Qltra cter..Wnc/a ocular

- StS

58.9NID~

' 51 7

_.,,

6 OEFICISUCIAS OOS OUTROS ÓRGÃOS

..SS3

•-flckliosc:eaosdooln6nclodaumolho(SO)ouquafldoapanasaor.ts~tspceirQas<:3loQOriu

•
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(51.1, 53 •• 5<4 9)

'

0Utr1• cfeftclOnclas visuais e do apartlho ocular (5&-58)

As deficiências das 'lfsccras inclucrn as dcf,ci~nclas d?s 6rgm5s infernos e de
o1.1tras funções cspccili:as. O conjunlo de pcrturmJ.;Ocs subjacentes que
podem causar eSIJ:S deficiências é bastanlo considc:!r~vc~ es-lcndcndo·se por
diversos capilulos da CIO. Coliludo, as cons~uêncfas lundonais destas per..
lutb<:~çOes são muito mais fim ila das. Por exemplo, as doenças cardiovt~scutva
e respiratórias ocupam t29 catCQ!:Irias de dois capiiUSos da CID, mas as._
consequências luncionais habtlurtis podem-se lacilmcnlo lc111'1Cif1Car I'IIJI'M 16
cal &garfa da dois digilos da claSsilicaçao das deliciõnclas.

ExckJI: perturbai;Ges cenlrals da runçao visual (30.1, 31.0' 31~)
OoUciAncras dos órg3os Internos (60-66}
5I

f:!.erlcltncle do campo visual

60

ceflciA•ICia mednlca o motora dos órgaos Internos

se. o {)(Jiicl4ncfa total dos campos visuais {diA melro do campo -.or)

60.0

ObSiruç~

· menos)
58 2 0./icilncJ• prrfuncR dos ca~s visuais (ctiâmelro do campo 10' ou
manes)
58.3 DeliciJnc18Qidve dos ~tfJ'OS visuaís(d~meltO do campO 20' ou menos)
56.4 Oolicl4ncia mod,Brar.Ja dos ca,.,aS visuais (dlâmelto do campo 60' ou

60.2 ObSltuçJo inlf!Slinal
60.3 Outra dclich1nci.1 mecAnica dos drg.fos int~mos
Exclui: obstruçao urinârfa (63.<4) e obsltUÇao gebl'll.l (66.5)
60.4 Parafis;a drafragmJtica
60.5 Outra deflcHJncia molora ou deriCIIncla funt:ltJnal .n~ dJt 4tp1cu

Exclui: del~nclas acompanhadas de aa.aidade visual (S0-55}

lraqueobtdnquíca

58.1 DeNcüJncla quas1 total d'J$' ca"J''S visuais (di.imetro dO canlflO 5' ou . 60.1 ObsJruç6o esoi;Jgica ou g4stria

inttunos

menoe)

58.5 OelicMncio 1/goira dos ""lll'OS visuais {diâmelto do ca"l'' 120' oumenoo)
58.8 VlsiO om trlmll SOE
58.7 Hom/Jli!Of>S/II
. 58.t Qlfrll doi/CJincl.l unU.tõr., d o - vlsu.,
A-1 Olilnrellloo~
-

17

Oulra d<'llcl6ncla visual

17.O lho ·riD lllnlos do mntaeto (plrmltlndo uma violO normal ou QU'IS8
.
$7. t
57.2
57.3

no<maQ
AsiÇm.:Jiisnro
Oclo.!noa da ...,inodaç.lo llisw/
Diplopia
'
lnclri:estrabiwo

·

Exclui: paraUsla latlngoa (35.6)
~-s· COmbina~•• do$ "•- procodiMI. .
Nlo OsptJCUicado

ço_g
1'1

Doffcl6ncra di tunçlo cardloclrculalórl• • ttspl111tórl1
Exclui: srncope,manllaslaçOesperilóricasclassifieávtlscomocfeftcfii-..Ja

estéllca da cabeça {82) o dos membros (&4-87), como cilno...
edema e grangrena (99.1·99.3).
61.0 FaltarR:lr
Inclui: dispneia. ortopnela e rnsUnclênda i"espira16M
61.1 Qllra porturbilç~ da msplr.zçilo
Inclui: eSiricXJr e respiraçao sibilante
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"61.2 Outros ruldosanormaís
Inclui: sopro cardfaco e outros rufdos anormais do tórax
61.3 Dor r.,rói:tial ao esforço llsico
61 4 Curra dor tor,j~tíca
615 Ourro lipo de in:orcráncia ao esforço ffsicD
lrdui: claudicaç~o inlermilente
·
Exclui: fadiga (94,6) e dor nos braços causada por esforço (97.3)
61.6 Pcrtutb.1Çi,O do rilmo carcJlaco
· , .·. · ·,
Inclui: arritmia. bloqueio cardiaco, palpitaçOes e laQuicardla
61.7 Tosseouexpcctoraçtlo
· · ... -;-.
&1.8 Outra df!liciCnci:J. da funçlo carcf10Circufa16ria erespirat6ria
lnctui: hcmoptiso
.
.
e:xc:ui: aacrôlçOes susccptiveis de lnte.vençao correcbvaou protéllca9U
de cif\Jrgla (65.0)
~
61.9 Njo especificado
4

.·.·.·,

1

62

Derlclêncla da lunçao gastrolntastlnal
Exclui: deficiência da masUgaçao e degltJliçAo (68)

62.0 lntoferJncia alimentar
Inclui: náusea
___ _
Exclui: in!olerãncla a determinadas éfletas (93.2) e anorexia (25.0}
62.1 Vómitos e regurgitaç:Jo
62.2 Flarutãncia
lnclul: gorgolejo, eructaça.o, soluços
62.3 Dor abdominal
Inclui: cólica intestinal e cólica biliar
62.4 Cbstipaçilo
62.5 Diarreia
62.6_ Cólon irritável
62.7 Cvtra deticiéncia da funç~o lnrestínaf
Inclui: hipcrmolitidade gastroinlestinal, descarga e urgênc;ia Intestinal
62.8 Outra deficléncia di (u_!IÇ:JO gastrointestityal
Inclui: hemorróidas e hemorragia rectal, rooco e dor
Exclui: deliciência grave da continência (91}
62.9 Nao esPecillcado
·
·
· ·
Inclui: lncontinênclà fe<::al SOE ·
63

Dencl~ncla

63.1 OUtia dBfici~ncla da funçao 1'8nal

Inclui: insuTiciCncia renal·
&clui· diálise renal (9·1.0) e trans,elante (G5.60)
63.2 Mrr.'Ç~? lreque·r te
Inclui: :JOiiúr:<> :.:: pofa~uiúria)

64 Oeliciênci3 da funçao reprodutora
Exclui: deliciêncla c.' 'S órgaos sexuais (67),1mpotência (25.40) e frigidez
(25.42)

S3.4 lnconrirJt:ncía por refluxo
Perç:la inVoluntária de urina qUando a pr.essao intravesic:al ultrapassa a
pressAo uretra! máxima, deOJida a elevaçao da pressaa intravesical,
associa.da à distensao da bexiga, quando,o detrusor na.o funciona
Inclui: obs!ruçao na salda da micçao e prostalisma

63:5 lncontinéncia por necessidade de miCç.1o Imperiosa Perda inOJoluntMa de urina associada à necessidade imperiOsa cfe
micçao. Pode ser motora, associada a conltacções na.o in:bidas do
delrusor, ou sensorial, não causada por contracções nao Inibidas do
delrusor
63.6 lncontinéncla por esforço (stress)
•
Perda in ... olunlária de urina quando a pressão lnltavesical ultrapassa a
pres~o urelral máxima, na ausência d& actividade do detcusor
63.7 Outra deficiéncfa da mícç.ao
Inclui: disúria

..

64.0 Uso habitual de wntracepUvos
Inclui: consumo da pilulacontraceptiva, dispositivo Intra-uterino in s~u &
•
pós-vasectomi~
84. f Es11Hilklad8
Exclui: clcliciCnci-1 do5 órgMs genitais internos (65.8-6'6.5)

64.2 lnfl'ctrncfid.lde .
Inclui: iniC11ilidadc que na.o seja causada pela esterilidade
64 3 Ci!:p.1rcr.-nla
.
Eltlui: dispareunia associada a perdas vaginais {67.3)
&e.• Ambi9uidadc sexual
tr.c\Ji: herrn.afrodilisrno
Exc!ui: ambi9'Jidade de origem psicolólca (25.2)
6·f S Oisn.Jcnorrci.l
64.G l.let'IOtr.J!)i<J
Inclui: hemorragia v.-.ginal e perdas mansuuais excessivas
·
64.8 ouua· oilleraç~o da funç·ao menstrual
~.9 Oulf".il e nAo especificado
65

At1omana dos órgllos lnl•mo•

65.0 lr.nomalia da ArVOre traqueot. r6nqulca
Exclui: laringe {35.1)

&5.1 Anomalia do puln"JAo
65.2 .Anomaliil da coraç~o
,

. 65.20 al!craçOes suscepliveis de fntervençao correctiva ou protélica QU
de cirurgia
·
Exclui: esUmulador cardíaco (pacçmaker) (94.0)

65.21 anomalias do .desenvolvimento cardfaco _(como a do seplo ln-terventricular)
·
·
65.22 lesoes valvulares adquiridas
65.20 outra
65.29 nao especificado
65.3
65.4
65.5
65.6

Anomalia do esófago e do eStómago
Ailori7alia do íntesliilo e do recto
Anomalia da vesiqJia, do ffgado e do bdço
Anomalia do rirh ·
65.60 causada por um transplante renal
65.68 outra
65.69 na.o especificado

63.3 lncontint:nciã reffexa
Perda involunlária de urina devido a actividade reflexa anómala cfa
medula espinhal. na ausência da sensaçao normalmenh1 õi~Ssociadac:om
o desejo de micça.o
Inclui: bexiga automática

9099

63.8 Outra deficil!ncia da funçao urinilria
Exclui: deficiência grave da continência (91)
63.9 Nao especificado

da funçao urln4rta

63.0 C61icJ renaf
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65.7 Anomalia da bexiga
65.8 Anomalia dQs 6rgaos genitais
65.9 ourra- e n:Jo especificado
66

Outr~ doflcl~nda·d-os órgOos ltlternos
' e;clui: orilicios" niúliciais e anón\alos (88)

66.0 Anomalia dos va~:; ~angütneos do lóril:t e do abdómen
Inclui: aneurisma da aMa
-<-<
66.1 Hemorragia dos órg.~~s internos
Inclui: hemorragia pulmonar; inllatoráxica, gaslfointcslinal a
intra-abdominal
Exclui: cpislaxis {G9 3), herroplise (61.8) e hemorragia reclal (62.8)
66.2 Transposição d;;s vísceras
Inclui: invers.l:lo de sitio
66.3 vtsceras suprilnumer~rias
Inclui: ba'ço supranumerário
66.4 Outra estrvrura ar.crmaf das vísceras
Exclui: anom<Jiias (6!i)
66.5 Outra dcliciéncia dos órgaos genitais internos
lncl•;l: obs. ruç~o tubátla
Erclui: õl:l~"".nalí3 (65..8) e malposiça.o (67.4. 67.5)

9100
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E:occlui: certa:'> dcliçiências que retevGm duma caractertiaçi1o eomo de.
esté'icas (80·8J}

Outras del:Ci6nclas dos drgaos internos

fi~iênclas

66.9 Nao especificado
Oeflclênclas di! oulras runçoes especificas (67.-69)

6_7

Deficiências dos

Novembro de 1992

ór~aos

70.1 Defic,êncla mccánlca s morara da mandibula
70.1 O Trismo
70.11 Maloclus:lo
70.12 Prognatismo
70.13 Subdcsen·,olvimento do maxilar1nlerior
70.14 Outra altct<Jçao do desenvolvimento d.a manchbula
70.15 Ouiras disfunções da mandibula
Inclui: estalidos
70.18 Oulra
70.19 Não especificado

sexuais

61.0 Aus~ncla da mJ.miTos
67.1 Hipertroli,, mamária

.

67.2 Outra dt?liciéncía das mamilos e das gTJndulas mam<1t1aS

67.3 Corrímenlo genital
.
lnc!u_i: l•retrito, vagini!a, corrimento e irritação da urelra ou da vag.na
67.4 Ptofapso
Inclui: procidõncfa

67.5 Outra matpósiçAo dos 6tgAos sexuais inrernos
Inclui: criplorquldia

67.6 Outr.:J defotmidade ou anomalia dos df{J30s sexuais externos
Inclui: hipospádias
67.7 Outra deficiência cios órg3os gcnilafs eittérrio$ -67.8 Outra deficiência dos drQ~ sexuais
67.9 NAo especificado

68

Oeflcl~ncla

da

masllgaçt~o

e da degtuunaça:o

70.2 Oeficif}nc;a macânTca o motora da face
70.20 Paralisia facial
Inclui: parésia facial
70.21 Movimenlos faciais involuntários
lnclul: lfques e movimentos masliga!óriOs
70.22 Outros maneirismos racrais
Inclui: movimentos estereOtipados e id!ossioncráticos dislinlos
ou repelilivos de significado confuso, nAo classificáveis
como tiques ou automatismos (por exemplo, repetição ·
Constante de movimento~ ou mímicas como repuxar a
cara ou lazer carel:ls}

r:xclui: ocnciência da mandibulc:: (7C) e deficiências dentofaciais (80)

68.0 Uso h,1bltu;~l de prótese denMria
68. t Dcçr.ad.1Çc1o dos tA~ntcs. completa
lnc:.tui: aus•}ncia de dentes

70.23 Outra pertu,baç:io da exprcssao racial
lndul: mo"!lmenros csrcrcotipactos e Idiossincráticos distintos ou
repetitivos de :rilgnilic.ldo confuso, nao classirrcáveis como
1\quesou automalismos (por exemplo, repetiç:lo constante
de movimentos, ou m:micas como repuxar a cara ou fazer
caretas}
70.23 Outra pcr1urb<!>;~o da expressao facial
Extlul: deficiência da expressao facial (como expressao toada·
quad-l :33,2)
702Ô Outra
70.29 Nao especificado

E':rclui· •JsO de prótese (68.0)

68.2 0Jtr:r dcgr;7d.7çJo dos dcn:es
lncl.ui: ctiri~
Exclui: u~o de ptólese (68.0J

68.3 I:Jor de denteS
68.4 Dsliciencia da sativaç~o
lncfuJ: boca seca

68.5 Outra deffcllncia da funç3o salivar
68.6 ~!ta deffcilnciJ da mastigaçde\..8,7 Outra defici~ncia da degfutlç3o
68.S Outra
68.9 N3o especificado

69

oaffclêncra relacionada com o olfacto e outras tunç6os ospoclflcaa

69.0
sg,1
69.2
69.3

Deficiéncias do offacto e do paladar
Deliciéncias do ollaCJo
Deficiência do paladar

70.3 Outra dafici,ncla mccãnlca o motoril da cabeça
__ 70.3d Deficiência mecânica da cabeça
70.31 Movimenlo anormal da cabeça
Inclui: titubear
70.32 Outra deficiência motora da cabeça
70.38 Outra
Inclui: deliciõnclas simuh~eamen!e med.nicallo e moloras da.
cabeça
70.39 Nao especificado

Corrimento nasal

Inclui: epislaxis e rinorreia

70.-4

69.4 Obslruçdo. nasal
69.5 Outra defieféncla da funçdo nasal
.
Exclui: anomalia do nariz (80.6} e delormidada do nanz (81.0)
69.8 Deficiéncfa de outras funÇóas especificas
Exclui: deficiência do sono (22)
69.9 N3o especific<lc/0

Dellcit1ncia mecAnica e motora do pescoço
70.40 Torcicolis
70.41 Oulra deficiência mecânica do pascoço
70.42 Outra deficiência molora do pescoço
70.48 Outra
Inclui: deficiências simu11aneamenle mecânlcas e

motoras do

pescoc;.o
70.49 Não especificado

7 OEFICIÉNCIAS MÚSCULO·eSOUELI!TICAS

As clcflclências músculo-esqucll:Ucas foram lnl~rptclado::;.cm sentido lato.
como relleclindo a forma c disposição do corpo ed;lssu.:lspartes vis;vtús. Eslas
deliciénc!as incluem as allerOJções mc~n!Cas e func!on:~is da fa:::e, da cabeça.
do pescoço, do tronco e dos membros. assim como os défices dcslcs Ultimas.
é: necessário recorrer com frequência a um quar1odigito a lim de especilicar o
grau de detalhe pretendido.
•
Exclui: certas defic:ências que peta sua nalureza devem ser consideta•
da~ antes deficiências tslóticas (80·87)
Deftcllnc:las das regf6ol da cabeça • do tronco (70)
70

Dofrcl4nc:las das regroos da cabeça e do tronco

705

Deficidncla da postura

70.50 Desvio da coluna ver1ebral
Inclui: cifose,lordose e escotiose
70.51 AnomOJ!ia da vér1cbra
- _70.52 Coira anomalia da coluna vertebral
70.53 Outra dclormidad_e da coluna vertebral
70.54 Movimentos invotunlárlos do corpo
Inclui: discinósla e distonla
Exclui: J110vimontos involuntários dos memb~
7Õ5S Maneirismos posturais

Inclui: movimen:os ou gcslos bizarros estili.z~cf?s (h.l~i:u.llmcn;e
kfl0ssir-cr.1ticos sugr.s!ivos de um signilicndo ou propósito
definido} e estercotiP,i<i.S {rcpetlç:so conStante de movimcn·
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tos ou p.;:.sluras como balancear-se. coçar-se e acenar
com a cabeça)
Exclui: ou !tas di!liciências da linguagem cotpOral (33.3)
afirmali~·amene

70.58

Ou~a

70.59 Não e~pecifiea~

70.6 Dsllci4ncia da estatura t da 'corpullncia
Inclui: oslalur• pequena
(7~.65)

71.0 OeliCiéncia mccJnica da ombrO e da p.1fte superior do brilÇO
71.1 Deliciênciil mcciinica da cotovelo e do antCbtaço
-71.2 DeliciCncia nrec~nlca do punho e do c;Jrpo
Exclui: deficiência que também afecte a mao (71.3)
71.3 Deliciénc;a mecánica óa mctacarpo edil m3o

70.61 Gigantismo
Inclui: estatura desproporclonad3mente atia
70.62 Culta deficiência da estatura
70.63 Emaclaçao
Inclui: magreza excessiva

Inclui: tleficiCncia que ta:nbém afecte o punho e o carpo

71.4 Defic/Cncla mecánica d;J dedo

70.64 :Obcsidadet
70.65 Anomalia gcneraliz~da do esqueleto
Inclui: acondroplasia
70.68 Outra
70.69 Nao especificado

70.7 Oulta dcfic16ncia mec~nJca s motõ3ra do tronco
70.70 OeflciOncia da pélviS podendo inlerferir com o parto normal
Inclui: pélvis estreita
êxclui: anomalia da pélvis (75.4 e 78.0- 78.2)
70.11 Oc.n.a dericí~ncia das eslruturas ósseas do tronco NCNP
70.72' Ou la alteração. dos teâdos na regi ao do trorco NC-NP
70.78 Outra

70.79 Nao espeCificado

das com o emelhe<:lmento

70.9 Nlo lspecH/cado
m~anlcas

Inclui: deficiência do polegar
Exclui: deficiência do d'edo se a mão também está alectada (71.3)
71.5 Delicl6ncfa mecáníca da anca e da coxa
71.6 Delicitlncia mecAnica do joêlhõ o da peina
71.7 D•ficitlncia mcc~nlca do lomozefo e do pd
Inclui: dclicio1r~ias das atticulaçoes subastragalianas társicas e meta·
tãtslcas
Exclui: os cJu:"~s dos pés (71.90 e 71.91)

71.8 Deficilncia mecAnlca mista ou outra do mombro superíor

- -Exclui: deficiências classilicávcis nas categorias 71.08". 71.18", 71.28".
71.38" e 71.48'

71.80" Deliciênç:ia mecânica de mais de uma parte de um ou dos doiS

70.8 Outra deficltJncia das regi(Jes da cabeça t1 do ttonco NCNP
lnclui: plasticidade reduzida ou diminuiçao dasfunç6es tísicas, relaciona~

Ccllcl"nclas

5 outra delotmldJde
Exclui: com lixaçllo {1. ver sUpra), ou se congénita (84)
6 outra reduçi'lo ou perda de movimento, bilateral
Inclui: rigidez associada a deficiência mecânica bilateral
Exclui: contractura congónila (84)
7 outra reduçao ou perda de movimento
Inclui: deslocaça.o e r~idez associada a deliciêncla mecânica

R" <!cliciõnr.:ia mista !r..or exerr:p:O. podendo se-r classilicada cm 1, supra,
num ladl) I! ern 7, supra, no outro)
9 Nllo c~pecilicado

70.60 Nan.ismo
Exclui: anomalia generalizada do esqueleto
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e motoras dos membros (71·74)

Asd'criciCnci.ls mcctlnícas c motoras são, neste sub-capilulo como em qualquer

ponto deste capiluiO, tod.:~s lmlad.:~s separadamente. Esta distinção é an;lloga

membros superiores
Inclui: síndroma ombro·m.1o

71.81" Deficiência do braço de um lado, com deliciéncia elo antebraço do
outro lado
-71.8:::!" Dcli;.:iéncia do braço de um lado, com deficiência do punho ou da
mão do outro lado
71.83. Oeficiéncla do braço de um lado. com deficiência do dedo do outro
todo

i "'a existe entre o eslõJdo físico de uma peça mecânica o das SUilS componenrcs por um bdo, e a fonte de energia e a sua transmissão por outro. Certos

71.84" Oeliciénciadoantebraçodeumlado,comdeliciêndadopunhoou

lll'm)S sao usados nesta c.-1pitulo com um slgnilicado especifico:

71.85" OcliciOncja do antebraço de um lado. comdeliciéncia de dedo dO

da m3o do oulro lado

•

outro lado

Exrensao

era arectaçao: complcla, Quando se encoMfta aretado todO o membro e Incompleta se apenas se enconlla aleclado
um<J parle do membro

Grau d• afecloç.ao: total na aus4ncla cbsoruta da funçao 1 piliclal n itclstit
apenas uma dfminulçlo dalunçiO

71.86" Deficiência do punho ou da ma.o de_y_m lado, com deficiência de
dedO do outro lado

71.88" Outra deficiência macftnlca mista do membro superior
71.89 Culra delic~ncla mecânica do membro superior o nâo especifl·
cada

7tl 0f!/it;j#Jncla mecJnlc.1 mista ou outra daS membros
Exclui: defícif!nclas classificáveis nas categorias 71.58". 71.68". 71.78" e

n.a

71

Oallctêncla mecânica dos membros
Sugere-se que dentro das categorias 71.0 • 71.7 se utUize a seguinte subdassiricaçllo, dotada de um quarto d!gilo e melhor especiflcatlva da
natureza da deficiência mcd.nlca:
o perda tola! de movimento, com ou sem deformd"ade, bilateral
Inclui: anquilose e llxaçâo especmcada como bilaleral
f oulra perda total do movimento
Inclui: anquilosc e lixaçao ·
2 ·rnslabilidade, bilater.;;l
Inclui: ar1iculaçOes taxas especificadas como bilaterais
3 oulra lnst1bilidade
Inclui: arllculaçao taxa
4 outra deformickldc, Incluindo desvio do eixo, bilaleraJ
Exclui: com fixaçao (0, ver supra)
w

71.91'} OciiCiéncia mcr:anica dos d~dos dos pós, bilateral
71.91 Culta dciiCI•)nci.l mcc.1nica dos dedos dos pés
71.92 Octiciéncia dos membro:. inferiores devida a comprimerUo

de~

slgual dos mesmos NCNP
71.93 Ou Ira deficiência mccjnic<J misla. do membro Inferior e nao
·
ospccific<~da
Incluí: dcliciênci<J da marcha SOE
71.94" Oelfci~ncla d_a anca ou da coxa de um lado, com deficiência do
Joelho OIJ da perna do outro lado
71.95" DeliciOncla da anca ou da coxa de um lado, com defiCiência. do
lornozelo, do pé ou dos dedos, do outro lado
71.96• Defici~ncla do joelho ou da perna de um lado, com deficiência do
tornozelo, do pé ou dos dedos, do outro lado
71.97" Outra dcliciê.ncla mecânica mista do membro inf"!rior
71.98" Ocfldéncla mecânica mista dos membros superior e rrifarior
71.99" Dei/ciência mecânica de membro nao especificado

9102
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caÇtio. dolada de um quarto dígito e melhorespecilicativa da natureza da
delfciência:

Paralisia ospá;llça de mais de um membro
Inclui: hcmiptcgi.:J. p<~raptegla e letraplegla

72.0 Paralisia esp<istiea completa dos membros superior e interior do mesmo

O rigidez ou tensao. comprei~
1 outra rigidez ou tcnsao
Inclui: 1remor
3 outro movimento anormal
4 ausCncia de coordenação, completa
5 outra fana de coordenaç.1o
·
6 outra deficiência da destreza
7 outra
misto
(p. ex.: classificável simullaneamente em O e 5, supra)
9 nao especilicado

lado••:1/ectando a tala

Inclui: hcmiplcgla {esp.1stica) no lado dominante ou afeclando a fala
72.1 Outra paralisirJ esp~sf/ca C!Jmpleta dos membro.t; supRrior e inferlqr do
mcsmo1.1d0

72.2 Ot.1tra par:Jiisia espjstica dos membro~ superior e lnteriDrdomesmolado
Inclui: hcmiparésia (csp.1stica)

72.3 Pamlisla bilateral completa dos memblos inferiores

a·

Inclui: paraplegia (espã$tica)

72.4 Outra paralisia esp~istiCJ bllt1laral dos membros II'J!eriores
Inclui: paraparésla (espástica)
72.5 Paralisia espáSlicd de trés membros
72.6 Paralisia esp~Slica dos quatro memb{os
Inclui: lclq'liCIJi3 (•.:spcist':a)
72.7 Ou/til p,;rnllsla esp.lstir.a Cvs quatro membros
Inclui: tclraparésia (espástica)
__ _
72.8 Outra p;;u:;lisia-espástica de mais de um membro
•
72.9 N~o especitic;J.do

73

Outra p3rallsla dos me~bros
Sugere-seque dentro das categorias 73.0 • 73.9 se utHizca seguinte sub. classilicaçao. dotada de um quano digilo e melhor especificati·1a da
natureza da p~ralisia

O paralisia esp.istlca completa
1

2
3
4

5
6
7

9
73.0
73. t
73.2
73.3

Exclui: pat;;Jiisla dassilicável cm 72.0, 72.1, 72.3 e 72.6
ouun pnralisla aspflsfiéa
__
Exclui: paralisia classilic.ivel em 72.2, 72.-4. 72.51 72.Q
paralisia flácid<l lotar. completa
outra paralisia ti ácida lotai, completaparalisia flácida parcial, completa
outra paralisia Uácida
outra debilidade dos membros
fadiga do membro
nao espcciticadO

Paralisia bilataral dos membros superiotes
ParalisüJ do membro sup<Jrior dominante
Outta p.;ratisia do membro spperiot

Paralisia btfatcraf dos mcmbtos inferiores
Exclui: paralisia classilicá'Jel em 72.3 e 72.4
73.4 Outra paralisia do membro inferiot

73.5 Paralisia dos membros superiot e inferior do mesmo lado
E)'r.lui: oaraliSI'J classificável em 72.0, 72.1 e 72.2
73.6 Paralfs 1a de trés membros
Exclui. paralisia. dass•licável em 72.5
73.7 Paralisia dos quatros membros
Exclui: paralisia classificável em 72.6 e 72.7
73.8 Oulta paralisia

73.80 Paralisia espástlca, completa
73.81 Outra paralisia esp~stica
Inclui: patalisla esp.isUca ou parariSia SOS
73.82 Parali:;ia flácida total, completa
73 83 Outra paralisia flácida tola!
73.84 Par;J.Iisia fl<idda ~rcial, complela
73.85 Outra paralisia llikida
Inclui: paralisia flácida Sot::
73.86 Outra d~bilidada do's membroS
73 87 Fad~a·dos membros
Exdlri: ladÇa soe (94.5)
73.9 N.'fo espccirlcado
74

Outra dellci4ncla motora dos membros
ExcfuJ: rigiaez assedada a delk::iêncla mecAnk::a (71)
Sugere-se que dentro desia caregorra se utilize asegulote lubclasslfl·
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74.0 Outra delfciência motora bifaleraldos membros superfores

Outta delicf~ncla motora áo mambro superior dominante
Outra defic~ncla motora do memblo superior
Oeticil}ncia motora bilateral dos membros inferiotes
Oulta deliciencia motora do membro inferior
74.5 Outra deficidncia motora dos membros superior e interfordo mesmo lado

74.1
74.2
74.3
74.4

74.50 Hemibalismo
74.6 Outra deliciSncia motora afectando tr6s ou quatro 1118mbros
74.8 Outra deticlAncia motora .
74.9 NA9 especificado

74.92 Tremor SOE
74.97 CtaudJcaçao S_OE ·
Exclui: dellciãncia da marcha (71.93)
DéFICES OOS MEMBROS (75-79)

Exclu!: outras malfOrmaçOcs e<.ngénilaS""d"os membro~ (84

~ 85)

Extansao o's défices lransvcrsais (75-79) manifesram·Se esscncialmenle
como semelhantes a cotos de amputaçao:podcm rasultar d~: falha
dodcscnv.olvimenloouscrcrnconscquénciadeintcrvençaocirtirçica.
Estas deliciêncióls compreendem as que anrerio,mcnUl se desio;rta·
vam CJfl'19 peromélfas ou defeitos tt;;~nsversais lotminais. fdê-nfiti·
carn-sr. normaJmcntc pelo nivcl a .que tennina o membro {a par1e
mais proximal que falta), subentendendo·se Q'..te todos os eremen'
tos distais para além desse nível. est:lo ausentes~~
Exclui: os casos em que o d61ice n:.o é completo a1) mesmo nivel.
ao longo do membro (o que torna esse dólíce provavelmente mais longil~dinal do que transversal)·
Défices longitudinais (77·7~) saotOdos aqucresque, E-m reraçao ao
esqueleto do membro, 11:10 sao do r'1po transversal, ainda qutJ a

causa seja a mesma equase rodas devidas a um d,f:lice de rormaçao
das partes. Ei11re estes d61iccs e~;~cOfltram·se os que anteriormerito
se deslgna"am como ectrom-élias·ou dclcHos longiludinais termi·
nals, intercalares transversais. e intercalares long:ludinais. Todos
os ossos ausen1es ou partes de osso que faliam sAo citados~
aqueles cuja Ialia se na.o mcliciona. parte·se·co prineipio que es1a.o
presentes.
TerminOlogia A •rnternaliOnal Society for Prosthelics _and Ortt\Oflcs (ISPor

elaborou uma nomcnclátura PceiCrCncrar e recomendou· uma
séi'ie de abreviaturas para descriçao dos niveis adequados.
tendo estas sido incorporadas nesta classificaçao.

.t categoria 79 indica a
equivalência entre a nomencfalura preferencial o as
anleriores existentes.

Codllfcaçaio 1 Um quadro de referência anexo

2 Ós lermos .. completo" e .. incomplcro .. sAo aqui utilir.ados de
uma lo mm constante ao longo desta classiflcaçJ.o para !ndk::ar
a extensao· de uma dclrciência. ~·Completo .. siOnif!ca afoc·
taçao do um<1 parte do corpo cm Ioda a sua exlensão, e
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O défice de lodos os eixos radiais
1 'dêlicc do primeiro eixo radial, complelo
2 oulro défice do primeiro eixo radial
3 défice do segundo.eixo radial, completo
4 outro défice do segundo eixo radial
5 ddtice do terceiro eixo radial, completo
6 ouuo dO'Iice do terceiro eiXo radial
7 défice do quarto eixo radial, completo
óulro dêllce do quarto eixo radial
9 défice do quinto eixo radial, ou outro eixo radial n:lo e_specificado

·incompleto• que apenas se encontra alectada uma parto.

Conludo, na pr.illca, podem-se encontrar os termos •lotai .. e
•parcial• e neste conlexto devem-se considerar como
equivalentes a ..completo .. e Incompleto" respcclivameote.
3 AISPOrccomcndaqucsccspcciliqucmcmdctalhaosdé-ficcs.
o que exige uma codilicaç~o múllipta. COnscqucnlemcnle
apcna:; se incJui aqui, ~r a uso de outros ulilizadores, uma
lim.lada g.:~ma de combinaç~o de categorias.
4 O c::;rJ:.t de d~ta:.!1c deseJável varl:~ cm rclaçao com a estrutura
d.1 p;1t10 afccl3da. As :oim, n3'S p..1r1es ptOxim.1is; Pnrticularmenle
nas que dizem rc~pl'!ilo aos grandes ossos longos, basta
mencionar o nível do délico. No entanlo, naspar1esdis.tniscom
maior diferenciaçao transversal, torna-se lambém necess.irío
mencionar o eixo rad.ial em que se manifesta o déJice. Por esta
razao, elaboraram-se· subclassilicaçOes separadas para os
défices éas partes proximais, 75,
78 e para 0$ das partes
distais 76 e 79.
H

n.

75

D~llee transversal das partes proxtmats do niembro
(ver quadro anexo à categoria 79)

Inclui: délicie do braço, do carpo, da perna, e do tarso
Sugere-se que dentro desta categoria se utilize a seguinte ~ubclassill
caç:.o. dotada de um quarto dígito e melhor especilicatlva da natureza da
deficiência:

a

76.0 O~f.~a transversal do mctacarpo;·fado direito (MC)
76.1 Outro ddlicc lt.lnsvcrsal c!o metacarpo
76.2 Défice transvcrsald.1S r.11a~cs dos dedos das rriaos, lado direiro (Fa)
76.3 Outro d!Jficc·lrcJnsvcrs.11 é,1s 1,1fangf.'s dos dedo~ das mAos
76.4 V!Jiicc transvers,1fdo mcJatarso, lado direito (MT)
76.5 Outro défice transversal do metatarso
76.6 D~fic9 rmnsvcrs.11 d.1s t.1~anges dos dedos óos pds,lado direito (Fa)
76.7 OUtro défice transvers:rl das fatangcs dos dedos dos pds
76.8• Dljf;ce transversa ta ntveiS múltiplos do membro
Inclui: défice :J níveis mjlliplos das partesdislaisdo-; membros, e défices
transversais mislos das partes proximais e distais dos membros
76.9 LocalizaçAo nAo especificada

TI

Inclui• amputaç:to ao n:vel da cintura escapular
E:a:clui: déflcos cm que apenas I<Jita uma parta do orrbtO (77)
desarticulaçM do ombro (15.1)
·
75.1 Défic'elransversal do braço (Bt)
Inclui; desarticulaç~o ~o ombro
75.2 OdfícB transversal do zr.:ebr<'!ço (An)
Inclui: desaniculaçào Co cotovelo
75.3 D~lice transversal do czrpo (Ca)
.
Inclui: desarticutaçao d-:> punho
75.4 Défice trarsversar da p-!lvis (Pel}
Inclui: ampulaçoo élo ni·Jel dos ossos pélvJcos
75.5 Défico rrans11ersal da coxa (Co)
Inclui: d!!sar1i:.ulaçao da anca
75.6 Dt:licr: transve.sal da perna (Pe)
Inclui: des;.r:;~rac;Jo do joelho
75.7 DéfiCe transversal dO latso (Ta)
Inclui: dosarticuloç:to do tornozelo
7s.s• Délicles transvets:Jis a níveis müllipfos das pattes proxfmais dos metn·.

Inclui: défices do braço e do carpo
SugCre-se que dcn1ro desta categoria, !'em como na catego_rla 78 so
utilize a seguinlc sutx:lassilicaçao, dotada de um quarto digito e melhor
especilica.liva da natureza da deficiência:

o défice completo, direno
1 outro défice completo

2 défice incompleto, lado direito
3 outro défice incomplelo
8 outro
9 exlensão nao especificada

n.o Défice longitudinal da esc~pufa {Es)
77.1 Défice longitudinal da clavícula (CI)
n.2 Défiéo longitudinal do limero (Um)
77.3 DéfiCfJ tongiludinal do rádio {Ra)
77.4 DéfiCe longitudinal do cúbito (Cu)
77.5 D~ftCtJiongitudinal óos elementos radiais do carpo (Ca)
77.6 Dêlice fong;rudit1,11 dos eicmemfos ccn/ro"tis do carpo
'n 7 DtJrJCe lo"'giludin11 de outros elementos do carpo
77.8 Défk.:J lon;;ituditJé I a nfvels mü1tiplo~ das partes proxímafs do mambfo
superior
.
_ ___
n.9 Lc.~Jizaçao nao <:specilicada .na parte proximal do membro superior
Inclui: délfce longitudinal do membro superior {MS)
78

76

Oéflco transversal das partes distais do membro
{ve.r quadro anexo à caregoria 79)
lnclcl: casas em que os oi.xos radiais Identificáveis sao da ma.o ou do pé

Sugere-se que denlro desta categoria se ulillze a ~eguinle subclassifi·

caçi1o, c:Solada de um quarto digito e melhoraspecUicativa da naluraza da
d'eficl~ncia:.

·

Oértce Tonglludlnal das partes proxlmats do membro Jnferlor
(ver quadro anexo ti calegoria 79)

Inclui: d61ices da perna e do tarso
Recomenda-se a mesma subcrassiflcaçao. com um quarto d(gilo, men·
cionada na categoria 77

btos

75.9 localização não espccilicada em parte proximal do membco
Inclui: délicle do membro superior (MS) (transversal)
délicie do mem!:Jro Interior (MI) {transversal)
défice da mão ou do pé SOE

D~llce longitudinal dos partes ptoxfmals do mêmbro superior

(ver quadro anexo à categoria 79)

O déllcie completo, lado direito
1 outro déllce completo
Inclui: lado esquerdo, bilaleral •, e lado nao classificado
2 défice incompleo, [CfÇO superior direito
3 outro défice incompleto, terço superior
4 défice lncomplelo, Terço médio direito
5 outro défice incompleTo. terço médio
6 défice Incompleto, torço inferior direito
7 outro déllce incompleto, terço inferior
8 outro défice incompleto, direito
Inclui: défice Incompleto do carpo ou tarso direito
9 oulro déftc.g incomplNo ou de extcnsao nao es~ificad.3

75.0 ódfice rransversaf do o~!1.-o {Om) •
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78.0
78.1
78.2·
78.3

Défice longitrJdin,,l do iliaco (li)
Défice longitudinal do isquion {Is)

Défice tongituéinaf do p>Jbis (Pu}
Défice'lorrgltudinal do féniur (f'e) ·

76.4 Défice kmgitudinat da tibia (Ti)
78.5 Défs'ce longitudinal do perónio (Pe)
78.6 Défice longitudinal dos elementCJs libiais do tarso (Ta)
78.7 Défice longitudinal de outros elementos do tarso

78.s• Défice 1of1íiitudinal a niveis mUitipfos das partesproxknais dos membros
7&9 Loca/lzaç~o nAo especificada
·
Inclui: défice longitudinal do membro inferior {MQ, e défice longitudinal

SOE
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6 oulto dêficc do lcrcciro eixo radial
7 déhce do quarto eixo radial, complelo
8 outro défice do quarto eixo radial
9 d•1lice do quinto eixo radial, ou eixo radial n:io especifiCado

Oóflce longitudinal das. partes distais de um membro
{ver quadro no fim desra categoria)

Inclui: casos em que sao idcnWicávcis os 'eíXOs radiais

na mão ou no pé

Sug~re-sc que dentro desta caregoría se utilize a seguinte subclassifi·
caç~o. dotada de um quano digiro o melhor especificativa da
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D~li::e longitudinal do met.1carpo. lado direito (Me)
79.1 OJtro dClic.e longitudin;JI éo metacarpo
79 2 o~rcc lono;tudinal dJs f.Jf.:mges do.r; dedos das maos. lado direito (Fa)

;g O

natureza da

deficiência:

;g 3

Outro d~frec lcf'l~;i:udin.ll dJs lafançes r:f<Js dedos das m3os
79.-t Dêticc fongrtudm.11 do mc:at.:Jrso~ lóldo direito {MI)
79.5 Putro d6tice _faro!J'tudin,;l éo mcrat<Jrso
79.6 Défice fongirudinal das ftJianges dos dedos dospds, lado diri!_1lo (Fa)
79.7 Oulto dCficc longirudin:il d<Js falanges dos dedDs dos p4s

O défice de todos ('5 ci:tos radiais
1 délicie do primeiro ei:.co radial, complelo
2 outro délico do primeiro eixo radial

3 défice do segundo eixo radial, completo
4 oulro défice do segundo eixo radial

79.6" Ddfices long,11Jdinais a níVeis nr.illlplos dos tniJmbros
79.9 l.ocafizaçt•o n3o esptJCITN:iJda

5 défice do lercciro ch:o radiar. completo

QUADRO DE REFEAÉNCIA PARA A NOMENCLATURA DOS DÉFICES DOS MEMBROS
Fr.~~ntz:<YRllhiUy
(original)

ISPO-Prefcrcnc::ial

Frnnll'-cRahUiy
(tevisto)

Ot:FICES TRANSVE'RSAJS (T-)

Braça.

Amflia..

compi•!O

Amfkz.. ltlfllnOt

8~. flfÇQ mtdiO

~~ loi:JC

eo.a.

HolmlmMia Al;t.} {2)

1«9) inlwior

Amlll,..ço,

Ptma.

o:~mpl11Q

Htmimtli~

Anliltw;aço, lftÇD

~lnfltllll'

(I)

AbC (31

~b.NJIJ (1)

completo

r.f-

~. comp!e:o

Ad~,.

F~lalogu.

AI~

Cl:lm;llaLO

--0 ....._..
.......
-

.\rllt~o.a. IU!Mriot
,imtlr.a. .nt.......
P1~meõo--al

~·uptrlot

1\lpe...,..

Ca1111. complco:a

~~M

p_,...fft.l, Wlfericw femural

OtNt!Scu~O do O.'l'llitO
~bçlo=o...-Q
ColoCVI:Oaom~c:l

-......

COlO compn_.:o ~rc.,l.

~ .... ftd'OII>CII!;o!al

Pt!Omfl,.

Uti'O"'Iflo.a..

~l.lloni...CilO

Oow;ocul.l.l;~

f'otiOII'tl.a. r:l4oO·CUDolõll

A.pbsQ.p;li'C:.IC!Or:lcr>Ote..t>IG
A,::llasoa p;vo.11 4:. ~~

lobo·po<~

~rã• O.
-~o

ll'llftllllf

Mlf<-.a,lltloafJ,

hn:ll'l'fl<a.

~

nlwt ciO

O.w;ocu~~do

0:10 ....10

.a.o.~ar

c:ro JOO'Nll

......

~dOpUnN)

ot::FICES LONCZTUOIW.!S {1.-)
u-.~~11!0

Foc:omér1.1
F~I ..

Cv!lol:ll, cump!ero

P~tll..,~ Cl:l<'l'o>'ot"HtmoN~a. elltlo~
P:~n~11:d ~!H~

Tot~oa.pei'Ot'loNl. COtn,:llotto

Radial.

c~ero; Qr;~~Co:

(lrwlsYCII'$31 m:ercaiMI

ptOIIrn:ll
Cit$1.11

ldoiOI'IIIflo&. cub.tate

En-omf~ com IDI.:I$1.1

~----Ddoal

Ectromtl<.l mm ~

(lor>Q·~ 1/UftUiat)

aD:II comlllta.. o..t~•lõll

{lonQituG/'131 !ff/l'llft3Z)

u~

Pa•c..:al: M: t 2, comploto,
c:om~J~eto
'~I,JW031.f.1r$1C1:1,

Fa 1 2.

PJta11.1l WICOtn,)ICIUI.

raro~ Mr 1 2', comp1o10;
la t.l. cumploiO

Meto."*'-.

~~:11

M.

Hcim•ont~o&. ~!lo~

o

com

Cc:rom.J.Io.1.
,x~!.a~.~
porc::.a~ c:ra 1.001, • .:1~111
COII'I#fll doi OIJOI t:rf"IOC:O,,
t!III~SoCOI f

1.\1 an;on.

...

-rata"'br~••~.a-~a
~-.cr.oralllftmaOQO~ai-.~-·:,.~--~1'1)1-(\U«<C•-c:t~;~~~w.,...,_•.o.-"'"""'"'-"'"
CN• ...... ~••ar.lt,~~pl :W(IIII~j
-tli-Ao,.."c..-.z:!l-o~o~n&M........,:t:ll-...-aw~c•r--....w.IMII'Ie.

8 OEFICIÉNCIAS ESTÉTICAS
d•;l'ici~ndi1S c~téticas

comprcrndem as alterações físicas que podem
interferir c pet1urb\lr as ,eli1c;õcis sociais do individuo. Este cOnCeito foi inlcrpre~
lado num sentido 1..110. de ronna a incluir siluaçoes que podem não ser
conscqJ~r.cia de doenr,-:ls cspccilicas, como ó o caso da desligur.Jç.."lo (dclor·
m.:ç~o) e dJs pel1urbJr,Ocs que podem ancraro controlo das funções do corpo
As

ro fcrm3 habitu31 em qutt este é socialmente aceite. Contudo, 3Q!JCias

dcfici•lnd.Js m.1is cspcci~icr~mcn:e ~cntilicadJs como biomódicas e podendo
suscitar avcrs~o (por cxcmp~. mo•úmen:os ar:crmais de c!etcrminadas P'-tles
do corpo) foram crassilicadas nos capitulas ptedeccntes. ·
DeUcfênclas: estéticas da rcgl~o da cabeça e do tronco (8D-83)

Exclui: as d.' ouvido (-49), dos ort:os (58), dos ór11a.I)S sexuais (67), da
postura e da conliguraçao física (70)
80

Anomalia da regUlo da cabeça

80.0 Anomalia da abóbada craniana
80.1 Anomalia do m..1Kilar superior

80.2 Anomalia do maxilar inferior
Exclui: prognalismo e subdesenvolvimento do maxilar lnferror (70.1)
80.3 Outra anomalia do cr4nio
80.4 Fissura palatina
80.5 Outra anomalladentofacial
80.6 Anomalia do nariz
80.8 Outra
80.9 Nao especificado

81

Deformidade estrutural das regiOes da cabeça e do tronco

81.0 Deformidade do nariz
81.1 Deformidade da forma da cabeça
Inclui: hidrocefalia, microcefalia e anomalia da fonna do crânio
81.2 Estruturas st!prartfJmcr~rias na regiao da cabeça
81.3 Outra deformidade da rcgi~o da cabeça
Inclui: lábios. língua e palalo

81.4 AnomalíadaregiaodOpescoço
· Exclui: anomall3 das Vértebras (7051)
81.5 AnomaHa no t6ta>t
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E:xt.!ul: ~rg:\os i'llcmos (65)
81.6 Anonra'ta d.1 P':cde abdominal
81.7 Vutra anomaf1a do :tbdómen
Exclui: órgaos internos (65)

81.8 Outra
Inclui: tórax em tonel
81.9 N~o especificado
Inclui: a lace
82.0 Outra anomalia do tecido mole da cabeça
Inclui: atrofia ·
82.1 Edema de pélrte da cabeça
Inclui· tumores
82.2 Pignrcnt:JçtJo da pL'fe da cabeça
Inclui: dcspigmcntaç:Jo
82.3 Outra attar;rç.1o de cor da cabeça
Inclui: cianose. rut>orizaçao. erupções cut~as e lnlec::çOos da pele
82.4 Catvice. parcrat ou completa
82.5 Ourra anonrafia do cabelo
82.6 Cicatriz na cabeça
82.7 Outra anomatia da pele da cabeça
82.8 Outra deticiéncia estética da cabeça
Inclui reatdade notória (p. ex., gargolismo)
Exclui: deformidade dO nariz (8t.O), anomalias dcntofadais (BOA) e
(80.5), c d~lotmldade da forma da cabeca (81.1)
82.9 N~o espco1icado

83.2

83.3
•

83.4

9 lOCalizl'!çao nao especiUcada
84

Inclui: atrolla
Edema do tronco
Inclui: tumores
Exclui: hipertrofia mamária (67.1}
Pigmcntaçllo da pele do tronco
Inclui: despigmentaçao
Outra altera~o de cardo tronco
lnc1ul: erupçOes cutaneas e infecçOes da pele
PilOsidade anormal do tronco

83.5 Cicatriz no tronco
83.6 Outra an...,m,11ía da pele do tronco
Exclui: aus~nc1<~ de mamilos (67.0)
83.7 Estrutums supranumcr~riasdo tronco
Exc!ui: mamilos supranumcrárlos (67.2)
83.8 Otrrra deliciéncia est~tfca do tronco
83.9 NAo rspcilícado
Dellcl~nclas

lnsufl~ncla

da dlrerenctaçao das partes

84.0 Deformidade congdmla
84.1 Sinostose
84.2 Relracçao congénita do tecido mofe
Inclui: relracçao causa.da pela insuficiência de diferenciação do músculO,
ligamenlo e estruturas capsulares, tal; como artrognpose; campo
todad~ia e •dedo em gatilho·
84.3 Cor.tr~1ctura par anomalia esquelética cong6níla
Inclui: clinodiJCiilia
84.4 Sindactilia simples
84.5 Sindactilia do tecido mofa
Inclui: sinéqula
84.6 Sindactilia do esqueleto
Inclui: fusoes. acrossindactma, Sfndroma de Aperte brad'&Ssindaclifia
84.8 Outra
84.9 N3o espectTtcado
85 · Outra mallormaç~o conçénlta

Exclui: as dos órgaos internos (65 e 66)
85.0
85.1
85.2
85.3

Nipoplasfa da pele e das unhas
Hipop1asia daS esrrurur.z~s rrVscufo-tend"lfiÓS:J$
Hlpoplasia déJS estruturas neurovascutares
OUtra llipcptasia
Inclui: hipoplasia de mJis de um dos tipos de recidodescritos (85.0 • 85.2)
Exclui: nanismo (70.60), acondroptasta e anomalia generalizada do

~.4

Crescimenro excessivo
Exclui: deliciôncia da eslruluta. e gigantismo (70.61}

Outra deficiência estética do tronco

83.0 Ou:ra anomalia do tecido mole do tronco
~-1

9105

tnclul: insuficiência de separação das partes

82 · Outra denct"ncta estética da cabeça

83
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estêtlcas dos membros '84·87)

esqueleto (70.65)

85.5 Duplicaç"es nos ossos do esqueleto
Inclui: as dos ossos dOs membros
85.6 Outras cJupticaç6es _
'nclul; duplicações de ~oclos os tecidos, como polidadilismo e mao em
,.
espelho
85.7 'f;Janda consrrictiva congérola
85.8 Outra
Incluí: aracno,fo'\Clilia
85.~ !"~ ospecitica•fo__ _

86

Outra dcflctl!ncla estética de partes-do corpo

86.0 Atror;,, generalizada
Exclui: emacia~o (70.63)

86.1 Outro tí'po de alrofia
86.2 Outra anomatr'a do tecido :note, ccmpteta
86.3 Outra anomalia do tecido mote
86.4 lnlillraçdo dos tecidos
Inclui: tumores

ExctuJ: 116fices cfos membros (76·79)
Sugcte-sc que dentro das categorias 84-87 se utmze a seguínle subcl~
smcaç:to. doi ada de um quarto digito e melhor espedficativa da natureza
da dcliciCncía:
O ombro e braço
1 cotovelo e antebraço
2 punho e carpo
Exclui: deficiência esléUca que alei e também a rna.o (3)
3 metacarpo e mao
Inclui: deficiência eslétíca que afecte também o punho e o carpo
4 dedo
Inclui; polegar
Exclui: deficiências estéticas classificável& em 3 (supracitado}
5 anca o coxa
6 joelho e perna
7 tornozelo, pé e dedos
a~ múllipla
Inclui: as que arecram todo o membro ou ambo& os mernbtos superior e
Inferior

Exckri: quando produzida pot liquido (86.5 e 88.6)
86.5 Outra inftltr.J';ttO, complela
l~ctui: lintocde1na
86.6 Ou:ra irJtltra.;Jo tccidual
Incluí: edcm3
86.7 Estruturas supranumcrMas
f.xc.lui: dcc!os Stlçranumcrarios (85.6}
86.8 Outra ~clici~nci;J est6tia d• twtes do r:otpO
8?.9 N,,o espec,tu:<Jdo
87 Outra dcflcl.,ncla esMttca
87.0 Pigmenraç~o
Inclui: despigmenlaçao
87.1 Cianose
87.2- Outra 'perturbaçtlo- da coforaçtlo .da pPfe
lnctul: hcm<llomas, erupçoes e infecçoes cutaneas
Exclui: hCm.ltoma generalizado (92.4)
87.3 Outra perturbação circulatória clapokl
Inclui: veias varicosas
87.4 Pcrturbac;tJo da sudaf;Ao
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92.1 Fr.:rg-r.d.lrlo! do e:qucfcto

87.5 Exsud.:JçJo

Inclui: excesso de descamação ·
87.6 Cicatrizes
·
87.7 Pilosidade anormal
87.8 Outra anomatra da pele
87.9 Outra e nllo especificada

Outras dollch'lnclas •st4Ucas (80.89)
88 QriUclo anormar
88.0 Traqucostomla

se. 1 G.1strostomia

88.2 lfc:;stomia
J8.3 Colostomfa
88."' Ot.;tra dcrivaçJo gastrointtJstinaf

aa.s

Afg.ilia vcstc,11

88.6 Outra dcrivaç~o urinária
Inclui: JncontinCncia extra-urattal

88.7 Outro orificio artificial
88.8 Oulro oriflcio anorinal
88.9 Nao especifiçadO

H

Outra doflcl6ncr. ost4tlca

SJ DSFICIE:UCIAS DAS FVPlÇÓES CERÁIS, SENSITIVAS E OUTRAS
pencl~nclas

90

das funçOos gerais (9G-94}

Deficiência m.úlllpla

90.0" Deficiénda múltipla. de icé.Js os tipos
.
..
90.1• Deficiéncia múJt!pla, das funç6es mcnlais.lafa e do diversos sonridos
.Incluí: associaç.1o a deficiências das visceras ou do esquer~o
90.2• DelicitJncia múllipla. das funç6es mentais e da lata.
90.3• Oelic;incia múltipla. dfJ divttrsos sentidos. das visceras11 do_lsquJtleto
90.4• Deficiéncla múltipla, de div(J(S()S senJidos
so.s· Deficiencia niúftipla, das visctuas 11 do esqueleto

go.s· OJtra

90.9' NJo especificado

91
Oellch)ncla graVIt da conllnêncla
Excful: incontinência rei/Qxa. por refluxo, por mlcçao imperiosa ou por esforço
(slress) (63)
91.0 lncontin6ncia controlada por dispositivos
Inclui: adapraçao de dispositivos e eslimuladores er~ctticos
Exdui: roupapro~ectora especial{classilicar adcquacfaml!nle em 91.1 91.8)

91.1 Dupla incontlntJncia com frequéncia superior a uma vez Per nOite e uma

91.2

91.3
91.4
91.5
91.6

91.7

verpordla
Inclui: inconlinOncla fecal e inconlinOnc:la urin;hia CCim rtcquência supe·
rior a especificada
Outra lneonfinéncia dupla IOdas 01s ncitos e tockJs os dias
lncontin6nci.J dupla com lroquéncia suptNior a uma vez por semaniJ, de
noito uu de dii; . ~.
Ou:ra inconlininda dupla
lncont.'14nci.J 'dcaicomtrequlnci~supericrauma vezemcadã 24 heras
Vulro tipo ds incontin4nci~ lec~ com lrequ6ncia superior a uma vez por
semana
lnconriOOncla ~n. pom lrequlncla. superior a uma voz mrr cada 24
horas

91.8 Oulra
111.9. Na<! •specilicado

&ciul: Incontinência IICOI SOE (62.11)
12

Vulncrabilfdade excessivà aos traumatismos
Exclui: deficiOncia intermilenle da- consciência (21) e def1Ciê,1Cfa da
fu~ do oqui~lo (48)

12.0 Pcrturbat;Oes hemorrágicas

.

92 2 Outm vu.·r:cr.7b·l >J.;r}l) "'cessiva a fr;~cturas
92.3 Vulr.crab.t.d.lrfc c,Cl.'SSrvJ a U!ccrJsporprcss:o
92.4 Hcmatom.1 çcnN,lfi.z.Jdo
92.5 fnsembilidade olnormal dor
92.6 Outra susccptibilidado excessiva dos tecidos
Inclui: escori:Julo
92.7 Diminuiç~c da c..1pacfdad~ de recuperaç:Jo r efac v
mcnto
92.8 Outra
92.9 N~o espedliCaOo '

a

Ja cor .. tfrwelhecl•

93

Oerlcléncla mclabóllca
Exclui: dclicióncia da es!alura {70.6) e fragilidade do esquelelô (92.1)
93.0 Deficifincia do crescimento
'

Inclui: descnvolvirnonto e maruraçao lnsuficlel
,93.1 Constituiç:to detic;Jda
93.2 lntoler,incia a certos alimenros
Inclui: sensibilidade ao glüten
93.3 Outra limitaÇ."IO dietética
Inclui: dlabcles
Exclui: intolerância alimenlar (62.0)
93.4 Malnutrlç~o
93.5 Perd.1 de peso
E:cclui: emaciaçao {70.63)
93.6 ExcesSo iJe peso
Exclui: obesidade {70.64)
93.7 Polidipsla
93.8 Outra
93.9 NAo especificado

94

Outra dcllciOncla das funçócs gerais
Exclui: delicl'ência do sono (22)

94.0 Drpt!ndãnóa (f(' dis(Y:siwos e!ccttomecJnicDS par.1 !". ·C .·r .J vida
Jnc!J; .• ;timul.1(1..,rcardiaco(pilccmakcr},di.l~iSeren;~.l,e\'C!'lli' U rrc ·pi·
J<Jiório
94.1 Prostraçi'o in:c:.nitante
.
Inclui: a que poda ocouer por.,:~,;ma ou por enxac;ucca
Exclui: vertigem

;.•~.0)

94.2 Dor generali.t<..-1~
94.3 lebre
Inclui: pire:xi·

94.4 Prurido generalizado
94.. 5 Outro tipo di! debilidade
Inclui: dcb'd!dade gcnerafizada SOE
94.6 Fadiga geral
Inclui: IJ.diga SOE
Exclui: latigabitidade {28-.5)
94.8 Outra
94.9 N.1o e:.pccifiCa®
Deficiências sensitivas (95-98)
95

Deficiência sensJtlva da cabtM~a

95.0 Anestesia
Exclui: insenbilidade da córnea (58.2)
95.1 PerturbaçAo da sudJç~o
95.2 Mudança de temperatura
95.3 Afgia facial
95.4 Dor de cabeça
95.5 Outra dor na cabeça
lnclu'i: sensaçao de conslricçao. palpilação e opressão
excruf: dor de ouvidos (49.3)
95.6 Prurido
95.7 Parastesi.1S
Inclui: dormência e formigueiro
95.8 Ourra
95.9 NAo especificado

1ncluk londtncl3 ~ hcrnonogia

Exclui: hematomas (92.4)

Novembro de 1992

96

OcflciOncia sensillva do tronco
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96.0 Ancsrasia
96.1 PcrurbaçtJo da sudaç~o
96.2 Mudança de tempet;Jlura
96.3 Ccf'V''ca'gi.1S, clarsatgiJS e fombaf(.'ias
lnc:~i:
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1umbJ.IJO

As c!cliciCncias asscmcth3m·so na sua lenninologia à que a CIO utiliza para as

96.-4 eu:ra dor na regi,1o do tronco

dC~nças.na-nll!dodaemques3oprcferencialmenl.econcebktlscomolcnómenos

Exclui: dor abdominal (62.3), dor tor.íxit:a (61.3 e 61.4) e cólica renal
(63.0)

96.5 Outra scnsaçAo âJ!orosa na regUlo do ltenco •

lnck:i: S'!nsaçao i:f" constric~o o opressao
Exc::.~i:

dor tor.1xiCJ (61.3 o 61.4) e opressao torá:dca relacionada com
esforço fisíeó (61.5)
·

96.6 Prutido
96.7 Parastesias
Inclui: dormência e formigueiro
96.6 Outra
96.9 NfJo especifícado

97

oenclêncla

s~nslUva

97.1 Perturbaçtlo d;J sensibilidade profurida

Inclui: astereogno:;ia
97.2 Mudança de rempctéllura
97.3 Dar por esforço tisico
97.4 Outra dor
Inclui: causalgla
97.5 Outra sensaçM dolorosa
Inclui: sensação de consrricçao e opressao
97.6 Prurido
97.7 Parastesias
Inclui: dorm~ncia e formigueiro
97.8 Outra
Inclui: ardor ou picadas, cãibras ou espasmos
97.9 NtJo especificado

Até agora as conse~uênclas mais imediatas da doença - as principais
deficiências - ter~o provavelmente sido regis!adas. Assim, codificar nas
categorias ade~uadas dO código O não deveria aprese'llar diliculdade de
maior. O principal problema consiste na falha eYentual da informaça._o- na
medida em que importanles deficiências podem não ter Hcado regisladas.

APart!r de ag'ora. ·sugere-se Que as nove secções principais do código Dsejam
uliiiza1as, como lisla de referência a aplicar a cada individuo. Isto requer que
o observ.:tdor ponha a si pçóprio uma série de ques.Jôcs: "~crá que es.ta pessoa
tem uma deficiência intelectual, lerá ela outra deliciência psicolôgica?•, .. lerá
ela uma· dcliciéncia da tala? .. e assim succsslvamcnle. Qualquer resposta
afirmativa encontrarã melhor inlormaça.o nas linhas mais detalhadas do código.
Pr•.Navelmenle. no Muro,.o principal aspecto a atender será o referente aos
etilérics de ldenliticação e a sua relaç.a.o com o grau_ de -gravid.tde. Eslas
diUCukfades foram indicadas no ·Dosvio das Normas .. no cap~lop_recadent~
--,;s ~risequênclas da Doença.

Outra dellclêncla sensitiva
Inclui: deficióncla do membro inferior

98.0 Anaslesia
98.1 Perturbaçt'lo da sensibiridade protvnda
Inclui: astereognosla
98.2 Mudança dtJ temperatura
98.3 Dor

Jn-:rui: c-au.;'argia
Exclui: do: por rslorço rís1co {61.5)
9d.4 Outra scnsJçtfo dt.1orOsa
Inclui: sensação de conslricça.o e opressão
Exclui: cl<iudicaça:o intermilente (St.5)
98.5 PwrirfO
Exclui: prurido generalizado (94.4)
98.6 Parastes/as
Inclui: dormência e formigueiro
98.8 Outra
Incluí: ardor ou picadas, cãibras ou espasmos
96.9 N~o especificado
Outras dellclênclas {99)
S9

tlurr1a primcir.t <;t-..crd3g~m. a eJtcnsao da cod!lica.y!l.o pode parecer dcscncomj.:mte. Porém, o nível do dct.J!he poporcionac:o lem dois objectivos: em
primeiro ruo:Jr é servir como meio c:.-: d~hnir o ccntctido de c.ldil clJssc e em
segundO lug.,r épcrmilit uma consid~rjvcl espccilicidade aoS Utilizadores que
prelei1dcm rcgi::.lar um nrvcr preciso de dcl.:tlhc. A estrutura taxonómlca da
classmcaç:lo assemelha-se à: da CIO, na meãlda em que la.mbêm é hierarquizada, mantendo-se a signilicaç~o dessa classilicaçâo mesmo quando o
cóõ!QO é utilizado somcnle sobforrna abreviada. Deste modo o nível de delall1o
a ser registado é apenas uma questão de escolha do utilizador.

c;fo membro superior

97.0 Anestesia

98

de l;mi.)t. Tt.:do o que Importa d ajuizar se em cada categoria particular existe
cu nao deJíC~ncia.

Outra deficiênCia

99.0 Estado de gravidez consecuti'líl
(a gravidez foi incluida nesta classilicaçao por eslar associada a certas
HmilaçOes funcionais)
99.1 Gafl{)rena do membro superior
99.2 Gangrena do membro inferior
99.3 Outro tipo de gangrena
Inclui: gangrena que afecta os memOros superiores e inferioles
99.8 Outra
·
99.9 Na.o especificado
Inclui: deficiência SOE

ÍNDICE ALFABÉTICO DAS DEFICI~NCIAS

Neslo índice aUabélico, os números corresPonden!Cs às éatcgorias de dllficiências s:'lo conslituidos por dois, tcês ou quatro dig11os (por exemplo.
Surdo··mudez 40. Visão em 1únel 56.6, Cifose 70.50). Um traço{-) pode
subslituir o qual1o digilo (por exemplo, Paralisia dos membros NCNP 73.9 ). Islo slg nilica qUe as subdivisOes com umqua:rto digito exislem. mas nao loram
indexadas. Para osle úliíriiO éic:empb enconlralii na calegoria 73 uma subctassl!icaçao de qualr"odfgiiOS desde a calegOria 73.0 à 73.9, indicando a natUteza
da paralisia. .
·
-

A

Abdómen. anomali3 do 81.7
Abdomin.aL anomalia da par!Xfo 11.6

Allcra.,..,Q{~õcs}. Anom<:~li.:~(s).

•doJ-62.3

Ac:ll<;ulia 192
Ac.cloraç.\o pcnsamcn\0 17.3

• atl<'.b.ldl Clõlft1311a 80 G
• .Ddllld.1Ó"J dur3niO o SOl' O 22 $
• árv.o•r: tmquebr6nqu"? 65 O

Acenos c.ólc:ra 26 5
Acondtoplasla 70 65
Awrdat ptCIT'aluro 22 I

• et~be<;.:! r1t~·ãO)

At:rouind:-v:.t.t~ fl.t 6·
At.to~ im;:U:•,...os 27 6
Alce lo • .,...1~·.-q:.o;....~o ck'

-b:~çol;o55

·be•.;1<;õ57

26/

· Jõ-1101-!.j 'A 20 3

A!:."·l3.:.2
A:, :.1;.~? lJ 3
A~··o~·:.

n

NOJP 80!)

•. ç:~r:l! c·.~·"'"-''.cac., ucm• soa
• C.lt,<.fo liC.tOP 82 5
• colun.~ "'"'1•.-br.ll tlCUP 70 52

• cor

tiC~~P

.. c.,~...-.;"1 ez 3
• · mr·,...t.,, j:ol•:r,:;)r. ~t:;.cto:~t] 71.74

I? 0

A~-::rr.lo!<.<3
~n:s~1·r410<1
Alco:~l•:.rn"3 25

Anormal{ais)

·<:~b!Y..m_t'f1817

• ·11onc.o 71)

6
2? 7

5

Alg;\ha VCStc:;li' e6 5
Alg-a la~ 95 3
Alton:.ç~

prO;w-oo çorpo (~MI) 23 30 •
Aliman:at, iruok:tâno>l62 O

Ali:na~QS. inlolorllnoa a ccno1 93.2

• CQI,ly'IO foCt;P 65 29
•. c~tc.ol-~:~ roer<? 65 21
l.lt(;rao;..'l:~(~!l(:~). Attom<lloa{s]. Anortna)(ais)
• ÇOI"<lÇ-ÍO conloflu;lçãO

• • 5UKCphvCoS d(t 111h!rteflÇ-lO ~ C1U

ptO!êhca 65 20
• uinio NCNP 80.3
• donlofiiCiill NCNP 80.5
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NCNP - wt c::atogoriaa
710·71.7como-'.•dtgito1
.

• b,lateral- vt!r calttgOI'iaS 71.0 • 71.7 com

• O\Ó'·1.ÇO GS 3
• es:l"~'~"'·l'-'·'S

vl,ccr.u. NCNP C&..t
• •~:_;,..,,,;, S5 J
-u;,.loG55
-1~.\o ~n~1ru., riCNPl"a

4.•dig.toO

-~~ z.)(!.Jc:I.J>c~<ovdl\070.15
• lõ'2S":I1. •., .. ,!:l:il$33 :1

.{lp<!l•lo

o

• aument" do 25.1
• domitlUIÇlQ do 25,0

•r!';)ol,,rl('.,.-..::"rl!~2

Apr.1xi.1 19 I

•-

AracnodilCt~ia

eo I

• p:trt>dc at-Qominal 81.6
-p1ZieNCN?82.7
-·eabcça827

•• ITlQ:nbro (onlerior. wporior) 07.e··boncoBJ6
• pqsc~., (regi.\o) 81.4
• p•los•d·'ld., membro (inforiot, &Upcl'rior) 17.7• pulmlo
I
-recto 65"
• rim NCNP 65 69
••. causao:h por lrar:asplóll\10 ton:ll65.60

-ver calogorlas 71.0 ·71.7

Cianow
• c.abeop

Ar1ogrlposo 84

CTcatr~z

.z.

• membro (onlerior, superior) 87.6

Al<lques NCNP 21.$

CIUma,

• d n'I11\IJ"Õ.'I0 d.l cfiJI;J~'Io d.:J2-'

. p•oc·~··, do) 2'9 84

NCNP70.n

•••

-~r1o~a

2

7051

• v.:rskula G5 5

-moderado 12:

.IJ!uta ck:spropOtcionada 70.11
Afvcinno;~s NCNP 23.35
- auditi~s 23 21
• gvstali·ms 23 24
• ol!activas 23.23
•tác:lcoS 23 22
- 'o'isuais 23.20

• J)rok.Jnc!o lO
Alrolia

GO'ias 84 • 07 o:;~m o 4.' digito 9

-in.lestil\õi/G2.3

• rct~al63.0
••• • pcrd.~ lotai d.1 audlç;» no outro ouvido

"'

··niOI'J!ifõl~"

••• tr;,,!cr.11430

••• m~'~r OU".r.Ç'J "2 4

-eaboç.:~B20

-

• • c:omplola 86.0

• 0)ptt''·f~:ll3:oal32 2
• pcrccpç.'.o çt?b::l23 O
• • JC!ccll'la 23 01
AusL-nciao:-':'Oid(!t:lllç.âDNCNP-v«c.a~

7-'.n-7-c,gc:om o "·'digo!QS

0o'lc;·~r.c~l{C'<;!]C:011~

•• tr,~o:oo;•.:a..-:~~~~
noou~ouvlcfoc:ont.'l-

ouvJd?

-lormas 15.4
imeci.1~ 15 2
.• númctos 15.6
* p.:~bvras IS 5
•p:sõeoç~ 15.3
- tolt~<ad3 15 0

• • • melhor ouvido CI .3

-O::cles

•

··profunda NCNP 4t.t
··-bii.:Jwral-'1.2

u

• • •• ddcióncl.1 lltJd'oliva no outro ou-.ido
• ····ausência

""·8

-/'lunoQI' :III 2
-inCi.1llva270

-m<nulosG70
• 111QmbtO {lotai)- W11 04rius IlM&versai$ •.

·-- •• 'gcfra 4-'.S
• •. • • modcrad.14C 4
•- ••• moder.1d;:u111m1o ~ -'2.3

• mo~·on1cnros volun.l.irios 28.1

• • -- • muilo gravo 42.2

-olhoNCNPSOSI

• t~h"e~s cin!'Ura ~sc.;~~tar 75.0
• -ossos MMcos 75.4

··~sSOO
• • vm. dclic.i~rlcia do OUI'O oiiO

• * * • • nlo inclic.1dól C4.7
•• --· pcrd:.t total! Q av<5ção no oulro owido
41.1
·cnbl!ç;a [rcliji~} NCNP 70g

Ju-.as1esb COl~eça tlCNP OS.O
•lflt"mbi'O UCUP 98.0

····grõlvo5t)4
.... ·•gcota .506
···-modcr;a~ 505
••• ·No

8SJlCCtl'ieõ~da

·IJ'Or'CC19150
Aneurisma <1'.1 :aon.a 6&.0

•• • ·prol~.;~,.. 50.3

Anotclia 25.0
.Ansic:d.ldO' rlCNP 2'5.09
• ospccilic<lda NCNP 26.01

• • • • quaso lota\50.2
••• •tot-~150.1
•pti1Zt'f 2G I

-. ospccille.:ld3 NCNP 70.11

50.1

• • • • Nll11'lii<'IIO 50 7

·luluatl!e 26.00

Aus~s24.C

• fdblca26.0I

Autosmo30 t
Auto-agronivo. campoclamiMO 29.12

• p.aiOIÕgiCõl

26.00

Bexiga •vtom.iticll63.3
Blof;aritg58,!5

•• e~trahngulstie.aa 32.0
OGiiciõN:ia {<lc)
-lunç!i:>(tfO:CI)
••• ., $Ub1·n'J..,I'Uf;.."l! NCNP 32.V
• • 9'l$IIOO":e~:·n,ll NCUPI;2 g
••• ,~rco:•l c,-,d.:a NCilP 6& .B
.~ gcr11is NCtli' 94 9
••• csp'lCob:.1d l NCtlP :'ô.B

•• gnó:~u l:J.O

• -ft'laclotlamenlo com otJII'4m 29 2
-centros supcfiorcs da fab NCNP 30.8
•• oom lncêiP.:x:•c:!'.ld'o para camunlcar 30..2
·clareza da conscl&!eia: NCNP 20.!1
•• •spccilic.Jda NCNP 20.8

• • inte.slin.:a.l NCNP 6.2.7
• ·labirii'I!O 48.1
.
• -lingvishc:.:a NCNP 33.9
••• espocohct~d.a NCNP 33.8
•• nas.al NCNP 69 5
•• W!s~butar NCNP 48.9
••• e do. eqvilibtio 48,9

• eoeroneia 37.5
-oomvnleaçAG NCNP 30.!1
·-gravo NCNP 30.5
--. Cõlus.ada !)01' lelllo oerebrai30•.t
da

tara • cr~

lunçAo Yiwlll30.1
Bloq.Joio d!o~ 24.3
Btassltld.:lcr!&a sc.rr;
Bul~<~lmoa SIU
Bulimia 25. I

• • caOI'dcnaç.:.o 46.S

• -ltotcronoxuó'll25 2

---lunclonal30.0

Baçosupt~r4rio66.3 .
Banda can5triliva congtlnila &5.7·
Balor,eotn. pr6pria caboça 21.12:

•·•parcia114.1
• -.(toCas} 14 O

• AP4teld.õlda (doJI

•• adquiri~' fiOII~S infGmloç6cS 15.2
• - 45tar a!ct\lo 24 .r::

···com per~ cantro~ll

8

- • • csçcCifoc."'CL2 NCNP 61.8

• • cotobcb NctiP 48.3

• - ••tra'•1>1)111t~t;:~s

An<pubo;li.,mambfo(CQCo)-v.Cdcoulnnl'tl:'i.:!iS

-.
in'""''' 93 o
, • superior 97 O

:::::~:~;~~~~ria e rospira!Õrill NCNP G1,g
•• ca;nitiv.as g!obar 14.0
··-lacunar 14.1

···um ouWdo NCNP -'-'.'l

1

• express!io Jaa~ NCNP 33..2

•• auC·I>V.1 NO:P 47 9
••• o~r.aco!w:.1<f;1 NCNP 4] a

.

.. co.rn~"·~, ·• vcralogorias 7" 0-1-' gcom
AusA'\coa CO<>IInW~

··lotai NCNP 30.5
24.1
- .:Oncopru.-.fiznção 17.0
• conlin6ncia t;$podlicadia NCNP 91.8
••QI'>IVO NCNP 511.9
• controfo cbslnlfiUIIos 27.6
• concx.'fllf:l«o~O

- --

·lvnç.",o;~l'!l

••• - • modc•:~damfl'<'llo gtavo 43.1
- •• • • n.So ln6C!Od.1 45.1
- •••• M~lunda 42.2
•••• pma;, lobl d.1 •ud"oçlo no oulr'O

o-''C'i•,;"n-'

-

.Jç,.rm:'l d.l ton,trs;u;.\'J NCNP37.7

42.0

• aconlccimenlos paSsado$ 15.1
• recenl~s 15.2
• o:;po:oc•foC3d'3 NCNP f5.8

4, 1 digito 2

-B7 com o <t.'di'Jilo 7
-. pattcs do c:o(po NCNP 86.9·
•• • cspccllicada NCNP Bô.8
• ·IIOnc:o NCNP S3.9
••• ospccific:ad.:! NCNP B3.B

• .UI,.';:,v.:~ CO,~IoU,...~

•••• C"e'..;~I'W'.i.1.:l<./do m
v~
- •
••···igcwa-150
-· • • • modcrad.l 45 O

digiiO 6
•• -ombro a br.1ço - ~et catogorias B-' • 87
com o 4 • dig•to O
•• · punho c carpo - WJr catt:gorias 84 • 87
•• ·,tornolelo, pó o <k!dos -vt~rcatcoori'asiM

• • • ~m ou.,.~ COI'I~riu:'r',Jo

• tronco 1130
Aumenlo (de)
• apobiO 25 I

••• mct.:Je<~rpoGmâo-~erca!egcri'asS4-87
com o 4.' di goto 3
••. mU!topl;;~- l'ercaiC!gorias 84 • e7 cam o-'.1

cam·o

~~ • VIT1 CIO'Yidc)

-·. • &:-Pic>êl'lel.l •UI:!Ihll no outo CIVYido
••••• *'~nà.J 45.1

·membro (inlorlot, svporlot) NCNP 86.1

Ambig•JiélldEt sc:nnl &4.4
Amblvali!nca 27.4
Amb5opi~ 57.7
Ardia- YOl OélíOOS lo~
Amnlsll: NCNP tU

••• drxfo -ver Ç,."ltcgorias B4 • 87 cam o "·•
digito4
••• jot:llho o perna - ver categorias 9:4 • 87
cam o 4.'digito6
•• ·foc:Jiizaç.ão não aspecifica~- ver Cllllt-

Có:1c.:a
-bo!iat62.3

•m

• • ~1$1J3iS 3-1,1
Alt3SO rr.!ln\31 NCWJ 13.i
• o~pcof"Cado NCNP 13.8
·gravo 11
-l>;~eiro 130

-v-asos sangulnoos do 16ru • cfo. •bdómen

· 87 com o-'! Ci~olo I

Clmcd3cllfo.:a 84 3
Cõ:l:lr•. acessos dQ 26.5

rcspoWI<l
• 'lsrimo..tos ~diti~os.J.oi.O

··!ronco NCNP 83.0

• -. co:o•..elo o antcbr;:~ço- ~ar caregoriu B4

,o:;~c,;r

• ontctm11cn1o 61.5

24.!J

A!ta~O camftCOl'ls40 O USO da rlllg'Jagom

·lórax B1 5

o4 'di-;;.to 5

d(!lot.:lr'IIO d9 18.-'
Cl.:wdiÇ.õlç.áo 1-iCNP 74,97

-ruldoslór;rJ~C61.2

·11!cido molo

•• mcmhro (•niP.tlor, svpetiorl NCNP 87.9••• anc.1 e coxa -::·r,oereategonas 84 • 67 com

·lt'CIICO 83 5
70 !.o

Colo~o

26 9

• • • aspeco~oeada NCNP 62 8

.c.J!)~õll6.26

AstigmabimO 57.1

r:cr;p

• cs:1do l.h çoro~c·~··nc•.:. NC.W 22,:;1
• • o•pcc,r.c"~" NCN? ::tZ.B
• 1st.Jóo d., vorord.1do 22 a
·est~oc.:~ NCfiP B9
··C.lb;:1ç;;~ NCt:P 8.2.9
••• cspcc:r.e::.:!l tiCI\fJ 62.B
•• face NCNP B-2.9

ai.

Astcrcoghosia ITicmbfolnle~not De. I

Atenç~. dorlcldnc:ia NCNP

··cabaça NCtiP 82.0
•• camJ)Io~ e6.2
__
•.• me111lw'o {inlt'fiot, supcuio1) 71.7(

-llm'lÇ.io

•• cspt:-e,~..;.-.Q.) 1:c~;p 213" sa
·l:<l'•'::bro'J eS!X'tlloc.ld.:l NCNP4J.7

• membto (interior. supenor) 87.1

Auodar. discurso 37,6

• pânico 26.01

- • ospee.locad.1 fiCtiP 55.68

• ct..·~".rc:;;~ tlCM' -vcre;atC9orias 7-'.0· 74.1
ccmool'd'-:;!oG

• • SUperiOf 97.-'
_
Cegue:or.1 bll.:ltCr.ll NCNP 5\.9
-um olho NCNP54''J
··o vislo dominuld.l do outro olho 52.9
Ccrvicallijia SG.3

c:omo-''di!Jilo3
• t)latcral -vt!rcatcgOI'ias 71.0· 71.7com o
4' digoto.Z
,
Artohco.11,1arinr;o 35.0

--supcnor97.1

r.s.

_

Cavs.1tgia membro inferior 98.3

85 11-

An•cvt11ç.~o lalfa

- • o:.upt'fior 91 e

.z

Arntmla 61 6

• tf.lliz I!CI 6
• 6rgJos ~,.,bis 55 8
- • inrt'fnos r;cNP 65 9
·- SC'li'U.:US ex remos; 67.5

•• ncvsolóo;ico dos órg.5o·s da !ala NCNP 35.6
·CfC$cimento9JO
-• CUT$0 o d.l lorma dos procoss.os do pensa•
nv.!n'o tlCUP 17 9
•• t~PC:•:alocxl.l NCNP JTB
Dc!.dtno:Ll {.X) eont.-v<~7.»-

C-ãibra membro Inferior 98.8
Ca!vic1c (c:omplcra. paiciaJ} 82.-'
C.:lnptod.:lctollll 84 .
Cilrdi.:u:o, sop~ 61.2
C.1t•cs {dentes) 68.2
C.:ll.u!róloca. reacção .26.80

Aorla. at~eurisma da 66.0
Apalla 26.2
Aper1. slndroma de 84.8-

• ãnfc:~tr:O'I 65 4

-locidotr~:~r~co(rcgiloJ

c

AI'\Ciuila~" mombro

• ~;ITI('niO C.1rdto1CO &5.21
• • nw•J·bo.:I.J tiCNP 70.1-'

sur.o~·v-:r
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• • • • espoafoe.:lda NC:NP 43.8
• glãndvt:;~s ma;nArias NCNP 67 ..2
·humor NCNP 3S <!

- inleioctuais 19 9

-. es~1!icada NCNP 19.8
•• inlclig?:ncia NCNP 14.9
-. otspccoficada NCNP 1d 8
• intan~dado da porccpç~o 23.09
• • espocilu2da NCNP 23.03
• intcrmitcnto da conscl(!nda 21.9
~. especil1c.::~da

NCNP 21.8

-lar'"go 35.1
·IÍI'Iguagcm

•• ocmpreensão No verbal NC:"'P 33.5

-
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

•••UU$,UÇNP31.9

com outro lado
•••• joelbo ou pern.:~ 71 94
• •• ·1orll:l'ZC!lo. ~ou d«!oJ 71.15
··- wm

·-.- cspcol•e.1da NCNP 31.1
•-c.orporal33 3
••lormubçào çr65el NCNP 33.7

"•· c:;....--:o'.Q:!l UCNP ta

•·• nooL1c.1•po NCNP 7C I·
••• dolti<(O i'6 o.
~ • 1N.11dl.1r10 NCUP 76 5·
•••OoiC:ob 764·
• • ni'ICIS mU:I·p!às 711 ..

--ãci~ 11.4.

···01'~336
• kll;om~!) .S.2

• mamilos NCNP G7.2
• m;UI'1:Y,!o'l NCUP li81i
.... vd·~'-t~..;.'>o r:crsP M 9

la~.

• - - um b;ll), com OU!JO lacb
·- • • anrcbr~ço 71.65
····bra.,o7183
• • • • pvnllo 71.86
··dt-d~sdo pó UCNP 7UI

a

··• meNor:.
· - •C.1t:cç:~ tSCNP 70 3~
·--- vs~etif.c.:Jda fl'CU? 70 21

• • • beo NCNP 70 2'J
• • • • OSr;'iXoiOeadõJ ~JCt~P 70.18
• • • ma~.bul:~ llOJP iO.I:J
• • • • OSÇ«•ICII:Í3 NCNP 70 18

• • • 6rghs intcri"'Is r;cr;P 601
• • • pot.eo;o NCNP 70'.S9

•irep:~;.\o2?S

··•nea 71 5·
.Oofio.:,..,c•a

~~160

C~)

Confutoon.11. e'.llXb :!0 4

...-~

Com.ll!•.o-;.\:r dclr(.ada t3 I

""""'"'

•• • • klrnorclo. ~ou dodas 71.95

••&ntebr.,-;o 717-

•• • um l.:ld~.CQnl.ouWObdo

Ccnrr:te:ur..~ta
• MOmnl1:1 e:KjUCI!t\:ica 14.3-

• .. • • suporiot NCNP - ...., eatcogoria: 715-0 •

04.'dl;tto4

75.tcomo 4.'dlgHo3

Corpos lluluanC47157.7
Couimcnra
·Çenlbl61.3
-n."tSal69.3
• ouvidl) .c.s 2
•vrolla67,3
• v-.;;r~t~a 67.3
c~.osl:l<b203
Cnp:romnt~ia 11>2
Cril)IOI'Q.!ÍC.a 67.S

····bra.;o71,81
····6..•®7185
····m:n7U!4
•• • • po1nho 7181.
• • lirtrcu!."'';ÓOS IMI.11irllcU
••• Wb.1Sirõlg3!13t\U 71,7.
• • • t4tsic.:~s 71 7·

Conll'acc-pwos. uso hGiiUII dlt 14 O

·U~955

••• -~lhooupctna 7194

71.7•

••braço 71 O·

··caboça 70.30
-- urpo 71 2·
··- oma!Y..arpa 7t3·
••COiovc!o71.1·

NCNP !114.$

- metr.bro- ~r a~lcgorias 73.0 • 73.9eom o
4.' c!ig.lo &
DoC'o cm g:11olho 64.2DVIicc{t)

• eiro r016!11 nlocspccirlc3do- YCrcalegorils
76. & 79· l!om o 4 • dig110 9

·.primeiro NCriP

-wrca11~orias

76·& 79·

com o" t dig1to 2
• • • complelo- wr categorias 76- & 79- com
o<'digi!O 1

• • qwn':) NCNP COMI Q 4 'digito 8

Wlf

ClllcgoriH 75- & 79·

• • • complclo- vor categorias 76· &

~com

• • p;:JI1as~oxim.,isdomemhro(ln"'*'NCNP
78.9
• ·davii:IJia 77.1-

• • • • • au~O:,ncia 4.5 a
• • •. • modurltC.a 4'5 5

• • ·lnrio NCNP 78.7•
•• ·llbulisdo ,.,so 71.1So
•• l&mur 78.3·
• • ilino:o 780·

5
• • • • pcrd.:l lnUJI da audi;io nct ouq CMiclt

•lorY,JIIUdinlll ~nlcrC3lilr) (~rrnlnill) NCNP 78.9·

4 'dl<;~'l't 2

·- parles ~stõJis do membro NCN P 79.t··la1õ'II'")O
• • • dE:dos mãos NCNP 7i.3·

Coól>r.~'(s) contmum;.io
·long•t~o.:'•n.ll • JO~rou:IÇo\o

• • rnr.L:lca•po _NCNP 79.1·
O(,ltc.c(s} CO"'IInu:IÇ~

;

lo~<h.l':l.~~ eonl":'u:~ç:'lo

· - mct01-=.1r~o eonllllU3'f.)o

• • • dtrCI:O 79.0.
•· mcUIIO'IrSO NCNP 79.5••· dirCIIO 79.4•
-- nlvC~-s mVItõplos 791-

& 71!1

COf"' o

• • ka.:."'l•lólÇflo nliu os~itoea.:la elo ·momblo
I~CNP 77 J.
• • nlv<liS r.. ~~plos do membro supctiot 77.1• mLo NCNP 65 g.
SUPt'I'IOf

•~Tw.mbro i!'11Cfior (II.:IMSVcrJIII) riCNP 75.i• • superior (lr<Jnsvorsal) NCNP 75.SI·
·pó NCNP 75 ~·
• lransvers.:~l p;tles cbi:Ji1 do mornbroNCHP

76.9·
-- fabr\gl)
• • • dr.dos m~os NCNP 71.3-

•• • • dKCIIO 76 2·
•
•••dedos p~ NCNP 711.7·
••• • diiNO 71; 6~

•

.. - • • profuncS:I44

• - nlve1s mU11iplos 78.8-

- • • • tomozdo, p6 ou dedol71.11
• • p:t;.COiiO NCNP 70.41

• • polapt 7L4·
... - ,unho 71.2

···•mlo7U• • ~ um lodo. com ouwo Jedo
-···dodo7t.H
• • tomozclo 71.7• • • um lado. com ou~
- • • • anca ou cem~ 71.SIS
... ··joelho ou ptcna 71:GC
• memória (da, para) NCNP 11.1
• • aOOI'Itcomel'l'.os ~ 11.0

..-o

···--não.~.csa

•• iSQV10!'1 78.1·

- • • um lado. com owo a.do
-···.nc&ovoo.a7U4

----~71.82

• • • • • m{)dl•r<J::J:~tner•llt g,.Ye 4$2
• • • • • mu•ro grave 45 O

• • ese.~;J:Jia 77.0·

•• pcma 71 '116·

-· • • anlcbfi'ÇO 71.14.

•a:.dibva459
•- b4a!eral NCNP od.9

···umou~r.:lo

• • • • c!oiC 10 • · Y'.lf C.llt-;tQfr:'ll 77·

·•• • ÕI"C110 79.6·

•- cspoctlic.ada NCNP 2•.1

•• • bol,at~:d 45 7

clfgitoo

-··dados ~s NCNP 79.7•

• -'''"'"""""') ucr.w 76 g.
DcfiCIUnc.:J ~~·) r~cNP Sl'l.t
·abstraeç.» 170
·afecto t-'Ct.'P 26 g
• • espocoi~Go"'d3 NCNP 26 SI
• *P:arc::tlo M.:611vo NCNP 49.1• .ptol'ld•tagcm tlCNP 34 9
• • •spcc:•lo:J.:J tlCtlP 34.1
• ercnçio "-'CNP 24 t

••- • Cklloo(.,cm au6tiva nct1 outro

• • • rao.:.,, 00 Cllrpo 77.5-

• • pcrÓMIO 78.5·
••püb<S 78 2·
'· rá::!1o 77.3·
• • Umcro 17.2·
•• pro1im:~l çomll!oto NCNP- vercaiOgOiiu
77•,& 78· como 4. 1 dlgtto 1
• • • • dlreJtO- ver eatogorias 77·1 78· com o
4.•digltoQ
·
• • • e~to~ nll.o ospo<:illc:Kfa- Wf Cl~go
nas 77• I 78· com o 4. • dlgiiO 9
• • • incomplolo NCNP - ver ca~Ggorial 71- &
78. com o 4.• digiro 3

···ór~to792·

-·•anc:aoucoxa 71.i5
- • • • }oolho ou perna 71 SI

lS 1·

··llgc:wa

•·Cübl!')77.4·
- • elcmcfltos do c.:arpo NCNP 71.~·
•• • Qt'ntri!ls do e31'po 77.J.

• • QI,JO<'I.'O tlCNP - YQt' C&legOrias 76· & 79·
conto 4 • dio:;.:o 9
• • St"JUndo UCNP- VMC3!og0ri.1S 78· & 79·
com o .t • dig1to 4
- •• camp!r:-10- ver CDtogoriar. 76- & i'l· com
04 'digt!03
• ·tcrct-tro riCNP -ver CD!cgOrias 78· & 71· 1
com o 4 • digiro G
••• c:;,mptcto-IIC(catogl)fiõ'ls 76· & '19· com
O 4 .' di;t!O 5
••todos -ver categorias 76· & 79-como 4.'

o4.•dig•to 7

-·p471.7·
• • um lado, com otbO lacb

• • pr.rn3 ;os 6

o
Dcbili~da (QCMt~fiZIIda}

• • onot.-o ;!, fJ
- ·l.ruloO

e

• • paraa supcnor
···braço. umbdo.comouvolllclrJ

··---~--~s75.0·7S.9oom

··p/.JIII\iS4

Ctl'pa. senrimotltos do 21.13

•• rnetacatpo (e CAfPOl7U·

··ombro 71.0
• • 6rg.\o:5 inlornos NCNP 10.3
-···• entobfeço 71.11
- •• - • Oado 71.13
-·-·-Mâo7U2
-·-··Ptll'lho7U2

o ••• djgilel2
.. nh ... \ ......~ ::"' 75 S.

Cns.csa~t.llrews(~Z~•

••COJ'a 71 5

r.,;v.lo-.,., QteOOiial. 71.0 .. TU

o 4 tcfc;o:o t
--t.rarr.r31-nr~s11.0·71.7-•

,.,cafetOriu

- • • • mGdo NCt~P- YOr Cll'""')Ififs 1SO,
75tcomo"'digol05
,
·
.
"• •• • dllc:CO-wrc.IOVONts 75.0· 75 I com

ca.,.tr.u:.b-wr~Ehf

···um l.ldo. (X)m outro b:Jo

~oA.'d?~S

•· o:~~

CIO"I

4.'dig.co 4
.
•• ·COfn '~aç;\o7t.O•n.f
como4.'digico0
---mista-·wrcalegOria 71.0·71.7-•
.. .• dlgilo IJ
.
• • oomplolcl NCNP - ..., ~ 71.0 •
75.9como4.'dlgito t
· ··membro lnlc!rbt NCNP 71.13
• • • dituiro-wrea~ 71.0- 7S.Imrno
•• • bi\.1tcrl1 NCNP 71.07
4.'dígitoO
... Cfl1vicla I CCIII191i-IIO dttfgurtl ...
••00:111 75.5l'ni!Sfnos 7U2
-·incompleto NCNP- ""COiogotios 76 O·
-··o superior 7t 98
75.9como 4.'df;•I09
• • membro supr,riof NCNP 71.ft
••• clitoilotlCNP-YGrutovcJrils 150· 751
•• • b~r~lcraf flCNP 71.11
•
com o • • dig•to a
···•J-.IcftM7UI
• • -IIIH'ÇOIII!cfG' NCtlP-....,~s 75 O
Oe5cibneia cck-) COI!~
• 75 9 corn o 4 • digitO 7
-maco\nkacon~
• • • • d:rC~-:o - vor eaJP.;~«ias 75 O • 7S t com
• • mambto superior conlincMçllt
o "'d;;,~&
•• •mitl:l71.80
··-ocbrais76S.

Co~L111"~""' aiA~21.12
•tQ!l:.\•?:tl'i
Corf":!..~t!.e'l- 21·$

•• • • osorolic.:ld:s NCNP 10.•1
• • • IJOI't.;o NCNP 70 7't
•• • • ospcoloc;ada NCNP 70.18

··--llr~7JI2

... Wttobraço 15.2·
··Inço 75.1· .
•• Cl:fPO 75.3-

···b:f.J:cral71 90
• • • urn I.XO. com,outro lackt
• • •• ~ou coxa 7U5
····polhooupoma7US
··joollo71.5Có101'1 ltfti.Wt-f 62 6
Co1on.-..r.t.lll13
Co'ur>l •~cbf.i. dcn.\liocta 70.50
Com.1 ::r) O .

-mccJnoc.l

••••anlietf~71.14

• • • • c!..od2 71 EC
•lrCtr'J~ fiCNP --~ 7t··fl.f

• • iniCfCIII:Ir- VC!~ Oõbcos longitudnrJie,
• • • • portal proximais 71.1·
• • pt~I111S promtcais do fMmbro NCNP 75 t•

····m~71tiS

Quinta-feira 19 9109

44.1
--~r3da

• • • blbl~"lõll-'5 4
•• ·umouvodo
• • • • c:k:ll~;~ aud~n no !MIO CKtricb
• • • • • eusiir>e:.a 4'5 6

• • ct'lpcx:or~~;.'lda f.'CfiP 11.a
·-lo:m:~s

154

••Jrnodto!.11S 2

• • pa!.,•,as 15 5
• • Pol~:~d? 15.1
•tnel:lbóltc.:a NCl'lil' 93.1
• • especotc.1da NCNP n.1
•ll'licçâa NCNP&3.7
• mo:ivaç3~ 25.1
-motora NCNP

··o moct.nlca- wr ~ RMCMJMe
morora

••• ~- h-;~f;\ 4S 5
• •• •. mo«:ri'l~:lfll<.'n!O grave- 45 2
• • • • • m~o.. t~ -;•ove •S O

• ~ ou funcitlnal af\ilog1 dos 6rgb 1n1trne1

• • • • - n!to •rwJoC3da 45 ~
• • • • • pt<OI:.l"•d-1 44 4
• • • • pr,fd:~ tc.L:ll cS:t aucl;to

10.5
••• oombinlç6et 60,8

....

no auto OI.Mdo;

• • modcr."id.Jm<.'nto gravo

··~NCNP70.32

··membro NCNP 74.9-

• • • espccofie::acie

•• • • NCNP -YOt ca1ag0..._ 7..0- T4.t-

• • • bi."':~;JI43 2

o•.'t::i(Jico 7

• • • mc-l"'or ouVIdo 43 3
OUIIÓO
• • • • dc:l~6<1oa auditva no owo ouviQ:s
• • • • • ou~~nc1a 45 3

- • mambto c:ontii'1Uõ1ç.'ia

• • • t.lll1

···-.·l~o:.•ra452

• • • • • mo<lerõ1da •s 2

• • ·- • muoto gr.Jve 43.1

····-não indoc;.d:a 45.3
•• - - • profun4a 4z:3
•• •111'1 L'tdo. com oucro l;1do

•• • • anc.') Cu COI:J 71,94
• • • ·l~rtlWtolo, FÓ 0\1 dedos 71.11
--~::.)(!T ~,.0) 71.3... ·um l.ldo. com outro lado

O.fic:clneia (da) conlimat;:lo

·morara con!Wiu:~çâo
•••

&~loc;xfa

COflllnuaçio

-· • • combonaçbes r~CNP 74.1
-· • in~rior NCriP 74.4·
-·· • b•1nlcr.al74 3·
-···o suponot do mnmo lado 74.1- ·
-· • mi$13- verulogoril.s 74.0 • 74.1-•
4.1 digllo8
•
·~·qu<l!ro74G

···superior NCNP 74 2·

- • • • bll:~rcrnl74 O·
-·~- domitlanro

74.1-

,
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-·--a inlcrror do mos mofado 7•UJ·

• globo ocr..b.• 53 4

-· • b'~S 74,6·

Oe~l'?:.r~mo:rn:o(s)

• • poscoço NCtiP 70 42
•múlllp!il NCNP 90.9
• • divarsos senlidos 90.4
• • • YIJCGras o do esquolalo ~.3
•• •~lic«Ja NCNP io.e

·ç.i',:.•.~•II~S

•• ospecofu:.~ rrc~P !iO 8
• • fu11~cs rruml::us • divorsos Sltnfido
(vlsecras) (ov Go c~q..~cloiOI 91.0
••·Od.11a:a90<!
• •locbs os ripos 00,0
• • ,vi~ras o do csquclolo 90.5
-oc::ur;,r ftCNP 58 9
' -. m:~l dcl•nida 58.7
• • mo:oJ.d:uio NCNP 57.4
• 6rg.5os Internos NCNP GG.!J
... -l!~pccific:ldll 6lj 8
•• SO'I'Uó1iS NCt/P 67.9

•• • elfcmo~ rlCI~P 67.7
-- -inum•os tiC~/P &i 5
• ouvodo NCNP 49!)
•• OI!CfiY.)_<ll)8

•• intert'lO "~

s

• p;x:!r~o sono I Yi2il~1 22 3
• pl.ldrO•:s de comp'-'1-lmcnto NCNP.al.t

• • ostl'l'C>'•o:.,d., r:cuP 29 011

E
[ctromóli:~- vtr

Oc:st?e.1Ç·'I~ mt'f'Tibros -~ cat~oriu 71.0 •
717c.cmo_•'c!i;'l'37
Ct~~~, ...,:,.,o;.~o (tem;:.o,loeal ~ idon~tk) 20A
Oc\;.<:1SOI'l.:t'oz.,;,~~

23 30

-

oe;.:..'i-r:rl.-~,.,:.3- vr.r p,~..,onta~
Oc't~r_c.~rc"'"·l:j.1, ~t<h.ora 7061

•• nodllrna 57.G

0.10tmidõ'ldo (OSII'\IIIJI'al)

Delounid;Jdo (ostruturot) co""""açh
• cabeça (rcgi4o) NCNP 1t ,3
•• klrma8f.l
• eolulla vcrt'Jbror r~CJI.P 70.53
• congt~. m•:mbro (or ~orioc, svporior) 11.0.
•globooeu~·!i34

•ft:l"l 1St o
• 6,.~-::s Y.'llti:J•s o:llornos G7.6.
• ou~do rJCNP 49.G
• •IIAft'lnO 497
• • interno 49.1

•• módoo 49.5
• p.i:pc'bra 58.5
•!ronco (re;iâo) NCNP 81 .I

~ • p;ne ecpocil~a NCNP a u

~o donres 68.2

~ • comp:~t-1 E-a 1
[)(ol!•oum 20 3
.OOménct:~ NCNP 14 2
•glob.1l IA 0
-r~un.1r

14 I
-pMclal14.1
Denrãrill. u~habitu.r de pr61ne GI.O
Ocpcttd.'-"e~ (do)
-~tcoor 25 5

Em.:~ei;::tç:ío

2S6

•ostm"-!L:l6:1rcnrdiac:o~N.O

• rospor:~~ 94 O
Dcpi(IS~~ 25.1
Doflriatoro OI.Mdo •9.3
~:~ç;io

•• bol;orer~l43 3
• comproens:~o dalnguaiJOtn (!:linda) (c:wit:l)

Epilor0151JO
Epitepsi01 NCNP 21.5

...

• espcclbs da ;sprf!ndit-;om NCNP :U.S
• lei~....., 34 2
·uso d., ~"iiUII'ii'Jrn (labd-1} (escri'la) :U.S
Otm•n•J-;.~oo
•('1)':'~10!250

l'kton

-vrawJ53
Oi"-'1êsia NCNP 70.5<4
Oiscurso
- anormalmvntcr longo 38.3

E~t,d-JI'6t.1

Estrutur.:~~

• JupranU-n(.'l'!hi:IS
• • c.abr.ç.1 (reçõ~o) O1.2
• • m~mbto {r.n!clioor, suporb) 86.7•
·-tranco 83.7
Eslupor 20.0

• oom frequinda elo 1taquu
-·monosdo um porm6t 21.3
--um por

Esquclr:!O, :tnomaJ~ goner~ cb 70.55

···d•:JOUnt:.is210

Eu!?tia2Gol

• ··nu: s 00 •n.1i1 21 2

E"'!all"t'n~o

• m'"''~f.'l 70 63
• S<:Mtt.-1 !.1~ 292

Epista•is G9.3

Eruc:bçilo 62.2
Esc:otiosn i0.50
E•cetburo 96.2
fscriL:J cm erpciP,o 34.4
.Espamo membro inlenor St8.8
••Suporior~7.8

·

t)$slvnç;5o mat'díbula NCNP 70.1ft
Disle•i.aNCNP3t.l

Olsmotrcill6",5

8".3

Oispneill &1.0
Oispolilivo lnlra-utorino ln siiU &C .O
Oissccialivo, cstadõ 20.5
Oi!.tortia 70.54
• Oi~rçtlo (de)
• contt'Udo d3 JMmót!m NCNP 16.3
• per«>p<;.~O NCNP 23.19
• -etpocJiici»da NCNP 23.11
Olstracbbohddo 24.0
Disflifboo da porsonaldildt 29.1

·sono 22 2
• tí~n~d<:l 29 2

i·

• vulnC"f~:hd.ldo: 29 2
E•ee~so pe~o 9l &.
E.•cor:.,..\o NCNP ZG •
·rntons;~253

p~icomotora 28 2

[,pcc:tor;oç.~o 6 I. 7
EJt~cr.C:.,clo1 •déj.\ ~. ZU I
• ·~rã -.u· ~.31

• aludn:'lt6rio onlric:o ouPHUCb-ontdc:o 23.2
• confu~al20.4 ·

Oisüri:l 63. 7

• ~r;ama•s vu· 23 31

!=aelal
• m~nrirismos 70.22

Focal, incor'llinóncia NCNP 629
• ftcquCI'!CilJ WP'J"!« a uma vez DI>"
• • sem~u;a 91 6
··2'4horu!itl5
FiSSIJI'-11 pal11~n:J 80 4
F•~aç.~:::tmt.omh•o NCt/P- YCI't cal~ 71.0.
717como4"6'}•lr;,1
· bol.,:•:r::.t- ...:rcato.-:;ori-171.0- 71.7corno

,j[,1 digr!O 7
.ocul.lf!'JI7
Fala :<~~ib.::l'ho.~ 35 S
.... ~~~.n~1 35 5

FL1t:..lo~,...__.,

Fr,.."_.·,·•:tl.

• puret:pç.b 2'3 2G
• • c~po.-c•!>r.nd:t NCllP 23 21
Foha'lr€1 O
• COOpcr:'l;.'n 29 7

• rectars2.e
•bróll.xie.INCNPIU
• tronco (regi-5o) NCNP Qe.4
• Oomléncta NCNP M.l

• cabaçtt 95.7
·membro ln!orlot~II.IS
--supetior97.7

•lrOOCG 96.7
• IOfP'oO~~ 7S 7•
O<rsc.'\"TT:J;,io membro (inletfor.~l7 .5- Dotsnlgl;,96.3
Orog1s. r;fepond61'10a do 25.1
0osc.1•2• .n!(.ost.,.at GZO
•O:UI.lor $10

Ouplicaç6ol NCNP

Oosc:onlt,JnÇa 2') O
00$"2ur;'l"'<:!'f'10(s)

• membro (locic!os) 85.1-

• OSIItlluta ÓUel (OIIOado~) 15,5-

2'i ao

Ftl)";olo([;~ !:SQVO';I~'l9l.l

Ful':lui."'I'J, m<ç..5'l 63 2
Fnt•,.:J5

21 5

mernbto (lfllllt!Ot, wporior) 17.3-

R".i«t 2542

I

Fuga, IUI:U;I:;tl do 21.7
•ldcQs,l7,7

FebfoV4.3

o

·r.t::~~NCUP9S.4

·.esforço lbk;o &1.3

2? 6

vt't' OUOCI:l'S lot19tudin.ais
Formr;·s•.~•o- vt'f Ootm~~

• abdom.n:ll 'i2 3

• m1r111bro supo: lor NCNP 07.4
•• •srcrço rl•ioct 87.3
-olhot5e.7
Oot (do. Nr)
~ ouvi6->s •9.3

a.,~,<;>~'JdoJ

F-xo..,::,,, -

Oot teSa. na)

·-e srorço li~loo Cl.5

ti2 2

Fo'J,,,~ 1:C~JP

....:t"ll'"''-,';!10 19 4

Fonld:~drli'IOJ6na 82

c.•

d:;o::;tO

Fa·r,,o; ,..,t'<:'Ófi:J I$ •

Fal~;~bi.C:.ld

,

E•sudaç.~omembnt (iflforior. superior) 87.5

- movi:nenros irwoluntiriol70.2f
• para' si• 70.20
• paró~a 70.20
F:ldiga gctral NCNP 04.6
·membro- vur r:arogorias 73.0 • 73.1 com o

F.:~t~

soô:rl29.1

EJc:c-ssov:~(e)

• • • sc:mnn.1 ou mais ll.f
• D~io:r.HNJtY:~ 21.4

• crcprj~CUI:IIOs 20.~

-

(p3e(lm.1'0r) 111 srtu 94 O

Esllllw;moJ 513

• hlcmó~c.o -:o G

.gr.,...31.0

Oe-sJt!oeul;,çM
• co:ovc~ 7$ 2•COMol 75 S.

• Pf'IP, 1$ 'ii·
· ombffo7S I·
·punho 75 3·

Estomvt:~d:.r e:~od:3C<I

26.2

Enurcs., nocturna 22.4

Est:ldo(s)

rnovimenlos

·13Ci:IÍ$ 70 22
• posl!Jrais 70.55
Eslélica. derociincla NCNP 89

r.w ....~.,.,~~~nt? c.:~mpo d:l con::o<·ntia20.2

• imaturidaOO 26 S4
• laMelado 26.8

• g.ultO'fltesriflal NCNP dA

• un~'"' r~CNP ll.t

Esro::roo~p.1dos

70.53

Embot~mcnto do afecto

• audibv.a (vor tambõm Doficifncia de audiç.lo)

Oispan~unill

Es!."""'"

• pcqucn:l 70 ~ J
• di.IS~":'pOrtoonadamcnlol alta 70.&1
!;srcrohdadc 64.1

Emoeionrll

NCNP43.1

-assoei:ll37.6
• dom;ui:~do rApk:So 31.0
-ldiossiner.1tico 38.0
-IM~quodo 38.1
•!e51fllo31J,4
Dislasi:~ tiCtlP 303
• '!lfll\10 30.2
-.

Es~llodcs ~(115

•• mombros (~nforiof'. supvlior) 86.4-

• õ~hso tt'ti:JI 514.0
-domes GIJ3
~ 6sposotl'los oloc:IJ'Ot!M!dnicos p.ra~ • gc~r.:~r.z:ld.:J V.C.2
a W>d:~!.I.CO
• nK'I!IbfO inferior NCNP M.3
•drog::~s

Ectrópion !58.5
Edema
• membro (inferior. superior) NCNP 86.&•• oomplr.olO SG.S
• p~r!tJ cb cabeça Bl.1

-ttonc:o 83.1
E'JKUlaçâo pr.coce 25.41
EJaçlo26.4

29 83
DesVIe;~ coluna vt'1'1oblal 70 50
Oonbctr.!s93 3
o~~loso rt"n::JI ~ol O
O'o:Jrte1a 62 5
Oohculdadc(S)
· .cormcecr 22 fi

- C1193".C<.io~~~~- d
e envt.·lho;:CMrenlo) 127
• pc!11$;JmCnlo ló']IC';) 17,1
• «U:~-;"" d.1 a:o:-ro;Ao 2" 2
• pul~os t/CNP 25 9
···~~~,., faoal 33.2
• • OSpt•tdre::~d."l t/CNP 25 1t8
-libocb 25 :J
•f'09r;U n~o vetbôlis 36 Q_
-pen:rpçl3
• reuoac:ç.» do ,ec.ptor33,1
-. g'-:1'),)1 23 00
, - sonsoboGdaclo auditiYô!i NCNP •s.G
• • mooJJ~.~~rus ospedJcu 2'3.0t
•lot.al ou prolund. do dostnvolrimlnt.o da.
•• sr:lcct•lo1 23 OI
audiç;\o 40
01plopr• S7 3
·visão blnocufar NCNP 57.4
Qisal1rfl NCNP·35.4

•• subjcetlva 57.7

'. pó~-lt':tumãtieo 20."1
·- simicsl\.0~1 28.1
• ~imol:lf :1? trllOS.O 26

D4ficot fon9ituditutis

loetdos

Oors•c.,~•l.:l';!.~ 23 Jl
0cSIIU~bo~•::l'ldt' UCNP

• p~~pt:bra NCr/P 58 G

~-oores57.5

Novell1bro .de 1992

I

C:Jawt37o

~ren.~ W:IIP(memlrrosw.tlorasesUI)Itli.'

O'ftl~l

•"""'!Iro Worior H.Z
• • l\lpOO'IQI 9') '

Cu-;O'i'r.oo !2 I

C.sii'OI!D,.~ 18

Gnnit.1l, oorrimenro 67.3
Glg.;:rnlismo 70.61
GIU!crt, scor..ib1idado ao 93.2
Gor!Jofejo 62.2
Gr.an~ mal (VGI' tanb4m EpUepsio:a) 21.5

Gr:mcso.z: 99.

f

H
Htma'J3!'rti-VC"'.Qorlt;Oeldtcot
•9tr'l':•.lfud13'!)2',4
N~·,.,;C>'I~~·3 5oS 7
Hcm.b.1'•smo 74 S.,
Hc.omo~'•oõl - ~ Offoect lonçilr.ll:lõrl.r.
Hcfi'IF:Ir4sl;, (espdostCIIJ 72'.2
Hct'I'Jjplo:>IJ'ol (osp;\saícrt) NCHP 72.t

• • efoct:lndo a

loõ~la

72.0

•. s.m domW!an" n.o
Hamot~tis• 6 f .5

Hcmorr.:~!ilia

• ótg:!i')S irrtemos

&8. t

-reeti'II62S
•IOI'Idúncia192.0
·~nat64.6

Hemorróidas 62 a
' Horm.lltodolismo 64.4

Uocfrcxela53 81.1
Hipor.1e~vldado NCNP 21.4
l.fiPP.rcil'l~~;a

;,..rantil 28.3
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Hiporfagi;! 25.1

• • I'IC!UrQ-V,'JSçuf3~:J85,2•

Hipospa~as

~Ót"Q.l22

Hopr.ótc.,, c$1..1<:'0 :00 6
l!ipQ.:.<:'Io~·id.:Jd') flCN? 21.1
•~•paeO<"O:fr•ll :!'l.3
Hipom;~r~ia 2G"
Hi,oopr;~sra NCNP S5 3·

18.2

-ciúrno 1.fl"

-culpa 18.3 ,
-dopl'cuivas iB.3
·Lln..~stiç;n 18 &

M.1hx.ltls.~o 70.11
Ma~siç.."ioórq.~os.scn~alsintcmosN<:NP67.5

•/'llibstas 18.7
18.2

-rulna 18 3
ktliu sobrevalorizadas 18.1
kSossinctAdco(s)
.. pad'&ls do movimentos elo COfPO :13.3
•uso óc- p;~lavras 38.0
Jdrot•srno lO
mosrorn1a88.2
Ilusões NCNP 23.1<4'

em Cldà-2"

lmp•:no~:~,, tou~;c:s:.ic.l.ldos }lalclógic.os (álcOOl)

25 7

·involuntários
-.corpo 70."õ4

·

·

--laeiais70.21
• mosLigaL6rios 70.21
Muc;t.,I"'Çu(s)t~mporai!Jra!Mmbro

NCNP 91.2

--tnlcrior98.2

·-superior 97.2
-cabc:ça 9S.2 _

• • lmccli<JL'l IS 2

• IIOnco96.2

MudQz, stwdo-«!
Muco roc:ta162.8

Ml.ltismo 30.0

• acinótioo 20.7

Mental, atraso- 'Y« Alrlco m1ntal
N

lnfL-eur-Cod.JÓ'l 6-' 2

Nanl~7060

tl:lusoa 62.0

lnfcr1ol.d.1·="' 1/CN? 6-1.2
[I'IS~UI:IIIÇ·'l 29 5

Nas.al, obstrução 69.4
NaMpfosla 22.3

Negativismo 27.3

,

Jnstal;trlo<f,1dc

_

_ __

o
_

_ _

•IC\õi"~!Ôr~1

• diSCUfSSO ~lCNP 38. I

lnlC:Im•to:nto
• d.'l·J~.r";rçlio 61.5

• lnlcs~nli 60.2

.traq•;ccbr6~Jicn

"n... sal6~1 4
• 6rqáos çr:nil..•is into•nos

61,0

O~gorronia-

vor Avaso mental

Ombro-mão. slndroma 71.80

bmiuho sl!.,bas 3S 5

- inconlln4nda por ronuxo 63..4

OP•cso;.!io- ver tnm~ Oot do ~ISJ

Obosld11dct 70.6-'
Obnibulaç.ão consdftlcla 20.1

• anotmal tiCNP 88.9

Ordiçio

•

- • ospcc:•I~C<:~Co::l NCNP 89 8
• artofio:ll NCNP 88.7
Or1opneia61.0
Otonoia "9.2

Obsossiva(s)

·ldcias 17.6
·ltaços ~.5

• pro)tr3et;.!Ja 'J-'.1
lntcrtu,o;llo on!Cfmitonlo da consô6tlda

GC.G

·tub;\.;;, 6ô.S
- ~rinária 63 ...
Olho. audncill do 50.9

66.5

Obstipllçi!io 62."
Obsvução
• osolãgica 60.1
• gll.s!rica 60.1

• ôo:~t'llVol•~c:nlo 93.0
·d.lcwr:o.:~:;io d.n p!!fW_S NCNP s.t;,g.
•• o1pet:•X.:~cJ.:. NCNP 84.8• m:al~ra...,.":to 93 O
·lt'fl:ll63 I

• olfptc:ssáo I."K:i;~l 33.2
·gestos 33 3
•humor38 2
•postur~ (odcnta"ç.~o] (posiç.So} 33.3
lneapaeôdõ!dO ~nc;ar objectivos 25.80

Nistagmo'57.4

lnsC:"'S,I:ulod.l;.!q, ;normal l dor 92.5
-cõ:nca 5'3 2
lnsóni.1 NCI~? 22.1

•aiL'(;lo 26 7

•ÇI3VO 21.1

p

-h;c•r:~21.3

-'"oder;~d.:l21.2

• ptc:otar õ!ICI'IÇ:ÍO l" S
lncocréne~<J flCNP37.5
• [)fOCC:!;'SO$ do p<'.'I1:S.Omctlto 17.8

•OUlla216
• prodund.3 21 O

lnrotc,,;.nc:oa ahmant;r 62.0

tnconsc'C::I'IC•<J 20

loeonlrf'l.;,,~;,. <l"pl" Ncf.:p 9! <1

- a!omcntos (a certos) 93.2

•••nO•leuum;:o~\:lp:lrd.a911

!lll!~b,loc!o~

•• • scn;:an.1, do:~ noo:c ou de d<a 91 3

lmlôlÇ.:io audoúva 49.3
• UICII<J 67.3

• •lreq•Jf:nc:r;, supr.nor a uma 'vez por

·os Iorço

••lod.u :~s n;:oo:cs o loó:ISO$ do.as91.2
• rce:~tl.:c!JP (i2 "J

lisoeo G1.S
26 5

- vagn.a&7 3

lrrit~~of. é.óron 62 6
• otto.o 58 s

-- lrc-qv.:nc.ill svpe•ioro. uma ve%p~
• • • scm::ma 91 6
··--24horas!li.S

lrroquivrwt 26.82
,

J.

lt1fl~T.c:aç.'lo 20 O

• dafiC.oói'ICo.a ~ 3S I

lcsór\ Vôllw!.vcs adquiridas 65.22
ltbdo.d;mollUIÇ;\o da :!5.3
limitao;io dotótic:. 913

L:ll'lnQila, para~~a 3S6

!.inf~

- ponsamo1110 17.2

• aP.:>efmconto c:xc:essivo~nlorior, superb) 85,.4
·edema (onlctior, superior] 86.6·
- 1\Jdtmcnlôlr- ver Oéllces k!ngilucinais
Mom61i3, dcl,etêneia (ela, para) NCNP 1U
•·- ae<tnlcdmcntos anLeriorvs 15,0
-~form.:a 15"

Mcnorragkt 6-'.8

1Muhc::~nc:i:1

'Jmpos~brlrci:Jdo desviar a a!enç4o 2<4.3

;andar 2!1 O

dr'!ji!03
.
• • • eomplctrJ-vorc:alogorias7...0·7.C.tcom

••p;.ssado 15.1
·i'lusllcs 16.1

"·'di~t·!oZ

!12 O
25 I

lmo~·l•cl:~d~ t:~eo

•lala280

oo4.1 di!Jilo2
- • posturais. 70.55
- cat.1tónieos 33.3

• · "áo espc:eilicada 1G.t
• • nümCIOS f5.6
•• pak!vras 15.5

• membro NCNP-wre:ncgorias_71.0·71.7
como•Pdig•lo3
• • b~;:,tc1al- ver categorias 71.0· 71.7 c:omO

·tác!eis23.12
lmal\lridllde emoclonal26.B"
lmbocilicladQ 12

lcntt~o

...1

• ot;;ri6'J-=:.:a NCNP .f.G"
• pel~ •• YCI ,11.\!C'I~C'$ 4(J cor

• ópticas 23.1 O

l;;.-~;~~d; i~ld:;dC~-dõ -3.4 2
lenu, IGta 35 S

- l;x:iais NCtlP 70.22
• poslurais 70.S5
Mão cm CSpt!lhO OS 8
Momb•o, ousCncla total do -vor 06Ji011S llans-

. oo:•h•lic.r.'P ss 1

- modalidodcs son;ariais ospecitíe:~dl& NCNP
23.1..
•

u..r..;;o 31111~1 JS o

M.lmilos,,.ousénçia do 67.O

vors.ais

luriX•,âo

- u~;1hlicas 23 1 1
• cincslóltells 23.13
·compostas 23.15
• rncmóro'<J IG. I

U!:trlocl.ldtJ t'mo<:oON/26 &
·humor 266

r.SO·r.mcnlc{S)

• .,orrrool,diouincr~lic:o. repe-titivo, estllimdQ
·-e<~bc:o;a 70.31
• • l3ci.:lis 70 22
• m!'mbro- vlll' c;.~odas 74.0 • 74.9 oo:n o

.. fat~Crri!:m?S

•• Jrgquêneia supoliof a uma vez
horns'J1.7
• • noOXliS\d;diJ itnpllriola G3.5
-- rello:xa 63.3
• • rollu:xo 63.-'
lndocisâo 29.5
· lndrsttnta, lata 35.5

- hlpo~;ondria~J 18.7

1n;l:ft'1:jUm;.~D

• • csr:-:-o:•f·-:..~da !:CNP 1$8
Malnulfi·t·b 93 4

• inst~bolodadm do 26.6
• porlod:ls 'ueosúvos cro dtprlluiO e otaç4o

•• 11nlorço (s\IGSS) 63.6
- • O:ttra-urc:lloll 88.6

-granc!.osidade 18.5

(d:o-;~:~.s)

·dclici:~da do NCNP 2G.9
• • ctspccilicada NCNP 26.88

Meroccl.1~a 81. I
Merofl.,'mi" 58.4
t,•.:roptia 23...

-grove91.9
• • contrololda por dispositivos 91.0
•• es~eilic.1da NCNP 9\,8
·refluxo 63.4
-urinária. NCNP 63.7

kt:ias dclir<Jntes (de} NCN'P 18.8

lm·~.,~!,.., I~OnJ)

M~otrcquente-63.2

'"'-11't't3 II!ICC'nÍ'r.l 70 63
M.1l!~m 1o; '!? ecr:-,-'nit.'\ (ntetnb'o) tlCNP 15.9

....

-eslrutur;"Js mUscvtc-tondincrsas 4.5.1

p;~ranóides

a.b:ropi.i.J ::!'3 4

l~umor

. Host1fid~do 29.7

ff,~,_c!i.:. mõlm~ôa G7. t

•

M

·pelo o unhas 85.0
67.6
Histrl6nieos.troços 29.BO

H'~tm<lr,r.d::ltn gan·olnlcstlnal62..7
H~J;Cf'lMSÓ~·.bdu ;)Q tuk!o 23.03

•;~uto...-ci.:Jtionaçâo
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·membrO Çinfcrior, supotiOf) 80,5Lombnlgia 1)6,3
lorde~

70.50

·lumbago v.;

• • CO"n!:o'~-1;«·s C'S"'.'e.o•.e.;'ld.U NCPIP 73 8• • M:.<!.l (j:o'\IC~10J P>CP;p - VOI ~11.'73"135
730 • 73'}como" ·~ 7':0 S

Padtõns m:)Yimc:n!Ôs ir\voruritll.rfos. cSo corpo
nssoc:í~os eom a ~nou:.gom 33.3
Pa:;:olbçócs 61.6
-cabcç.a 955
P.iroieo. 3!.1Cj\JCS 00 2? 00

o"'d';tt::l-'

Paral•\•allC-1/P

• • ·'lotai tiCNP -

- dootm:;~~J.'C-1 &O"
• ospá~loc;;a m~mbro ti.:NP 73.81
• • • eomp1cr., 73 ao
•• •lnfonot II<.:NP 73 "t
- ·- • b~;,.lc•al 72"
• •-• · - Q)tllp!C!f;J J'Z 3
• ·-- eomp!cta 73 40
·-·-e supcoor do mesmo ~;ido 72.2
•• • • • c::omp!cta 72.1
• • • ·- • aleerando a l::~ta 72.0
--·mais'de um NCNP 72.9
combinações llspocir!Cadas NCNP 72.8
••• uatroNCNP72.7
• ·- eomp!cla 72 6

--"l

• • • IJJ)Oriot NCNP 73.21
• • • ~ bilô!Lcrn! NCNP 73.0

• ·- • • t:Omplcta 7!1.0

-·-·Comp!õta-i'320•• • • dominaniG NCNP 73.11
• • • • • <:Omplota 73.10
• • • • 9 infcriot do mc$mo lado 12.2
• • • ~ • com;rtot.:. 72 1

· • • • • · · alce!.l!'ldo a laia 72.0
-lk~l170 20
• 13tl"".ir,;, JS 6
; morr!HO!I) w:;r:p 73 9

· · • com;:~u- I'CI'Q:v,;or•as 73 O· 73 9com

com o"·' dig110 3

•• • • comçlcLa -

'

vor eatogonas 73 O. 73.9
~01'

a:ogorias 73.0 • 73..0

com o "'lioçrto 2
• • inftorict" NCUP 73 4•· • bltaw•01l'TJ 3. ··o 5.UP':riol J:!o mesmo l;lóo 73.5••Quatro 73 7

• • supc:•>":tr IICIIP 73.2
• • • botare~al73 0• • • domi...,nta.Z3. I·
• • • o 1rolr.ro0r do mcstri'O la<So 73 5• ·lr•is 736P.ar.:~mMSla 16.1
P.araparU~i11 o~p;htie:l 72"
Par.1ç.l(.",'ji;~ O$pâstie.l 72 3

Para1!CM<J- VOI"OormCncla
P;~rósoa- ver também Para~sia
• !ãU;ll--70-29-Patol~g 1;.0(3~

... rccto203
• ans:cG'Iclc 2G 00

• neecn•dados impol'ii)Sa-s ·(oiloooi) (<ta;al)
25.7
PCIYis c~troita 70'70
Ponsamon\3 Qn::unstanci.al17.5
Poqutnl) mal- vor ra:r.bóm EpilepJia~t.l
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POI'~p;.'to,lals.a tlCNP 23.29

•• ac~vidatl'! NCNP (I'IOUJO<falbldo normal)
2'>49
• •• espncilic;lda NCNP 25.411
• hemo:..W5'állc.ls 92 O
• im:.gom ®rpotal23.32
-/ntonsid.:lde da atonçSo 24

• • OSJX""-'Ioe:Jd.J 23 28
Pcttda (ó-.•)
-~r·r-:2SO

-a;.~tY..cs .:u:X;u•ridas !4 3
·lk.l~o;.\o

•• prolunC.1 (bo:3:Ctal) ucr:p 41.i
• -1o~r uct;õ" .c1 9
• .". t.l.l:•:•õ!l 4. I O
••• Ufl'\

• ""!gmitanlo da consci6ncl.:~ 21.4
•• peroop;Jo NCNP 23.1~
• • Jm:rgcm corporrl23.32
• • tom'p3 o tio os~ço 23 4
•IC!t.plr11ç:.o6l.t
'

ovild'J r~r;P u 9

•• ~. dr~!~C:-r.o:l 01uó.t~a 1'10 ou!l'o oiM<b
·• • •• i1U~nel342 2
••• •• mo«:r.lda .W O

• rirmo c:~~dl"<~co eu:
- scns•bilidad'o profunda do mombro Inferior

••••• mQÔ(l~nto ~rav. 42.1

518.1.
- ·- suporio,-517.1

••• •• mUI!O gr<'l\'1! 42,1')

•lmlimen!os NCNP 26.0

•••••Nu~cb443

-sud*

'· ----~profunda 41.1
-~od.::ldo dis;tillgvit a rantasildamalicladt

235
•itltctC$'1Ct27.1
·l.bodo253
• motn6ri.J - nt ~si·
• mef\l~al e•CCSSIY.J 1).4 I
• mo ... mcn:Omt'mbto liCtõP-'WH' c:r.~rias
71.0-71.7ccmoo&.•cfi71r;) 7

- e.-ecsso do 9J.IJ
Ptc.:lo:bs membro Woriot 511.1
•• so:..petiOt 97.8
PóglllCfll~~o (~o)

•· bo!.:.rcr.JJ..,.. <rOl' c.a~OI',..S 71.0-71.7 01311'1

·membro (.nlarior, supor~«) 171).
-ltonco 8J,2

Pilula conlnlcqlliY.. eoMUmode 64.0
Pifo~ia 9(3

•.- bit<~tt:taf -vcre~rogoriu71.0-71.7com

Pobto-1:.1~)

lt4.1 dlgilo0

• conf~do do dUtlrlo 31.5
•poso 93.5
• viso.llio NCNP (wrr ~ Dtlõ6ndaWUII) "· Plttllat!IOI'IIo 18.0
Polldllclilismo 85.1- ·
Polidipsia V7.3
Poliülia 63.2

$5.1
- • transoitória 57.7
Peromó~3-

ver Oólkes "answrHil

Pós~rtilt.lmAiico, a~~do

Parple:.icbdlt 29.81

nicnç.~ 30, t
• ciraJfnlória da pelo do membro (Inferior,

peJfOI} 87 J..

--

-

20.J

Pós·wrwciOmia 64.0

Pwsovero~oç,\o 17.4
Portulb:lç.5o(Ç6es)
• c.ntrnis
•- funç~ visu:.l NCNP 31.2
·; -eotn inc:tpac.id.'ldo PM• comunicar31.0
·- • • d;a lalt:J co.n doficiõncia gravo d.3 r;omu..

Prognn~smo 79,12
Ptol11pso l.llcrino 67,4

Pto5l'l.lismo 63.4
Ptótosa dcntllrla 68.0

• t.lço C?- 3
• do~-das es 6·
• viKr;r,lS r,.; 3
S...•t1>:: (t.•';J~~r;~IJ ;11·.;:1;.\o rc:;~ 41 9
- Ploo<;o;'"'·'-;a 43 ~

. '"""~:1 8-1"

· ll:Cod-J ~:C 84 S·

Sind•Ct,"'':l

·.\pcnUG
· (!nlll•o· m!io 7180

• gcJI'IQNl~ZIJdo

Sur® mudez "O
SuKCp~br)>Cfoldo a11ormal (a. do, p.ara)
• • hc11.11as NCNP g2 2

Sot11mt:nto NCtlP 26 aS
Sol•~ii'IO. comport.:~monlo

-... luddas UCNP92l

29 85

·- •.aum.:~s UCt/P 512 O
••• •speci!lead:. rlCI/P UI
• - Uleeras '92.3

Soluços 'i2 2
Sona.rnbuli\mo 22. 7 •
Son 46!:o:..•o :n 5

·quG48.5

22 7

Sopro c:~rdi.-aco 61 2

T
Ta~a&U
T•11ra1rta CQI'(Jdo

tbs

~~~~

·•Sl.lp(lticii97.G

-tronco 516.&
Psolldo-.Juclnat;Ao 23.25
PtkolnotM, exdtaçiO 28,2
Plow p.tlpabra 58.5
Q

·35·4912 '
·50-70 130

.

1

T~st), eslõldo.sitnif"3f ao
Tr:.nl~.,nlo r!cn.l! 65$0

Tel'-lp.vt:s;a {osp.htic.a) 7'1.7
To!l".1p/o:g:'1 (r.sp3nca) 72.a

Ao~ c::;abSUóroca 2&.80

Respiroldot 94 O

""""""

Res~ inl~ossos 27 f
AcEracç.to oong~11a do 1aodo mole 81

2·
Aigldt'.rmcmbros NCIIP- verc:atog01ias 74.0
• 7411como 4.'dlgiu 1
• comli-:!to- vorc:.:cgori;as 74.0· 74.icomo
4.'6go:OO
·
• na dohcióncia madnic.a - vor categorias
71 o. 71.7como 4.'dlgi!o 7
• • blla:Cral-wrrCitogorias 71.0• 71.7como
4.'digt106

-movimcnros volun~rias 211.1
•·ltJOITib«<S NCNP - vet c::;aWgofia& 7J.O ...
7t.7eomo.c.•dlgito7
.
••• bll."lk!tal- vorca~ 7U· 7t7~
o4.'digi10&
• .

norruxo, ~~ncia po~63.4

"'""

-~630
·dl5~!-e940

• inst~IK.~nc~a 63.1
·lt~spf.:lnto 65.60
Rcpoliç-5-o, compuls~o • 2t.5
Respir.11j44 51bilanro 61.1

Tlmida.t e~ceul~a 2V.2
Tiques 70~1

Tr.aqu~s!cmla 58.0
Tremor r:CNP 74.~.2
·membro- 'IIVtcatfgOriaS 74.0 • 74.9 com o
4.'dl1Jilo 2
Trismo 70.10
T...,.,
·C-ilbeç.a 82.1

TI!Vbo.ar 70.31

Tanfl.Jras 48.0
Táraum lon'el8t.l
Torcicolís 70.40
Twpor~O.O
.
Tosa. ou PJ)QC'Ioraçla &f.7

• m•mbrc:~ {inl•rior, 1up11rfot) 86A-

To~2S.5

·Rnco83.f

T"90'

u
Utoh.ltril;l~

Aubort~- \ltl Al•lç6ta dG co:-

r
s
1
.. •ll.l;*iot~7.S

•• ~~~ (regaG} 9G.$

.

Seaeç3o laerii'Ml•~· 58.0

SonsaçJo •

•&lU« no mambto lnlorior61.5

···superior W7.8
• dol'oros.:~ membto Inferior NCNP 01.4

-loores de oontacro fiXItmitindo uma 'lillo
normal ou quaso norm.al) 57.0

da 67.3

tsm·:ire &7.3
Uso Mbitu.ll de eontrac.pl(\'01 &tO

v
V.:~gina,

·parda NCNP 55.9

írri!ação da 67.3

·- tr-'1nsiróriil 57.7

Va'álloal hemorragia 64.S
Va~lllit., 67.3
V•ias va,!cosas 87.3-

• VlscÓras lnvt~ttao di 1ltlo 64.2
• supranumo1&i01 66.3
V~neia mcmbrolantuma 23.32
Vómitos 62. 1
•

Volbortoi.128.4

VoniQCm 48,0
VIela, dispositivos •l•clfOm~ para
ptOiongar"' •f9.0
\''of&!c.ia 29.7
Viúio dominuldil NCNP 53.1
•• ilml)os os olhos 53.8
--um o11o, 011guoita do OUit:»Oiho 52.1

Vo•
·•hpcra36.8
- bai~a inrcnsidad4t 3&.3
• substllutiva 3Sii
• Iom inOl'ptOS~VO 38.1
• • ti\OI'IÓIOtlO 3G,I
'

• volada 36.1

~·u.llva21.2

X

z
I

Zumbidoa47.2

CAPITULO 3

RinoiT~&93
~ail275

• mobl'dlldo tompora123.4
Sltnsb!lidado ov.csliva :&·.:l
-lu::i7&
.
So:o'lt•"'t"'to'Ctlr.~a 2S 63

Sq,...,,<.ldlr 272
Scm.r~ 4'"'1tloluod~ IW 4
, &tf• :,,, . , llol'IW, frii.Jcb 2C

20.5

Tt;;ltl1:>""?o \'ÍS.C:iltiU 66.2

::~~7

R

Soco!•)

• histri4ricos 29 80
• GbJn~vos 29 S

.r.d-

9<.,4

• mambto inferior M.S

vor t.::Jrr:bém Parda da

- urn ou·IIÓO «4 9

-lrol1'111t1no 20 I
S•n'-qUta eot: 5
S•liV..IOSC 84 1
Soc!Oll. t"V-llli'I'ICnto 29 I

Prurido
-c.aboça95.G

-

- COII"iéncia do corpo P.:CNP 23.3§
• • espcc•fiCllda NCNP 23.31
• eJPfOU~o foer.:ll NCNP 70,23
• funç.5os seXU<lll UCNP (no c;rso di ibido
notmal) 25.49
-. ospceiJ;cad;:s NCNP 25.48

·boca69A
-ollo58.3

S!.~r;a'!umP,to\:O?(s)

-o~c:"L::l:!-'6·

Pr<1owp.oç6o 29.4
Procd~rtCia UtOJINI 67.4

su.

01
• inferi« .:11 20.10
·20-34 11

·51Jt;do.~Qnvol·"monto do "'-'"'r.,. inlorio.- 70.13

S-<><!.•~t' .. l

ns ~l!iill

·Ci:lbQÇa82.2

o4. 1 ct:!ji\ol
• • Iot.lJ tlCNP- YC' u~s 71.0- 71.7
corno 4 • dlgilo 1

t;.n~O"",..q21 lj

S.,nol~n?-'1

--~bo'Wa515.1

• • memb10 (inlcrior, ~ 17.4• -tronco ~6 I
P~o. P«d:. do 93 5
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CLASSrFrCAÇÃO DAS IWCAPACIDAOES
llsla de calcgorias de dois digitas
1 Incapacidades no comportamenlo
2 Incapacidades na comunicaçao
3 Incapacidades no cutdado pessoal
4 Incapacidades no posiclonamenlo do COtpo
6 Incapacidades da deslreza
7 Incapacidades face a siJuaçOes
8 lncapacidadés relerenles a aplidOes pa:Uculates
9 Outras restriÇCies da aclividado
Nfvers suplementares das Incapacidades

Gula do c1assrr.uçao

DIÁRIO DOTQNGRESSO Ne,.C!ONAL (Seção li)

Novembro de 1992

Outras rncape~cldades em comunicar (28-29)

INC.APACIDAOES

Dsffniçlo

No domínio da saúde. lncõlpacidade é qualquer restriçao ou
falta (resullante de uma deficiência) da capacidade para real·
lzar uma aclividade denlto dos molcfes tlimiles considerados
normais para um ser humano.

Quinta-feira 19 9113

28 lnc<lpacidade em escrever

29 Outra ~~Idade em con1.mlcar
3 IIICAPACIDADES NO CUIDADO PESSOAL

CllraClBrfstk:as A incapacidade caracteriza-se por excesso:; ou insuliclências
no compol1amento ou no desempenho do uma aelivldadc que
se 1cm por corTKJm ou normal. Estas perturbações podem ser
temporárias ou permanentes, reversfVêiS ·oU iueversrvels o
progressivas ou regressivas. As incapacidades podem surgir
como consequência directa da deficiência ou como resposta
do individuo- sobretudo psicológica- a deflcié.nclas lislcas.
sensitivas ou outras. A Incapacidade representa a objec:li·
vação do uma deliciência e, como tal, rellecle perturbaçoes a
nível da pessoa.
A íncap<Jcidade concerne as capacidades que, sob a forma de

actividades e com~rtaincntos compositos, sao geralmente
consideradas como componentes essenciais da vida quOiidiana.
Sao exemplos as pel1urbaçoes no ar1equar do comportamenlo,
no cuidado pessoal (como o controlo dos "!sllnctercs e a ca~
pacidade de se lavar e alimentar), no desempenho de oulr'ls
actividades da vida diária e nas actiVidades da locomoção
(como a capacldado do andaq.

Incapacidades referenteS A runçao excretora (30-32)
30 Perturbaçao da funç~ excretora, controlada
31 rerturbaçao da funç~_ exetelora. mo conllCiada
32 Outra incapacidade rcfen:nte à excreçao
Incapacidades na higiene pessoal (33-34)

33 Incapacidades no banho
34 Outra incapacidade na higiene pessoal
Incapacidades relacionadas com o veslu,rfo (35-36)

35 Incapacidades em se vestir
36 Outra Incapacidade erh se 3f1'anfar
Incapacidades em se aUmentar o outras no CU!tfado poUOJI (3741)
37 Incapacidades nos preparativos da refeiçao

38 Outra Incapacidade em se alimentar
39 Outra incapacidade' no cuidado pessoal
LISTA DC: CA1 eGDRIAS-DE -INCAPACIDADES DE DOIS DÍGITOS

4 INCAPACIDADES NA LOCOMOÇÃO
1 INCAPACIDADES NO CoMPORTAMENTO

Incapacidades de ambulaçlo (4D-45)
1

lncap~cldad'es

de ter conscll!ncla (10·16)

Incapacidade referente à consciência de si próprio
tncapaci<tadc referente à tocalizaç:lo no tempo e no espaço
Outra incapacidade rclerente à iden:ificaç~o
Incapacidade reiCJentc a; segurança pessoal
Incapacidade rclcrcnte a compor1<1mcnto face a certas siluaçOes
Incapacidade de aquisiçAo de conhecimentos
16 Outra incapacidade no ptano educacional

10
11
12
13
14
15

lncap<lcldades de relacionamento (17·19)

17 lncapacidilde no desempenho da funç:lo familiar
18 Incapacidade no desempenho da activíade ocupacional
19 Outra incapacidade no comportamento

40 Incapacidade na marcha
41 Incapacidade em transpor desnrvels da tetrano
o42 Incapacidade em subir escadas
43 OUtra incapacidade em subir
44 Incapacidade em correr
45 Oulra lncapacidado de ambulaçau
Incapacidades que resUng'em a locomoção (contlnaótes) (4&-47)

46 Incapacidades em se deslocar
47 lncapacldadà nos tcansportes
Outras Incapacidades na locomoçao (48-49)

48 Incapacidade em levantar objeclos
49 Outra incapacidad·e.na tocomoç.\o
5 INCAPACIDADES NO POSICIONAMENTO DO CORPO

2 INCAPACIDADES EM COMUNICAR
Incapacidades da fala (:20..22)
2 Incapacidade em compreender .a fala
2. Incapacidade em falar

IncaPacidades domésticas (SG-51)
50 lncapitcidado de ~ssegurar a subS:istóncla
51 lt1Capo1cid<sda nas 11retas doméslicas
tncapacldJdes d.J movlrr.ento do corpo (52·51)

22 Outra incapacidade em falar
lncap~:lda.1cs

cm ouvir (23~24)

23 lncapilcidõldc na audiçtlo da voz falada
24 Outra inc:apacidõlde cm ouvir

52
53
54
55
56
57

Incapacidade em apanhnr (objectos)
lnca~cldade em alcançar
Outra incapacidade na lunçao do btaço
lncapacidadfit em se ajoelhar
-Incapacidade em se agachar
Outra Incapacidade do movimento do corpo

Incapacidades em ver (25-27)
Outras Incapacidades no posicionamento do corpo (SS.59)

25 Incapacidade para tarefas visuais de conjunto
26 Incapacidade para tarefas visuais de detalhe
27 Outra incapacidade em ver e em actividades similares

58 Incapacidade relerente à posiVta
59 Outra lncapacidadit no posicionamento do COfPO

9114
6
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. 10.0 JScapacldade temporária da ccnsciéncia da próprio
10.1 lfcapacidade na odentaç3o da imagem do carpo

rne:apacldadcs nas acllvldades quotidianas (GQ-61)
lliclui: perturbação da representação mental do corpo do próPrio.lat como
incapacidade de diferanclaçao direita-esquerda, vivência de
.. membro farnasma- e outros fenómenos similares

60 lncapJ.cid;;des em intervir sobre o ambicnle tmedialo
· 61 Ç)ulra inc<Jp~ciadadc ela a.dN'Idade da vida diãrla

lnCJpacldades rcfaren~cts a actividade manual (62-66)

62 lncapacid3Cfe no movimenlo dos dedOs

63 1nc.1pacidJdo em agarrar'
64 Jncap.1cid.1dc: em segurar

GS lncõJpaôdade relativa à latcralkfade
66 Oulra lncapilCldadc ietcrcnte à actividade manual
Outras lnc.,pacldacfu· da destreza (67-69)
· 67 lncõJPõ~Cidõlde no conltolo do movimento do p6
68 Oulra inc~dc do con1rolo do corpo

•

Oulla iMC<JP'Cirladc da dcszr•za .

7

INCAPACIDADES FACE A SfTUAçOES

70 Oe;:»cndéncla face a certas ciro.,.nst.incias
71 Incapacidade na resislênda lisica

10.2 Falta de higiene pc.ssoal
Inclui: ·negligência em se barbear, em cuidar do cabelo. e por uso de
roup.a S!Jja

10.3 Outra pcrturbaç.1o d,l ap.1r~ncra
lnclui: nc-:;: ;<!-nc•a_no ve=.hr c na m3Qt.Hiha~-:!m. a<:.pcc1o bizauo {la/ como
l.:~tos ou ornameQfos c::;pc:i.l1S que tCm um significado iCÍiossln<:ráhco. podendo cst.:tr relacionados com ideias delirantes). de.
m.nto mau gosto ou visivelmente fora de moda
10.4 Outra parturb.1ÇJo d,1 .1present.1çAo do próprio
lnckà: diliculdude cm apresentar t•ma irnagem ravorável c.m certas si!·
uaÇôes sociais, como inobservância de rolinas sociais (por ex-cm·
pro. d.lr felícilac;õcs,lazer despedidas. dar agradecimenros e fazer
pedidos do desculpa e respectiva reciprocidade) e falia da ..presença· (por exemplo, ausência total da originalidade ou comportamcnlo de conformidade exagerada)
Exclui: COrJl)OI1o1mentoque é intencionalmente nao convenclonal {n:to é
UIN incopacidadc)
10.8 Outra·
10.Sil N~ especiriCado

1t

Jncapacldado reterento à locatfzaçao no tempo e n.: !Spaço

Incapacidades face ao ambiento (72-77)

72 Incapacidade refcrcnle à torer.incla à temperatura
73 Incapacidade referenle à tolerância a outros factores climatdricos
7#. Incapacidade referente :. tolerância ao rufdo
75 Incapacidade referente ta tolerância à iJumlnaçao
78 Incapacidade referente à toler.1:ncia a pressões (slress) no trabalho
77 Incapacidade rererenre â tolerância a outros factores do al'nblentt

·Jnclul: perturbaç.1o da capacidade do individuo localizar correctamente
os objectos exteriores, acontecimentos, e a si própriO nO ·tempo e
nocspaço
11.0 Incapacidade tempo~rla reftmmlll .i Joca/izaç3o iJo tempo e no espaço
11.8 Oulra
11.9 N~·especificado
12

Out~s

Outra Incapacidade referente à ldenUffcaçao

Incapacidades face a srtuaçoes (78)

78 Outra incapacidade face a situaçoes
8

INCAPACIDADES I'IEFEI'IENTES A APTIDOES PARnCUI.AllES

I

OUTIIAS RESTRIÇOES DA ACTIVIDADE

Inclui: pertubaçao da capacidade em identificar correcta"mente as pe~
5oas e os obJectos
.
12.0 lncap;Icldade temportiria em identificar objectos e pessoas
12.1 Condu/a fora do contexto
Conclula de lorma gc(al adequada, mas inadequada em relação ao
espaço. at;t_ ~cmpo ou à I ase de desenvolvimento do ln.~vfd.uo
fnckJI,: choque cullural (tono nos fmigtantcs}. mudança de Identidade
· {por exemplo, travestismo ou fazer-se passar por outro, tal como
urnprefofazer-sepassarporumbraru:o),·p~sarpordébiJmer.~l.

1 IUCAPACIDAOES NO ~OMPORTAMENTO

e ruptura com tabús ·
12.8 Outra
12.9 N~ •speciflcado

Relerem-se à consciência e i\ C<lpacldade do indivfduo se conduzir nor~
makrh1nte. tanto n<ls acliviades quotidianas. como ~o relacionamento com os
outros. e ainda .1 capacidade de a;~rundizagcm.
Exclui: incapacidade em comunicar {2}

13 Incapacidade referente à segurança pessoal

rnckii: perturbilção da capacidade de .evitar ~contecimentos que fezem
·

INCAPACIDADES OE TER CONSCIÊNCIA (111-16)

Conseifncia rcrére-se (neste contexto) ao fenómeno do aperceber-se de. de
llt'ou tomar conhecimoniO de

10

lncap•cldad, referente A: eonscl6ncla de st prÓprio .
lndui. pcr1•arb<u;.1oda capacid.1dc de dP.scnvolverou manter uma repre·
scni<~~O mP.nlal da idcntid.1de do próprio ou do sP.u corpo (imagem
do corpo) e d3. sua continuidade no tempo; e pcr1urbaçâo do
cornportam~nlo resultante da inlcrfcréncia na tomada de con·
sciêncla de. ou perturbaç.:lo do sentimento de idcnlid<ld!t e con·
fus3o (inletptelaçao e resposta inadequadas a acontecimentos
exler~res, q.ue se expressam por agitaçao. inquiela~O e barulhos)

a integridade tiSica do IndividuO quer por actos auto-ag:esslvos.
quer por Jneapacidade de se proteger de um perigo exterior

13.0 Tc:ldétlCidS .:wlo-a;rcssivas
Inclui; risco de sucieíd10, ou cometimento di! acEos aulo-açrcssivos
13.1 /ncapacíd.1de pata. assegurar il'se(iur<Jnça pcsso:Jf cm situações espe·
ciais
lncluJ: e5tar.em perigo ein siluaçOes especiais, como as rclacicnadas
com viagens e transportes, emprego~ e tempos livres, incluindo
desporto
Exclui: incapacid.;:d'e no desempenho da aC1ivkJacfe pcotissional (18)
13.2 Conduta potencialmente perigcsa para o pr6prb indillfdiJo
Jndui: deixar o gás abet'lo. ou lume acesso
13.3 Outra conduta itrespons.ãvel
Inclui:' deilar fósforos 'acesos para o tapete
13.4 Perder-56
13.5 Vaguear
Inclui: quando vestkfo inadequadamente
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13.8 Outra
13.9 N~o especificado
14

N~o

19

Incapacidade no desempenho da actividade ocup:Jciomit
Inclui: perturbação da capacidade de organizar e participar nas ac·
tividades de Fctina ligadas à ocupaç.ao do tempo, mas nao con·
finadit ao lrcl.balho
Exclui: incapacidades face a siÍ:Jações (70·79)

lnclufi. perlurb.:~çao da capacidade de regislar e compreender as ·re·
laçõcs entre os objectos e as pessoas, em siluaçOes da vida
quotidiana
uações especiais (13.1)
14.0 Incapacidade de compreender situ<lç~es

Inclui: per1urbaçao da capacidade de percel;ler, de registar, ou com·
preender as relações entre as pessoas e os objectos
14.1 /nr:apacid.7de de interpretar si/uaçóes
lnci!.Ji: fals.:. interpretação da relaçao enlre pessoa e objecto, e do seu
si~?r.:ficado

1 '$.2 lncapacid<Jde de enfrenf'ar certas situaç6cs

Inclui: perturbà .. 'lo da capacidade de realilar activldads quotidianas em
situações especificas. como por exe~lo. fora de casa ou em
presenr~ de animais específicos ou outros objectos
Exclui: incapaêidade de reagir em situaç(les da çrise (18.6}
14.8 Ourra
14.9 N:Jo esp"'"''ir:~rla

de ~qulslç:.lo de conhccll'llenlos
Inclui: pcr1urh:tçao geral da capacid;:tde de aprender. que pode re~ullar
dt! deliciéncla do intelecto ou da capacidade do adquirir novas
aptidOI:!s

15

lnc~p<lcltladc

11

Outra Incapacidade no plano educaclollal
Inclui: outra incapacidade para beneficiar de oportunidade de educação,
dcv'id? :t pMurbação d3s capacidades específicas do invididuo
para at:c;,uirit, tr~tar e reter novas informações
Exclui: as que provêm da corrunicaçao (2) e outrasincapacidõldes (3-7)

16.9 NM especificado
Inclui: diminuiçao das funções mentais SOE (1 O)

18.0 lncapacidndc na motivaçlia
Inclui: altc.r.JçliO da cnpacidada de trabalho, re$ultante de uma derl·
c:iCn.::ia gri1·1o dos impulsos
18.1. lm ap.1C'U'"'JC n.J coopcraçJo
Inclui: tncJpucidadc de cooperar com os outros e de .. dar e receber.. na
lntarac-ç:.o social
18.2 Incapacidade na rotina do tmbJ!ho
Inclui: ouuos Cl!ipcclos da ad<tptação à rotina dO trabalho {como presença regular no lraba!ho, pontualidade e cumptimento dos regulame.nlos}
18.3 lnctJpacidade na organizo1ç~o da rotina quotidiana
Inclui: per1urbaç~o da capacidade de organizar activida-des de acordo
com uma sequência lamporal, e a (.l.ficu!dade em tomar decisOes
sobre assuntos quotidianos
·
18.4 Outra lnc.1{Jacidade no desempenho do lrabatho
Inclui: outra lnadaptaçao na exccuça.o e no reSultado do tcabalho
18.5 Incapacidade de recrcaç~o
-Inclui: fana d~ interesse em ac!ividades_de lazer (como _ver televisão
ouvir rádio, ler jornais ou li'lros, partici;:lélt em jogoS e pasr.afem ..
pos),·c nos acontecimc nlos de·car áctcr local ou mundial (lncluindc
os esforços necess.1rios para obter ln1ormação)
18.6 Incapacidade de reagir em situaçóes de crlse
Inclui: respo~tas insufiCientes ou inadcqu.:Jdas a ccr1os aconlecimentoi
(como doença, acide O! c: ou outro acontecimenlo retac_ionado con
um memoro da famifiaou implicandooutraspessoas), a urgência:
(como irlcêndio e oultas situações que requerem gera.lmenl~
clccis~o e acçao rápidas)
·

18.8 Outra incap;1Cld3de no desempenho da actividade ocupacfonat
Inclui: (I Interesse e os meios uttllzados pel{\ individuo sem ~-mprego,
para vollar a trabalhar
·
Exclui: outra incapacidade no desempenho da actividade profissional

INCAPAC.ICAO~S DE RS:LACIONAMENT0.(17•Ht}

17

Incapacidade no desempenho da funçao familiar

17.0 Incapacidade em partícipar nas actividades domésticaS
Inclui: as actividades habituais, como 1omar as refeições com a família,
realizar larefas doméslicas, saic ou fazer visitas em conjunto,
participac cm jogos e ver televisOo e conduzir-se nestas ac~
tividadcs, assim como nas decisões rctadoandas com a vida
domér.tica, como por exemplo, as respoitanJes às criança!> e ao
dinheiro
17.1 Incapacidade no desempenho do papal afectivo de c6njuge
Inclui: a relação afectiva com um parceiro heterossexual regular, ou
cónjuge, e a comunicar;:ao (tal como Ialar sobre os filhos, noí!Ctas
e acontecimentos da vida quotidi1na), capacidade de moslrar
afecto e calor humano (mas excluindo a irrilabilidade e os ace:..sos
de cólera ou a irritabilidade norm;;Jimentc acc_ites pela cultura), e
e promover no parceiro um sentimento de apoio
17.2 Outra i'ncap.1cidildc no desempenho do pdpel do cónjuge
Inclui: per1urbaça:::t das relações sex~ais com um parceiro heterossexual
reguiJr (incluindo a frequência o a satisfaçao que delas podem
extrair c.:tda um dos parceiros)
17.3 tncapackiade no desempenho da funç3o parental
Inclui: assumir e reaHzar as larefas necessárias para cuidar dos filhos,
c:orrespondenle~ à posição que o Individuo ocupa na ramilia (
como. no caso de crianças pequenas, dar-lhes de comer. dcilá·las
oJ lc·,~ .. f:ls à escola c no ca:;o de Ct13r~-;:s~ f':'I:J•~ crc!.c•·J,1s lt!r o
cuid:Jd.:> dr! ~aMIJzcr as s:.:as nccc~!:.~.,·:<:s), mo~1r.1' o seu
inlcrf:r.sc pelas crinQças (j()t)nndo c..om ~las, lendO-lhes, e
in1cn~ss3n::b-se pelos seus problemas ou tré.lbalhos escolares)
17.8 Oulm·lncapacid."lée no.rJesempenho rJ31unç:Jo tamifrar
.

-1

especificado

17.9

tncapaeldade r~lr2rente a comportamento race a ce11as sUuaçOes

Exclui: a Incapacidade para assegurar a segurança pessoal em sil·
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(19.2)

18.9 N:Jo especili':Jdo

18

Outra lncapacldad'e no comportamento

lncfui: per1urba~o das relações interpessoais lora de casa
Eiclui: incõlpacidadc no desempenho da acti'1idade ocupacional (18)
19.0 Comportamento antissoci'al
Inclui: lndi'o'iduo gravemente inadaptado, psicopata c-delinquente
19.1. Indiferença para com os padr6es sociais esrabelecidos
Inclui: condula emba-raçante (como sugestões ou insinuações de carácter
sexual, ausência de contenç.M em coçar os genitais, ou em
cruclar ·ruidosamanle), Irreverente (COffi9 cantar, dizer piadas
grosseiras ou lazer observações impertinenlcs, ou mostrar ex·
cesso de lami~arldade), ou histriónica (como expressar senlimen~
tos de forma exagerada, dramálica ou tealraQ
·
19.2 Outra lncapacfcmdc no desempenho da actividade social
Inclui: conduta püblíca envolvendo discussões. arrogãncia, ira, irrilabill·
dade acentuada ou oulro atrito como cons~u~cia de uma.
siluaçâo sociatlora de casa (por exemplo, com s.uperiores, colegas.
clienlcs se o individuo trabalhar fora de casa;. com vizinhos e
oulras pessoas da comunidade se o individuo for estudante; com
outros membros da habitaçao se viver em comunidade}
Exclui: incapacidades referentes à consciência de Si próprio(10) & à
·
Identificação (11·12)
19.3 Ourra incapacidade da personalidade
Inclui: outr.o exa-gero ou faliá de qualquer tra<;o ha.bituat na personalidade

SOE
19.4 OUtra pet1urbaç~o grave do comportamcntc,
Indu i: ou Ira perturba~o do compor1amc~lo (como agressividade, deslru~
lividade. hlperactivade extrema e intento ~e chamar as atenções)
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que implique problemas de condula na vida social e que não esteja
classificada noulra parte (NCNP)

19.8 Outra
19.9 N~o especillcado
2

INCAPACIDAOEp NA COMUNICAÇÃO

27.5 Incapacidade para far nos lábiOS
Inclui: ausência ou reduçM da capacidad& para ler nos lábios, numa
pessoa· com defiCiência auditiva qUe anteriormente linha essa
capacidade, ou dificuldade em apténder esla modalidade num
irrdividuo.com incapacidade na aud.içAo da voz falada
27.8 Outra
27.9 N~o especificado-

Referem-se à capacidJde do indivldtJo produzir e emitir mensagens, ãsslm
como de receber e compreender mensagens
rncapacldadcs da rara (2Q.22)

20 Incapacidade em compreender a fala
Inclui: ausência ou reduç.OO da c<Jpacidae na compreensão do signifi·
cado das mensagens verbais
Exclui~ lncapacidad~ na audiçAo da voz ralada (2:3) e dif'~euldac:!es em
siruaçocs cs;,.."'Cilicas como o desconhecimento de um dialecto
21 lnc<Jpacldada em falar
Jnclu1:

ausõncla ou reduçao da capacidade de produzir mensagens
verbais audi'{CIS e de lransmilir o seu significádo através da· tala

22 Outra Incapacidade em falar
22.0 Incapacidade para compreender outras mcnsage.ns_audhtei$
Exclul: incapacidade em ouvir a voz farad~ {24)
. .
22.1 Incapacidade para se expressar mediante sislemas allomarivos de

lii1guai;em
Inclui: ausência ou redução da capacidade- de transmitir inlormaç:lo
mediante uma linguagem do sinais
22.2 Outra incapacidade relacionada C()ITJ çddigos anematiVos da comunl·
caçAo
.Inclui: ausência ou reduçao da capacidade da receber informaÇão
mediante uma linguagem de sinais
·
22.8 Oulril
22.9 NAo especificado

Outras Incapacidades em cpmunlcar {28·29)
28 Incapacidade em esete ver
.
Inclui: austoncl.:t ou re:d'uç~o da capacicfad'= para codificar a linguagem
em palavras escritas e para executar mensagens escrllas ou
símbolos gráficos
29
Outra lncapacl~de em comunicar
29.0 Incapacidade na comunlcaçJo silnbdfica
Jncf•li: <Ju:;cncla ou rcduçtlo tiJ cap,1CKJ.Jclt; de cc.mpr~L"I'ld•H S1na1S c
simbt los associados ,a cód•;ps con>.~enc,cn:~;s trJOc ê~emp:C,
sun;i 1.Jros e sinais dc·trànSIIo c pictogran·.,1s} c p;1ra ler mapas.
di;JQt.:lmas simples c outras rcpresCnürçO.::s esquemátiCas de
objectos
.
29.1 Outra lnC.1p~1àdadf! nif e'(press.'Jo nJo ~·crbal
lnciul: ausóncia ou reduçM da C<ipjciõade d~ lrJnsi'ní:lr itlform<Jçtl.o
ffiediarite gestos, expressocs ou procedimentos similares
29.2 . Outra inC<Jp3cfd.Jdi! na comuni'c..1çJo nJo verb.11
Inclui: ausência ou reduç:lo dacapacid.:.dc d~ r~ccbcr ir:tormaç~o con·
lid~ c~ gestos, expressões e procedir'nentos Similares
29.8 Outra
29.9 · Nilo·especilícJdo
Inclui: incapacidade na comunlcaÇ.ao SOE
3

Incapacidade na audiçao da voz falada

lncapacld<Jdcs referentes à funçao excretora (30·32)
30

Inclui: ausência ou reduçAo da capacldacfe de receber mensagens
verbais
24

INCAPACIDADES NO CUJbÃDO PESSOAL

Referem-se à capacidade do invidíduo para cuidar de si próprio no respei_tanle
b acJividades lisio!Õgicas básíc.as cOrno as da excreção e da· vida diária
(l'ligicne, vesluádo. alim.enlaçao c outras do cuidado pessoal)
·

lncê'pacldades em ouvir (23-24)
23
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Otnra Incapacidade em ouvir

Inclui: ausCncra ou reduçao da capacidade d& receber outras men·
sagan:; audiveis

Penurb:~çao da runç:lo excretor:~, controlad<~
O confro!o cfr..: resp.;o.!o à f!11nlrrf1Zil<;3o das consequências d.1s pertur·
b.::iç~cs da cxcreç.:lo. conscQuindo·se uma certa regutarizaç~o quer
atr.:M~s d~ d•SP?Sltivos do comp~nsaçt~o. estimuladotes eléctricos. ve::.·
luário prolector c!>pecial, quet por outros meios, de modo a possibilitar
uma vida normal

30.0 Controlo per disposftrvos. de .adaptaçso
Incapacidades

em ver ('l5-27)

25 lncapaciC'ados para larelas visuais de cortrunto
Inclui: au~C:ncia ou redução dê! eap;Jcidade para oxeculatl3roras que re·
. querem uma visao adequada, à disliocla ou periférica
26 lncapacldõldas Pai-a tarefas vtsuals·do detalhe
Jncltli: ausCncia ou rcduç.lo da capacidade para executar tarefas que re:·
. c;uercm acuidade visual adequada como ler, reconhecer rostos,
escrever c ag1l:düdO visual
27 Outra Jncapólcldadc em ver e em actividades similares
Exclui: lncapacidíl'd.:t relativa à tolerância iluminaçao (75)
,27.0 tncapaclcf.7de para a visJo noclurna

30.1 Controlo por estimuladores elklricos
30.2 Oerivaçc1o intestinal
Inclui: ruoslomia e coloslomia
Exclui: ana~tcmoscs cirúrgicas entre órgios (70.5)
30.3 Algália vesicat pcrmanonre
30.4 Outra dorivaçjo urinária
Inclui: com orifício Mificial (como cistostomla}
'Exclui: anastemoscs clrürgfcas entre órgaos (70.5)
~0.5 Controlo po( vestuánO especial protector
30.8 Outra dificu!dade de ccntrofo da excreç~o
30,9 N~ especificado

a

27.1 JncaPJcidade para reconhecer as cores
27.2 Incapacidade para a compreensao de men!agens escritas
lncfuJ: ausõncla ou reduçao da capac"ldade de descodíficar e com·
preender mensagens escriras
27.3 OuIra incapacidade para li!r mcnsagans escrilas
Inclui: dificuldade relacionada com a-velocidade ou reslslêncfa
27.4 /nca()JcidJde para ler outros sislemas dfl not<JçJo
lncJuf: ausência ou redução da capacidade em ler Braine num deliciente
visual que tinha anteriormente essa capacidâde, ou dificuldade
em aprender este sistema de notaçao por um individuo Incapaz de
ver ao oerto

31

Perturbação da função excretora, nao controlada

31.0 Dupla it.continéncla grave

Frequênda: Iodas as noites c todos os dias

Inclui: inconlinéncia recai e inconlinência urinária
31.1 Dupfa incontinência moderada
Frequência: niais do qUe umS~- vez pai Semana de noite e de dia
31.2 Outra incontinrJncla dupla
31.3 Outra lncontin~ncla fecal
31.4 Outra incontinência urinária
31.8 Outra lnCCJnlinéncia n.1o control~vel
31.9 Nao •specff/c;Jdo
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Outra rncapacidada rcfcrcnle à excreç:lo

32.0 Rctacion.1da com a difícufd.ldc de se d~..•srac.1t em casa
OLiicutdnde cJe o inówiduo ir .ê vir dos sanitários
32.1 RelacictiJda ccfn a dificuld,1de de se d~stccar em qua;squer outros locais
32.2 Outra dJ1icufdade na uÚ1izaçJo de lnstafaç"es saru1jtias
32.8 Outra incapacidada relerenre .i excreç~o
32.9 NAo especilícado
Incapacidades na higiene pessoal (33--24)

33

incapacidades no banho

Inclui: lor'nar um banho complelo, lavar o corPo e as costas. e depois

secar-se
33.0 Rclaer'on;u::!a com a drlr'culdado de se dosfocar
OilioJidade ~m o individuo entrar e sair dO banhO
:33.1 ou·ra düuld:;de t'!m tomar banho
33.2 Di!JCuldade em tomar duche

33.8 Outra incapacidade em tomar banho
33.9 N~o especilicado
34

Outra Incapacidade na higiene pessoal

~O

Lavar a cara

:J~. 1

Lavar o cabelo
Inclui: lavar o. pescoço e os ouvidos
34.2 Cufdar das máos
Inclui: lavar e cuidadar das unhas
34.3 Ct;fdar dvs pés ·
Inclui: lavar e cuidar das unhas
34.4 Higiene pós-excretória
34-5 Higiene menstrual
34 6 Higiene dentária

34 7 Cuidados especllicos do homem.e da rrvlher
Inclui: escovar e pentear o cabelo, e barbear-se
3~ 8 D.J:ra
34 9 N.1rJ r:spccillcado
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Incapacidades om se alimentar • outras no culdlldo pouoal (3749)

37

Incapacidades nos preparatlvoa da rofalçlo

37.0

Servir~

Inclui: selllf.,_,Óiul ou café
37.1 Segurar jJtros e ~;matas
37.2 Distobui: a comida
Inclui: servir os pratos
37.3 Preparar a comida no prato
Inclui: cortar a carne e pOr manseiga no pao
37.4 Utilizar talheres
·
Inclui: segurar lacas e outros talheres
37.8 Outra
37.9 N~o especificado

38

Outra Incapacidade em a alimentar

38.0 Beber

Inclui: levar bebidas AbOca o tom4·1al (Çbmopór exarriplõ, sô1vl·la:s)
38.1 Comer

Inclui: levar comida l boca elngerl·la
38.2 M.ntigar
Inclui: mast gaçao
38.3 Enr, o/ir
38.4 Gstrostomia
38.5 Falra de apettls
38.8 Outra
38.9 N~o especilicado
39

Outra lncapaclcl~de no cuidado pessoal

39~0

Dificuldade ent se detlar na cama
l;tlul: dificuldade em se lovanlar, e de lo mar a decls3o de Ir para a cama
Exclui: incapatidades em se deslocar (46)
39.1 omcufdade quando na cama
Inclui: dmculdads em manusear a.s roupas da cama·
39.8 Outra
39.9 Nao ospacillcado

INCAPACIDADES AELACIONADAS"COM {. •~~ruARIO
4 INCAPACIDADES NA LOCOMOÇÃO
35

lncap;J.cldi:ldO em so vestir
Exclui: c:J!ça.do ~36.1)

35.0 noup;J interior
35.1 Vestir a parle interior do corpo
Inclui: vestir s3io.s e calças
35 2 Pass:u peç.u de rcupa pelos braços o ombros
lnck!l: vestir ccso::os
35.3 Pass.1r peças de ro~:pa por erma da cabeça
Inclui: vestir b!usas. camisas e camisas da nO~ a

Relerem-se o\ inc..1pacídade do indiviquo realizar actividades r,olacionada5 com
a dcslocaçao. quer do próprio quer dos obfectos, dum lug<tr para outro
.
Exclui: mobilidade em geral e o grau de restabelecimento da mobilidade
c:onseg.Jidaatravósdeajúdas(codificarnaclasSilk:açâodadosvan·
tagens thandicaps), e lambém os Incapacidades resuKanles da
l~a de tesislêncla lisica (71)
lricapaclclades do ambulaçAo (40-45)

35.4 Vostir roupOJ sxton'or

40

35.5 Aboloar-so
Inclui: botOes·. colchetes e fechos da correr
35.8 Outra

Jncapacld;,de na maro:ha
Inclui: marcha cm piso regubr
Exclui: transpor desníveis de terreno (41·43)

41

Incapacidade em transpor dosnlvels de terreno
lncful: marcha em piso irregular com degrau ocasional entre dilerentea
níveis
Exclui: lanços de escada (42) e outros aspectos relacionados com o subir

J[!clul: roupa de trabalho, balas o cobreludol

35.9

N~o es~ecillcado

36

Outro tncapacldacle em se arranjar

(43)

36.0 carçar meias
Inclui: pé1.,1gas e collants
36.1 Calçado
Inclui: calçar botas e apenar os atacadores
36.2 Luvas
36.3 Chapéus
36.4 CosmtJticos
:36.5 Outro~ aspectos de ~.damo pessoal
36.8 Outra
36.9 N3o B$Oecificaclc

42

Incapacidade em subir escadas
Inclui. transpor lanços de escada e obsláculol slmilares.como escada
dem~o

Exclui: degrau-ocasional {41)

43

44
45

Outra lncapacldada em subir ·
Inclui: obsláculos na rurais
Incapacidade em corr.:r
ourra lncapaclde~de (i~ l'lmi"•. il:-;t!:~
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que reslrlgem a locomoçao {confinantes} {46-47

Incapacidades em se deslocar

Exclui: as relaciohadas Com as aclividades de excreçao (32), de lomar
banho (:33) e·nõs uanS:portos (4'7}
46.0 Movimentar-se quando dciladc
Inclui: dificuldade em se deitar e se levanlar da cama
Exclui: dificuldade em se deitar e se levanlar da cama. nao relacionada
com o acto em si de se deslocar (39.0)

Movimt:!nr.;,.:....,c ,; p.1rtir d.1 posiçtJc scnlc1W
:nci...U: d~•t;;u'dac:ic cm se seni::Or ou se lc:v~nfnr d<t c,ldeira
_
.
.e.xci:.JI: d.licu'dad<J relacionad41 com o senrar-se ou o lc.,anlar-se__da
sana1a (32) cu en!rar e "sair de um automóvcl-(-47.0)
46.2 MoVimentar-se quando·de pá
Inclui: dilicutdade de se deslocar da c para acima, partindo daposiçao
de pi} e lendo problemas no uso das maos
45.3 Alcançar a cama ou a cadeira
Inclui: difiCuldade em alcançar a cama ou a cacfeira
4G.1

46.8 Outra
46.9 Nao _especiltcadc1.

47

Incapacidade nos transportes

-47.0 Transporte pcs:;ool
Inclui: d1licukJado e.m entrar ou sair: do carro~ em uli!izarqulrÇll ti~s de
1tanspor1e ligeiro
47.1 Outros veículos
I!1Ciui: subir e descer de transpo11es pUblicos
47.2 Oulla dificuldade em ir às compras em local araslado
Inclui: lnacessibil'idadca par1irdo local para onde o indivíduo roi transpor·
tado (como os ·velcolos que nao podem estacionar suficlenla·
mente peno)
Exclui: lazercompras.na vizi~h.aç~ <?Q.O) e au::;êncfa de meios de uansp()rta- {O que é cqnsi?~rMo uma d~sv~~age~ (handicap)
47.7 OuIra incapacidade no transports
47.8 Outra incapacidadiJ quB reslringo a 10comoç4o
47.9 Nilo especiliéaaà
•' · ·
·
'

Inclui: abrir raras·
50.3 Prttparar a comida
Inclui: cortar e picar
50.4 Misturar a/imenlos
Inclui: bater e amassar
50.5 Cozinhar sólidos
Inclui: lir,Hos e servi·los de panelas e frigideiras
50.6 Cozinhar liquides
Inclui: mancjj·los e ver1ê-los de recfplenres ainda quentes
50.7 Servir a comida
Inclui: levar as travessas
56.8 Higiene dos utensilfos allm.efllares
mclul: lavagem depois de ulillzados
50.9 Outra o nso especificado
51

51.3 S!.'C<Jra roup.1
Inclui: torcer, sacudir e pcnduf.ar
51.4 Limp,;r A nUfo
Inclui: limpar, tirar o p6, e'slregar e dar btilho
51.5 Limpar com meios .=;.~xili:Jtes
Inclui: varrer e ulilizarelectrodomésticosdo limpeza (como asptradotes)
51.6 Cuidar das pessoas a cargo
Inclui: ajudar os filhos eoutras pessoas a cargo. cm tarefas como comer

e vestir
51.8 ÓUtra
Exclui: deslocar objectos (61.3) e alcançar ou esticar-se para alcançar
• (53)

51.9 Nlo especificado
Incapacidades do movlmarlto do corpo (52-67)
Exclui: as classificáveis em íncapacidades domdsticas (50-51)

48 Incapacidade em levantar objectos

.:,

Ot,~tra, Incapacidade na Jocomoçáo .
E:.clui· inc~pac:idade ~movimento ao corpo (52-57) - -- -5 IIICAPAC!OAOES NO POSICIOIIAMENTO 00 CORPO

53

55

56
57

Refercm-so <\capacidade do !Odivrduo para eXecutàrdcter'minadas activk#adcs
relaçion<Jdas com o posicionamento e t.ilitizaçao·cre Partes do corpo. nelas se
k1Qjincfo ac~Nkbdcs dcrlvadas. como as que integram tarefas cJomdstieaS

59

Incapacidades clomfsUcas (51).i1)
50

Incapacidade em apanhar (objectos)
Inclui: ap.1nhar objectos do solo e dobtar-se
Exclui: .apanhar e transponar pequenos objectos (61.3)
lncapacidadê em alcançar
Inclui: eSiicar-se pata alcançar objcc:tos
Outra Incapacidade na função do braço
Inclui: a capacidade de empurrar ou puxar com os membtos superiores
Incapacidade em se ajoelhar
Incapacidade em :se agachar
Inclui: baixar-se
Outra Incapacidade do movlmento do corpo

c-Jlras Inca,: acldades

5 INCAPACIDADES NO POSICIONAMENTO DO CORPO

Exclui: lncapacldades da dasrraza(6)

Incapacidade nas tareias domésticas

51.0 Cuidardaroupadücama
51.1. f-avar pequenas quantídades fOlJpa
Inclui: lavagem do roupa a mao {tal como peças pequenas ou delicadas)
51.2 Lavar grandes quantidades ds roupa
tnc:aui: lavagem de peças grandes e roupa de casa

Outras Incapacidades na Joc:omoçao (48-49)

Inclui: lransponar objectos
Exctul: difiCuldade em Jevanlar e transportar os produtos necusárioS ~
subsislência·(SO)

Novembro de 1992

no posicionamento do corpo (58-59)

Incapacidade referente a·postura
Inclui: dillculdad~ ..;m conseguir ou manler uma P.QsJura, como nas per·
turbações do equilíbrio
Exclui: as rcJacjr.nadas com tesisténcia limifad3 (71)
Outra lncapacidãde no posicfonamonto do corpo
Inclui: outta dillculdado etn manter a roraçao adequada en11e as direren~
tes panos do corpo ·

Jncapacld.1de do assegurar asubststO~ta

so.o l'roovklcn::iar meios da subsisttJnc;.

.fnclli: fazer as compras na Wlnhcinça

·Excf!Ji: fazer as compras e'm Jugardlslancfacfo assoclado ~ 1ncapacldade
no transpotta (4'1)

50.1 Tlanspottar produtos necess4rios A subslsllncla
lnclpi: armazenar provlsOoa em ..., rondo-u lr.lnsponaclo (canogando as compras)
50.2 Abrir recipientes

6

!'!CAPACIDADES DA DES-REZA

Relerem-se A di!strezil o aplidilo para efectuar movin.entos com o corpo.
incluindo a habilid<ldc do manipular e a capacidade para rçgular mecanismos
deconlroiO
Exclui: capacidade para oscrover ou rraçar sfmbolos grálicoa (28)
.lneapacfdacfes nas acUvldadas quotidianas (Go-61)
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60 · lncapilcidadc cm lnlervir sobre o ambiente Imediato

60.0 lnc,,pacídade rclaliv,l .1: segurança
Inclui: mnncjo de lrir.cos e cultOS fechOs (como puxadores d8 poda) e
uso de chaves
60.1 Incapacidade no acesso
Inclui: ã!>rir e rechar portas
60.2 Acender lume
Inclui: riscar lósforos
60.3 Dispositivos domdslioos
Inclui: uso de torneiras, bombas, interruptores a tomadas de corrente
60.4 Ventitaç:Jo
Inclui: abrir janelas
60.8 Outra
60.9 NAo especificado

61

Outra Incapacidade na actividade da vida dlárla

61.0 Utilízaç:Jodc telefone
61.1 Manejardinheiro
Inclui: moedas e nolas
61.2 Outros movimentos de precisao
Inclui: dar corda a relógios de pulso e de parede
61.3 Desloc;~r objectos
_
__
Inclui: a,;mnhar e carregar pequenos objectos e avilat deix4-bs cair
Exclui: apanhar objedos ~52)
61.4 Mancjarobjectos
Inclui: folhear o jornal
6.1.8 Outra
61.9 N~o especificado
Incapacidades referentes i acllvldade manual (62-66)

62

lnca 1;>~cld1d~

Inclui:

no movimentO dos d~dos
em m;mipular Obj~ctvs com os dedos

cap>~t.tdad~

6l

Incapacidade em agarrar
Inclui: c<\pacidade cm aoarrar ou empunhar objeclos e- moVê-los

64

lncapacidacJa em segurar
Inclui: capacidade ern imobililar Obja.:IOS, segurando-os

70

Oepcnd~ncla
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face a cenas circunstâncias

Joc!ul: dependência de equipamcnlos que permitam a vida ou a

ac~

tividado, ou procodimcntos especiais de assistência que
segurem a sobrevivência

a~

70~1 Depeixlêncfa de equipamento mecAnico externo
Inclui: dcpcnd_ência _de qualquer máquina externa do suporte de \'ida,
como aspiladorcs. ventiladores respiratórios e rins artificiais {diálise)
ou qualquerforma de aparelho elcclromccãnico para a manutençao
e aumento dos potenciais de actividade como o .. Possum• e
outros dispos_itivoS auxdiã:feS àilálogos
70.2 DependCncia de dispositiiiOS"inlemos para a preservat;ao da vida
Inclui: estimulador cardiaco {pacemaker)

70.3 Depandéncia de outros dispositivos internos
Inclui: vdlvulas cardiacas protéticas e próteses articulares
70.4 Dcpendància de uansplanle de órgtJos
. Inclui: estados pós·transplanle
70.5 Depend&ncia relacionada com outras alterações dos 6rg.1os
IQclui: anaslomoscs cirúrgicas e existência de oritidos ~r1ificlais
__ Exclui: ·e!T.oçàO de órgãos s~m consequências funcionais (como a ap.
endiccctomia ou colicisl ectomia) e orif icios mtificiais relacionados
com a lunç~ excrctórla (30) ou alimenlar (38)
7Q..6 D_ependência de uma dieta especial
Inclui: incapacidade em partilhar refeições tradicionais do seu meio cul-lural
70.8 Depend~ncla de outras formas de cuidados especiais
Exclui: dependência da ajuda de terceiros {ver: NíveisSupJementaresdiJ
Incapacidade)
70.9 Depend~ncla ndo especificada
71
Incapacidade n_a rcslstCnçl.a lislca
71 .O lllc.'lj).lc.d.Jdt:: cm r.:;:;:~r unq pcr.1:;,1o
Inclui: c::.lar scma::!'> e estar de pé
. 71. t lncapacid,1dc de_t~)r!rát;cia ao eslarço
71.2 tncapacid.1de nou:ros aspectos da rcsisténcía lisica
71.8 Outra incapacidã:f~ relativa à resistênci.J /l'sica
71.9 Nao especilic;Jcb

Incapacidades face ao ambiente (72·77)

65

66

Incapacidade relativa à latcralldad~t
Inclui: .ser csquerdzno numa sociedade que favorece os lndivfduos
dextros
Oulra Incapacidade- refercnla·a actividade manual
Inclui: outra dzliculdade de coofdcnaç~o

Outras lncilpacldades da dcslleza (67-69)
Õ1

Incapacidade no conlrolo do movimento do pé
Inclui: capaCidade par<t usar mecanismos de con:tolo dos movimentos
do pé

68

Outra Incapacidade do controlo do corpo
Inclui: capacidad~ para usar oultas partesdocotpO para regular mecan-ismos de controlo

69

Outra Incapacidade da destreza

7

72

Incapacidade relerente ·à tolerancla à temperatura

72.0
72.1
72.8
72.9

RcsisMncia ao fri:J
Resistéi'lcla ao ca'or

73

lnc<:.pacldilde referente a tolerância a outros factores cllmatértcos

RflsislOncla a outros aspectos da vonlilaçao

NAo especificado

73.0 Intolerância à luz u::raviolela
Inclui: luz solar
Exclui: inlolerãncia à iluminaçao Intensa {75.0}
73.1 lntolcránct'a à hum:dade
73.2 lntoleráncia às var,aç6es grandes de presstlo armosférica
j
Inclui: inlolerãocia às variações da pressurizaçAo associada ao voo
.'iJ·9 Nao especificado
-74

Incapacidade referente. à tolerancla ao ruído

75

Incapacidade referente à tolcr.1ncla à lfuminaçao

U~CAPACIOAOES fACE A SITUAÇÕES

Air.d;'l que n'gurn.:ts das dificuldades incluídaS neste capitulo nM sejr~m, cm
SCill1d0 restrito. perturbações dz rcaliZJçtlo de actividades {de fnelo,-algumas
podcri:::~m ser consideradas como deficiências), sAo no entanto aqui incluídas
por r:lzO cs de índole prática - em especial no que se telere à definiÇa.o do rnc lo
ambi~nte tal como foi formulada (ver capitulo anterior sobro As Consequências
da Doença)
lncapacld<ldcs rcfarcnt.es a dcpcncfência o resistência (70.71)

75.0 Intolerância à iluminaçAo intensa
75.1 lnto~erância âs variaç6es da luminosidade
75.8 Outra
75.9 Nao específieõ.do

76

Incapacidade referente a 1oleranc1a a pressões (sttass} no trabalho
Inclui: incapacidade- Para acompanhar -o-ritmo 8- oU1ri:i$
prcs~o do uabalhO

aspeCtOS

da
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a incapacidade no desempenho da' actividade ocu·

(16)

Incapacidade referente à tolaráncla a outros factores do amblentG

77.0 tnro!erJncia ao pó
.
77.1 tntoterJncia a ouuos alcrgéneos
77.2 Susccpltbt'•dJc!c exaccr.:JdiJ a ilçenJes qufmícos
Inclui: a .as:;ociuda a docnçns d~ !içado e a que sobrevém da exposição
a produtos quimicos lóxicos, nos limites normais de segurança

n.3

Susccptrl;rt.d.7dc cxm;er,7dil a outras toxinas

tlfVEIS SUPLEMENTARES DAS~ INC:AP4CJDADES

Gravidado A m;:"Jioria d.Js Pt;"ssoas qUe se ocupa das uldi .. !dl..!oS cem unia
incapacidac:~ qualilica notm;:~lm.::nlc as suas J:vvliJçO-Cs ~Ç;undo O
grau de graotidad~ da restriç~o da <i.Cliv~dJde. Corri C~la linafidJde
adicionou-se um quarto digito, corrio supiemcmO. à dassihça_ç:!.o
das incapacidades.

Prog/7dstico_ Alguns uti:izadorcs desta ct;:~ssific.:tç~o cxprt!s.sar.:tm o desejo de
poder cotr.tiear a C\fOiuç:lo possivel dos'inC:v:duÔs te11do d~!~r·
minada incapacidade. Com esta linalidõldO adicionoU-se:. um
suplemento opcional, a ci.JSSIIicaçtlo dàs ine.:tpacid;:~d,js, consti-'
tufdo por um quinto d."gi:o

77.4 Susccprrb1lid.Jdc cxa;cr<Jda aS radi.1t;6es ionizanres
Inclui: susceptrbilrd.Jdl! proveniente da prévia_ exposição a radiaÇ(ies oos
Hmilcs normais de segurança
· 77.8 Intolerância a outros factores do ambiento
77.9 Não especificado
Outras rncapacfdades face a sltuaç6es (78}

Cl:mvo~es de ccdilicaç3o A estrutura da dassilic.Jçdo das inca;:;<:~cidades
é tal que pcd~-abrangcr trõs digi!Gs. A fim de se

78 Outra incapacidade lace a situaçées
inctul: restriç.ao global da aclívidade do iriclividuo, relacionada com

evitar <:~mbiguid.Jdes. rccoinonda -se, no Emtai1to
que esles graus suplementares sejam sempre
codilicados no quarto ou quinto digito, m_esmo
quando a Classilicaçao é usada somente ao
nivet dO primeiro ou segundo dígitos.

debilidade generalizada ou vulnerabilidade excessiva íl9$ 1!au·
matismos
----8

UlCAP ACIDAOE.S REFERENTES A APTIO~~-?A-RTICUlARES

A rei:lSCJ'ÇtlC profissional requer a avâliaç~~o de mültip:os a:p11c.1o~ das capacidades P!'!ssoais c das qualid~des prolission,1'1S do indi..<duo Cstcs aspectos incluem:

Q as capacid.ldes referentes à forma do indivíduo se con:pcortnr em geral,
como a intcligCncia, os impulsos, a motiY<JÇ:'Io (incluindo a atitude perante
a reabili!gç.ao), a percepçao. o tomar conhccimcnJo de (incluindo a capacidade de medir as possibilidJde-s e limitações) , a capacidade da
aprendizJ~cm (!"tlulndo a_at:çflura a novas idci<Js e .as possibdiQJdes de
aprendizagem), a orien:açllo de lormns e no espaço, a c-cocemraç~o (inck.findo a sua intensidade e duração), a memória -(para paJaYraS.· nUmcros,
termas e a longo ptazo) e o pensamento (abslracro e lógico), assim como
a forma de reagir à critica, e a capacidade para cooperar e ourros aspeqos
..tas relaçocs sociais
·
li) a cap<Jcidac.le para a realização de tareias. como a cap.acidJde para planear

trabalhos, resolver problemas (flex1billdade e imaginaç~o). adaplabllid_ad&.
lnd~pendência na realizaçao. motivaç:lo e interesse pelatar(:fa. capacidade
para conuorar o seu próprio lrabatho e comparil·lo com o d?S oulr_os,
coordenaçao sensório-motora. dostreza (especilica e global), pt~cisao,
aprumo, pontua1idado. conduta segura, resisiCncia (lilnlo a referente à
manutençao de uma ocupação a 1empo inteiro em rclaçêo às condições de
trabalho ,como a resislência à ladlga). nível de realizaç~o (tanto para tarefas
repelilivas como. para compfcras) e qualidade de realização'
A maioria destes elementos foram englobados, como ei-a indicado fazé·IO, nas
classificaçoes de deficiências e incapacidades. No entanto. é no..ocessáric
lambém clc"'!ssificar dP.terminadas aptidOcs de ordem lisica relacionadas com a
owpa<,.lo "l outras q Je nao foram incluid;:~s cm owas rub!iCas. Presentemenle
c~! a neces.;;idao., ,....Jde varie~r de acon::o com os ddcren!es conte:tlos e da
mor.~nto não há bãscs sulicienlcs para elaborar uma StJbclassllicilç::..o dessas
aj:lridt~esque permila uma aplicaç.1o universal_ N:lo obstar.le, este cap:tulo loi
eratoraçfo prevendo esta necessidade. na esperança q<.JO" um e.tperiência
ptcfiminar na ulilizaç.1o desl.as dJSSilic.:~çGcs permita ir.dJCilt uma melhor
at.crdJgem. Espera-se C.'Ue os uldll.:ldorc:>C!!Siol clasS1I IC.l~O d~ ine<ipaeídados
cl.::l~rem os seus. próprios proji!ctos d~ subcl.lSSIIICaçao. refercnt.,s a este_
ColV·MO.

9

-

OUTRAS RESTR<ÇOES DA ACT<V<OAOE

Esle capítulo 1em, igualmenle, a fina~dade da permitir ao:. utilizat'ores, respostas a formulações que n:.o são contempladas noutra pane da classiicaçâo.
l.tõlis. urro. vez se espero1 que os utilizadores da classiflcaçâo de incapacidades
ekttorem. a titulo e:(pcrimentat, o seu próprio esquema de subclassificaçâo, da
modo a ptOpOICionar a base de um futuro esquema estandatdizado.
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<NTERVENÇÃO E GRAV<DAOE

Na vidd qu.llldiana,::~ e:(ecuçao de uma tareia é raramer.te uma·questao de tudo
cu na c a a a maõori<:.. das pessoas 1eccnhce cs:e lac:o. graduar.do a çravk!Zide
d.l restriç:.O. Recomenda-se que a c::.dJicaçM segundo as e.:tfcbO~~üS da
escala a seguir apresenlada, corresponda .ao quarto digito supremCntar da
·crassiflcaça.o das incapacidades: existem poucas inc.:tpacid.:tdes a que n~o se
possa aplicar as calegorias da escala cSt;:~ndarclizada.
·
No, que se refcret As categorias d3 escala hã quauo c.bjectivos de intervcnçao
em reraçào tl incapacidade:
i) .Prcvcnç:.O da incapücidJdc, quando o Individuo é c<1paz de realizar uma
actwd.ldc. sem ajuda. por si p.óprio e sem d:liculdadeil Poss1t1hdJde de melhoria, quando o fndiYiduo é capaz do realizar uma
act•vidadc. sem ajuda c por :si próprio, mas com dificuldade
iUJ Auxilio. quando O· individuo s6 é ~z de realizar uma activfdade com
ajUd.l. incluindo a ajuda de outros
iv) Substieu~.quando o individuo~ pode realizar uma actividade mesmo
.comajud.3
Estes objeczivos podem ser ilustradOs, tomando como exemplo os diferentes
niveis de: incapacicfadc dSJ visao. do segUinte modo:
Nívefl

o indMduo podo rearrzar todo o tipo de tarefas da vis ao

NIWIII · a visao do Individuo precisa de ser melhorada a rim de poder realizar
tarefas visuais de detalhe, sem difiCuldade~ a melhOrla pode
conseguir-se de forma directa, ou seja mediante a uti:izaçao de
óa.llos para leitura. ou indirectamente por adapmção, ou seJa por Llm
ajustamento da ilumin<lçao ou de ajuda compiE'mentar tal como a
utilização de lipos de letras grandes
Nivallll o Individuo pode realizar rareias visuais globais mils apenas com
ajuda suplementar; essa ajuda suplementar pode ser directa. ou seja
mediante o uso permanente de dispositiYOS, como lêilfés Correctivas
de grande po!ênci"a ou o recurso d um cao gula, ou ainda, noutros
tipos de Incapacidade lisica, coma ajuda de outra pessoa; ou indirec·
tament&, por exemplo por ajustamento ou adaplaçaodo melo ambi·
eille (por exemplo, o uso de caracteres em relevo nos aparelhos de
comando, como botOes salientes o que reforça a precisao do ajustamento graças aos eslimuros láctcls)

NivtiiV o lnd•vkluo .n.ao consegue utilizar a sua visao e assim depende de
formas' subslitulivas para realiza!' tareias que exigem um CCrlo grau.
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de visao: esta substituiçao P?dc ser conseguida da várias formas.

Inclui: grau de gravidade na.o aplicável a determinada incaPacidade
9 Gravidade n.1o especificada

evita quando vê capazmente
Em principio pensar-se-la que estes quatro nrveis poderiam conslituir a base
de uma escala simples da gravidade da incapacidade. Na realidade eslas

c:tlrg.,n.'lS <lprc~t:nlam ~ v:ml.a')<)R) d·~ !.(~r(.•m r.:::J:únni•)Pto~ l.:'t:o..:o~ C•: <!··I:P.r._
h:rn urn grilU cic incnp.l.:.d.ld? l<tCol di.! e:~.l;t:;r:l·?Ccr C' ;!;:;m c.!:::.v.l_!..!~as ~s:~~~ .
d~ qu.:~tro nivcj~ sáQ l.~;;.1mcti\C' u1iliL:Jd.1s. r lo cntac:~~ c-:..1.1!1" ~~~l•:_o;?>;~_r.ls s~_o _

cx1cn:;as para indtcar com PH:c•~:to StJ!t::l,,mtc ,'! _qua:Jd,lC.:: ·de
intcrvcnç:to rcqucrid~ para melhorar a c:cc·caç!lo d<l tJrt:-la E. sao a•nda
desiguais no seu alcan.::t!: assim os níveis I. 11 c m podem tv<Jos t:1-1s rclem.,..se
a individuos que. na ma::: ria d::ls Circunstãr.ci.:as. podem se ccons•dcrados como
independ;;ntes, enquar::o os nivcis 111 e IV sa:o susccplívcis de s·UbdNisa.o que
permitirá expor "com mais detalhe o hpo d~ intcrvcnc;ao rcquenda.

d~masiado

(suplemanto opcional 'de um quarto digito)
Ocflnlçao
A gravidade da Incapacidade rellecle o grau de restrição da actividade _do
individuo.

AVALIAÇÃO DA EVOLUÇÃO

Dcflnlç:io

Categorias da escala de gravidade

O Auséncía de incd, :cidiJde (n3o ctassrficával nas c;;tcf)OriaS t ·SJ
· Inclui: inexistência' de qualquer incapacidade (ou Sf.'Ja, o rndt·,:duo pode
realizar uma actividade ou manter o comportamento adequado, sem
ajuda, poi si próprio e sem d•l•culdóld~}

4

5

6

.

.

.

. .

A evolutividade traduz o Cl'rso prováYel do nwel de lr'IC<lPi!Cidade dO IndiVIduO

Inclui: indicações referentes as possibilidades de responder a· necessidades
na.o satisfeitas
·
. .
Exdui: gravidade das deficiências subjacentes e também a poss•bilidade de
reduzir a sítuoçao de desvantagem social do indivíduo, qu~ndO ~idà ·
pela adopçãO de medidas de politica social e Cfe auxiliO soeíãl

3

Regras de codlflcaçao

(suplemento opcional de um quinto d1git_o}

Caracter:stlcas
Elaboraç:to da escara: baseia-se na potencialidade de uma inler,ençao
rcatilávcl a nivcl rndtvidual e que pcrmila melhorar a
execuç.OO (da tarefa), lendo em 'conta a condição
actual do individuo

2

Como se pode verá escâta de graviclade corresponde aos seguintes nrvels da
intcrvençâo :
categoria da escala 1
Possibilidade de melhoria
categorias da escala 2~4
Auxilio
categorias da escala 5 e 6
Substituiçao

classificar o individuo de acordQ com o seu desempenhO de activldado,
tendo em conta as ajudas. dispositivos e assistênci::l necessários para conseguir csle nível de reallz<:~çao
ii as ajudas e disposilivos que se pensam proporcionar ou prescrever rrao
deverão ser tomadOS em conta -doutro modo permitir-se-la: tra11s1ormar
os rc::.utl;vJos. obtidOs pt;:la tntervçr.(:'!o. r:~.•rn~ 111':(!~:;:-n irrr.r::c.sa c t.::m
ngor. a partir do rnomemo ern o.u~ a_aju'J,l ou os d•::.ptj~·h'lOS tossem
proporcionm:krs:
iii set existe dUvida qvar.~.) à· caleÇOIIa em qu~ a inCJ;"!J.Ctd~td.:: deva ser
incluida, classilíque-s~ nunia categorta menos favorável {ou seja, a quo
tem um número mais alto);

GRAVIDADE DA INCAPACIDADE

lnclul: presença de dthculdadc (OU SCjü. o •nd,oiidtió pooe rear..zar- Urria" ac·
lividadet ou manter o con:portahit.-nlo adcqu<)do, sem a:Uda. ppr &f
próprio, ma~ com d•:•CtJid:idéJ
Exccuy.1o i1fttd,1d.1 (n.lo cf.ls.si!íc.1_vel n.1s c<J/C'(}orias· 3·9)
Inclui: .:JjUU.lS e <lispost!i~·os ncccssi'lrioS {ou seja, ó individuo só pode
rcnlilar um01 aclivldnde com ajuda física ou de disposiliv_os
Exclui: assistênciã por parte de outra pessoa {Cillegorla-3}
Exccvç.1o ,,s~isMa (n,lo ci.1SSific.ivel nas categorias 4·9}
lnckJi: ncccsMJJ.dll de ajuda {ou seja, o individuo pode realizar uma
adivklade ou manter o compor1amcnto adequado, qucrlacilitado por
ajudõls ou ~. mas somente com a alguma assisll!ncia do ou1ra
pcsso::l.)
E~ecuç3o df!pcndL·ntc (n.1o cf,.~ssil.'cávcl nas ccztc{]OriJs 5·9)
Inclui: C:cpcr.dUncia toJ,lt d.l presença di) outra pessoa (ou seja, o ind'wfduo
pot!c reJifzar uma acti•,id:-tdc mas somente. quando alguém cstácon:
ele a m::~íor pnrtc do tempo
Exclui: invalidez (caTCgotiãs 5 c 6)
Incapacidade agrav.1dJ (njo ctasp1ficJvel nas carogoriéls 6·_9}_
lnc;Jui; lrnpossibilid<~do do exocuiClr uma octivlclado çom auxilio d'o outropol'-•
soa. a quallem que se s..:rvir da um dispositivo q~e p~riT'ita prestar
esse auxilio {por exemplo: o indivíduo na.o podo ser retirado da cama
a não ser mediante a utilização de um erevador); o ~mpor1amcr.to
adequado só pode ser alcarw;ado na presença de outra pessoa e num
ambiente protegido
lm·alidez lot.11 (n3o classificiJvel nas categorias 8 ou 9}
Inclui: imposs•bilidãde de executar ou manter uma activldóJC!e ou compor~
lamento {por exerilplo: Um indivfduo acamado)

9121

8 NJo aplicável

como ouvir rádio em vez de ler jornais para estar a par das noliclas,
pela aquisiç:t.o de livros falados. ou recurso a uma adaptação do meio
ambiente que elimine todos os perigos que o Individuo normalmente

Dilicufdadc de execuç.1o (nao clJsstlicã·,cl n.1s.c<Jtcgcfi~1S 2·9}
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Caractaristlcas
Elaboração da escala~ considerar a potenci::~tid_olde de int.ervençlt:O sobre o
Individuo paról ctul) os.to obtonha malhOr.;)G racu!t.n:lda
ni! exccuçao,tendo _em conta a evoluçâ_o prcvtsi'vcl da
Incapacidade
rnciJi: indi!..ações. sobre as necessidapes_ prcvisilleis ligadas à incapacidade
_
Exclui: prognóstico das dclic:iéncias subjacentes. n:1o incluindo os c:JSOS
em que o grau de íncapttcidade possa ler corceloçao estreita com o
prognóslico da deliciéncia
·
a potencialidade de reduzir a situação de desvantag~m do indivíduo, em
particular, por medidas e polilica de bem estar sociais
CE'Iegorlas da escala de evolullvldade

_

O Auséncia de lncapéfcidade (n~o classificJyel nas categorias 1·9)
Inclui: inexistência de qualquer ineapa"Cidadc
Possibilidade de recuperaçtJo (nAo ctassilicável nas categorias 2·9)
Inclui: fJresença de incapacidade, em vias de melhoria e com e::r:pectativada
__
rgabilitaçli.~ linal sem restrlç1:1o luncional
2 Possibilidade drJ mefl)oria (ntio classs!iç;i~·er nas C.1lC;jctias 3-9)
Inclui: presençalie Incapacidade, em vias de mol!,oria·c com c:tpectâlivade
reabilitação l_inõl. contendo rcstriç~o l_uncion::~l tC$idual
3 PoSSIÕilidade do assisténcía (n.tJo C~1SSificávcf nas ca:ogorias 4~9)
Inclui: incapacidadc_d_e·nivel eslabililado ou estático cm que o rendimenlo
funcional pode ser melhorado medianle <:!judas. assistêncta ou
outros suportt?s
4 Incapacidade estabUizada (n~o classificáve{n_as cate{)<lrias 5·9)
lnclli: incapacidade de. níVel e si abilizacf?ou c.slático scmncnhum prognóst;oo
de rncthoria no rendimcr.lo lunctonal

5 Possibilidade de adpptaçllo (n~o cfassific<fvcl nas categorias 6·9)
Adaptar sionilica lo_t'l)at mais suportável
.
Inclui: situaçi"IO di! crescente inçapacldade. mas em que o ~endtmc~to
luncional pode ser melhorado mediante ajudas, assiStência .ou
OUtros suportes

6 Ir cap.JcldJde com evoruçao deleriorante (nAo classificável nas categorias
sou9}•
. d
lhon
Inclui: atyavamen!o d.::& incapacidade. sem persp_ecliva e me
a
S Progilóstico trrdetcrminado
9 Prognóstico ntto especificado
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R.egras de cod'Uicaçao'

dassifica-s& urillndivrduo segundo a cvolutividade da sua actividade tun·
'clon:ll (Ou seja, O grau t:le inc~pacidade) e não_ segundo o prognóstico das
dcliciõnciaS subjacentes a Mo,ser no_ caso t~m·que a Incapacidade possa
- · est<lr estrcitamcnle relacionada com o prognóstico das deficiências; e tendo
em conta aíuda_s e dlspositivos, ~diticaç~o ou âdaptaçaodo meio ambiente
.Imediato, e assistência prestada por outras pcswas
Jl as ajudas ou adapt<JçOes que so pensam proporcionar -ou prescrover não
deverfio ser tomadas cm coma -doutro modo permitir--se-/a transformar
os resultados, obtidos pela intcrvcnçao. ntJma mcdíç.1ojmprecisa e sem
rigor a partir do momento em que a ajuda ou os dispositiVoS. fOsSem

proporcionados

·

·
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Ha do"iS aSI)Cdos- no ~igo 1que ~everao exigir uma particular atençao no
futuro. Pnmciro as proposlas de codHicaçâo desle manual mostram um
marcado conlrasle com a COITlllexidade e exaUstividade dos mélodos de
av.ah.)ÇM·convcncional para as ;actividades .da vida di~rla. A diferença na
ab?rd.lgcmé~vdl a nova aprecia~odosobjectJVOS e melados ( t 1] e espera·
se que a uiWIOr aphcac;~ deste código ajude a resolver as d!lecenc;as, de lorma
a permitir uma maior ecpnomia em futuros esforços de ava~•ac;a.o. Segund::J, os
utilizadores têm a opor1unicbde de alargar o código a f1m de encontrarem
respostas mais satislal6rias aos problemas que se lhes p6em. Espera-se. que
qualquer fK\VI contribuição que c~iba deNto elo 'bjedivo de desenvolver esta
ctassificaçao, seja enviada. confonne solicilado na IntroduçãO, aos promotores
diSII dassificaçao_

(N.B. a ordenação desta escala. segundo as possibílkfados de tntt;!rvençao,
.determina qu_e_as_c.Jtcgorias com potenciõllidade de benolíeiar com as·

CAPITULO 4

sistência ou de ler mclhori.l,lenham números maispaixos que ascorrEispon·
·CLASSIFICAÇÃO DAS DESVANTAGENS (HANDICAPS)
.é.zntpscategor{as em situaça9cte cstabilizaçao ou com potencidlde deteria·
Usla de dimensões
raça o -de$ la forma a prestação de assistência ou melhoria parece coneuzir
a uma reclassilicaçao numa categoria de número mais aHo,uma vez que na o . 1 Oesvan!agcm (handícap) na orientação
2 Qçs_vanta_geon (handicap] na indcpendl:ncla Jisica
se poderá esperar melhoria
iii se existe dclvkia quanto i\ categoria em que ô indMduo deva ser classificado, · 3 Desvantagem (handic"ap) na mobilidade
4 DesVantagem (handicap) n'a capacidade de ocupaçao
COdifique-se numa categoria monos favorável (ou seja. a ·que tem um
S Desvantagem (handicap} na integraçao social
OOmero 'mais alto):
8 Desvantagem (handicap) na indepitndência econórnQ
7 Outras desvantagens (handicaps)
GUIA OE CLASSIFICAÇÃO

As inc..,p~cidados podo!m ser consideradas em primcim im:.t,\ncla c dentro de
certa medida como um tenómcno de lirni;:Jr. Assim, põlta úell!rminar se existe
ou n:lo. uma íncap.:~c!d~de e qual a sua natureza é só nt!<:ess.ar_it> julgar com
precisao se detem1inada acçao ó ou n~o realizável. Em_princ:pio n~o deveria
sct rruito édicil ctassilicar as restrições de aclivldade nas categorias ad..t·
quadas do código
Acstrulura t.1xon6mica da ciassilicaçao i3ssamclha-sc à da CIO. na ml!dida cm
quo iambém é hlcrarquizacra c -conserva o s,w slan~lica-:!o. mesmo quando a
cOdillc.:~ça-o é usada sob a Ierma de abrcvi<~[Uta. Mais uma vez :ie relere que o
nível de detalhe propcr.:ionado prctend.:: definir o conteúdo dns classes 1t
permitir a ~specilicaça:o aos utilizadores quo a desejem. No entanto, este
esquema d menos exaustivo que o código O e previu-se o seu malhoramento
•:Orno respos!a às necessidades que surgirão com a utilizaç~o uft&rlo( deste
c6digo. Assim o nrver de detalha a ser registado depende da escolha do
utilizador.

A lnformaçao sobre as principais d•liculd.:ldcs 6 a!!;o c;u11 normalmente se
encontra já anotado nos registos oxisrentcs._Cod•ticar o que quer CiliC esteja
registado. na respectiva categoria do código I, nao dc"e p::.rtanlo, constituir
dificukJadG in~uperável. No enranro. há que ter em arençao éois prc;blemas.
Prfmeiro. os dados existentes serao mwlo lrcque:nt.,n~nte vulner.1..,.eis à
subavailaçao _:_há o risco quo nao tenham ficado reGis!adas l~pacidados
importantes, segundo o seu grau, Segundo. dcvo·SO s&r prud.,nrtl. tendo em
conta a potencial varia::,ilitJ<~de dos métodos de av<Jiiçâo. ·Assim, podem
encontrar-se ó1feronças enk'e cfassillcaçócs baseadas em avaliações clinícas.
em lestos fUncionais {Incluindo as actividades da vida diária) ou em questionários •.
A partir de agora., utif;zaçao das secções mais lmportãrUos do cÓdigo I, como

a rasta de cont:olo a açllcar a cada individuo, requer quo o obtel'liador ponha

a si mesa110 um~ série de questoos: •Será quo CSI<l indi·..iduo apr•:tsonta um.a
incapack:fade no comportamento, ou uma incapacidade na comun:ca,;:to: lera
ela uma Incapacidade no cuidado pessoal? .. e assim sut:essi·,amon:.:t. Para
Iodas as respostas arirmali·Jas, podorii procurar-se mais inlttrmar,:.~ nas tinh.as
mais detalhadas da cod:licaçao.
Estabelecida a existência do Clclerminild:lS •ncJp<Jcidadcs, outras questões se
ptem, cnt3o. pois a inc.lpaclcfada reprust:nt3 um lraca~so na rcal•zaçao de
algo. pelo qua é de espewruma cena graduaçao da capacidade do eucuçao.
EnecesSário por1anlo lazer.:.Se a avallaçi'lo da gravlcJad!l das incapacidades do
individuo, como também stt torra útil determina. a ewlulividé'de. 0:. pnncrpios
destas avaliaçaes foram fá indicado:; nas páginas anteriores feferorues aos
niveis suplemenlares. lnfolilmerue•.ao tentar c avaiL:.çao 18lrospediva, com
base nos registos existeruea, a fnsuficlêncla de dota:hel sobte o nrvef de

Gula do·~vall~
DESVANTAGEM (HANOICAP)

No dominio da saúdt. a desvantagem (handicap} é a 'corldfç.1.!l
social.deprejuizo, sofrido por um dado indivfduo, resultante da

uma deficiência ou de uma incapacidade que limita ou impede

o d•sempenho ~ UIN actividade considerada normal para
esse lndlviduo,lencJo ematençao:t idade, o sexo e os factores
sóciO-cuhurais.

~ A desvantagem {hanrlicap) refere-se ao valor dado à siluaça.o

ou à experiência do individuo, quando aquele se afast~ da
norma. Este valor carc:.cterila-se pela discrepância enlre a
acluaçao. o ostatulo, ou as aspiraCjOes do Individuo e as
expectativas que dele ou de um determinado grupo a que
pertence, existem. Assim, a desvantagem (handicap) reprt·
senta a expressão social de uma deficiência ou incápacidade,
t como tal rcllede as consequências - culturais, sociais,
económicaseambienciais-que,paraoindMduo,'derivamda

existência da deficiência e da incapacidade.
A desvantagem provém da falha ou da impossibilidade em
satisfazer as exped<lfivas ou normas do universo em que o
indivíduo vive e surgem quando as .. tunçOes de sobreviêncla•
(ver página seguinte) se tomam dillcels de deserrpenhar.

~ É importante reconhecer que a classitlcaçao da desvantagem
(handicap) nao é nem uma lttxonomla de desvanlagens sociais. nem uma Classillcaçao de. Jndiv!duos. ~ antes urna
dassiflcaçaode ooÕdiçoes em que as pessoas com deficiência
aepoc:Jemencontrar,condlçOttsqueascolocamnumadesvan·

taoem tm 111Jac;.ao aos seus umelhanlas. quando conslcfera·
duiOII o ponto do vista dai nonnuLISTA DE DIMEtlSOES DE OESVAtHAGEt~S (HAt~CIC~S)
FUNÇOES OE SOSREVIV~NCIA

1 Desvunlapern (handicap) na orienta~o
2 OesvanfilQOtn (handicóJPJ na independéncla lisica
3 Desvantagem {hancllcap) na mobilid.lde
• Desvanragem (handlcap) na capacid.1de de ocupaç.to
5 Otsvanlagem (hanc:Sicap) na inlegraçao SOCial

I Dtsvanlagem (hand'icap) na independ~ncla económica

oxecuç~ai<:Ol>;adapodeol>slaraumaapllcaçaoplenanosn!velssuplomen

lates.

'

(II).....,,ILU..a..,J.o-P.H.N.(!07t) _ _ onci_IIIOG-IOO.

DIÁRIO DO CONGRE~SO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1992

orle_ntaçao os 1oma vulneráveis em ce11as circunsltlnc•as. 1a1 como ae·
pendência etilica a delerminadas intensidades de iluminaçao. em certas
incapacidades da visao: dependência crílica de determinados niveis de
- ruídOs de fundo e· outros sinais concottenciais, em incapacidades da
·audlçao e nalgumas incapacidades d.1 fala (por excm~IO: quando o
volume da lata é insuticienle): e desvantagem por necessidade de ajuda ·
técnica ou medlc;aça.o (por exemplo: incapacidade de ocupar certos
empregos ou conduzir carro - codilicar adicionalmente estas circuns·
tâncias como ocupüçâo diminuída, ca1egoria 2 da desvanlagem na
capacidade de Ocu~çao, 4)

OUTRAS DESVANTAGENS (HANDICAPS)

'

7 Outras desvanlagens (handicaps)

Quinta-feira 19 9123 ··

FunçOesdtl

sobreviv4ncia As seis dimcnsOes-chavc da experiência, alravés das quais se
· avalii.•a cômpctência do ind1viduo, loramdeslgnadas por lunçOes

de r.or~tevi·Jéncía. Para cada uma d~stastS:menS.Oes elaborou-se
uma escala, o mais !lierarquizada de'circunstáncias. passiveis.
Ao contrário das dassit icaçocs-d3s dci!Ciências e i~pacldades,

nas quais os indivíduos podem ser_ldentllicadóS-a';>enas na

categoria que se lhes aplica. na classificaç-.ao'das desvantagens:
(handiaps) é aconselhável que os indNfduos sejam 'Sempre
identificados em cada d1'mens~o ou lunçâo de sobrevivência.
Obter·se·â assim o pertil da sua desvantagem SQcial.

OultaS dssvantagens
{handicaps)
As seis princip3is funções de sobrevivência não abl'angem
de forma alguma toda a gama de desvantagens, embora
incluam os problemas mais significativos. A nalureza
diversa das outras desYantagens (h,andicap~} impossf..
bilita a suaclassificaç.ao escalonada e apenas se çonsiderou a idêntilicaçao destas diliculdades.
·
· ·

.

-

'.-

-

..

-

..

..

4 Alloraçao moderada da orientaça:o (nM classificável nas catl!gorias 5·9)
lncJul: quando a aluda técnica ou medic.1<;ao n:ao podl:m compensar a
desvantagem (handicap) de forma sali~lalória de modo que a dili-.·CuIdade na orientação permanece c.onside rável; q~JanOO é necessária
assistérlCia de lercciros. corno- para os indi•Jiduos que lém uma
perda significativa de ®diçao, os ·que têm insensibilidade ao tado,
Sofrem de eonrusào mental ou de outras perturbaçOes importantes

·a

6 Aileraçao grave da orientaçao (ntJo ·crass•'ficlvel ndS categorias 6·9)
Inclui: incapacidades graves no COfll)ortamento ou na comunicaÇão em
que um mecanismo de substilulçao é necessário. como nos graus
·mais graves dos estados compreendidos na cateoria 4 (por exemplo:
o lnc.livlduo nao pode desempenhar uma actividade, mesmo com
ajuda, e portanto fica dcpendenle da substituição por outros modos
de "~;emaçao, coroo a CO[lli_ança de um cego na orientaçao e no
taclo), ou desorientação moderada -

DESVANTAGEM (HANDICA.P) NA ORIE!lTA~O: . ·

Oellnlçao
A orienta <;ao conslsto na capacidade do individuo seorientaremrelaça.o ao seu
meio ambienle
caracto~sncas

Elaboração da escala: baseia-se na orientaça.o em retaçao ao meio ambiente,
indu indo a reciproCidade ou a lntereacça.o com o meio
ai'T'Ibiénte
- ·· ·

lncU: a recepçao de sinais do meio ambienle (atraYéS da visao. audiç:to,

· ·olfacto ou tac'to}, a assimilaçao ·dest~s·sinàiS e -a·e'tpi'êSsao dd uma
resposta ao Que loi assimilado: as consequências das'incapacldades no
comporta memo e na comun'caçâo, abrangendo os dlrerentas graus de
.vec, ouvir, tocar e falar, e a assimilaçao destas lunÇOes pela mente
Exclui: a resposla à recepção e à assimilaç.\o de sinais do meio ambiente,
. rnanifeslada pela desvanlagem.no cuidado pessoal, (desvantagem na
·- ··."ldependéncia tisica, 2). e..-iratneruo.de perigos físicos (desvantagem
· na mobilidade, 3).-co.mpol1amenta em siluaçOes especlllcas (dasvan·
' • Iagem na capacidade de ocupação, 4), e~o-compol1amento para com os
oulros (desvanlagem na lnlegraçao social, 5)

caaegorlas da escala

loclui: sempre que existe uma alleraç.:lo moderada ou grave ê1e mais de um
modo oe oricmaçAo. sendo es1es a visào, a aud1c;;:ao. o lacto e a fala
E•Ciul: incólpacid.ldos da fala, as~ladas â surdez (crasSihcar !ais in·
- - chviduos unicam..:mc em lunç.3odos.:.~ e r. ta® au~:Mivo. a menos CJJ•
a pP.rturbação da fala seja de lal forma grave que :lltcre a comun..
caçao; nes1e_ caso, ctassittcar ~s i~lduos na cat~oria 6)

·7· DesorientaçAo (nao classilicávef nas catBQOrias 8 ou 9)
Inclui: incapacidade de o inciivíduo se orientar no seu meio ambiente a ponlo
de requerer cuidados institucionais

~-·

t N!lo ospecúQCIQ
Rtgras do codllleaçao

,. -a

CÍifÍCÚidade ou-·neêessidade de ajuda ocasional na.o devem lmpeJir de
- -., claSsificar o indivfduo numacalegoriamalsfavor.lvel{ou seja, a quelamum
_-~r'rle_ro mais baix_.o);

.âs a}isdas técnica;;-~ a_daptaçOesque :se ~n5am proporckmarou p~screver

O Bem orientado {não classil!câvel nas categorias 1·9)
1 Alteraç:Jo da orientaçao bemccmpensada(não classificável nas cat~gorias
. 2-9).

6 Perda do orienlaçAo (n:Jo cJass,1icJvel nas careg:Jiias 7·9)

. .

'

lnck.ll:- !JI.ilização constanle d,e ,ajuda para; ver(por exemplO: &:t,llos). para ouvir
. (por exemplo: amplific'tdor), ou para q locar (por exemplo: bengala) ou
.ulitizaçao conlinua de.medicaçao para co~trolar as IO\;apacldadas no
-.compor1amen10 o.u na comunicaçao,lando r.omo resultado a restau~
.raça:o total da orientaçao
Exclui: _ajuda ou medicação .usadas intermltenteinenle (outras desva'ltagens,

.
''
2 Perturbaçljo intermitente da orlentaçao (na.o classificável nas categorias 3·
·~
.

nao deverao ser lo.madas em conta-doutt.:;; modc pennilir-sQ-ia transfor·
mar os resultados·, oblldos pela intervençao, numa mediça.o irrpreclsa e
sem rigor, a partir do momento em que a ajuda ou adaptaçac, fosse
propoJcionada
·

ii se existe dUvida quanto à categoria em que o lndivrduo deva serclassiflcado,
_ , cod!lique-se OUI1J8_ categoria menos favorável (ou seja, a que tem um
número mais alto);
1v o ponlo de vista subjectivo é, evidentemente, umtaclorimponanle, mas um
lndivrduo deve ser classlllcado de acordo com o seu grau real ele da~
pendência e nao em tunçao do que o avaliadOr o julgar capaz de realizar·
2 OESVAUTAGEM (HANOICAP) NA IUOEPENOENCtA FiSICA

lncUi: perturbaçOes episódicas que podem interferir com a orientação, taiS
como ve.rtigens, doença de Méniêre, diplopia '(como pode ser encon··
Irada na e~cl1:rosc müll1pla), perda •nterm:tcr.tc da con:.c•t:r"~e•3 (pot
exempl?: ep•lepsia) e certas altcrac;;Oes da fala (por e:a-eftlpl~: ga'ijiuez)
Exclui: perturbaçOes bem corrigidas ou contro~®as. (categoraa 1)

Ocllnlçao
.
.
. . .
A independência lisica consiste na capac•dade de um •nd•v;duo manter
habiluatmente uma exiSiéncia elechvamenle indcpcndenle

3 AlteraçMJ da orientaçao parcialmcnle compe_nsdlia (nao cl.as!!•licável nas
eategorias·4-9}
Inclui: indiYiduos classilicáv'êis nas categorias 1 ou 2. mas que sofrem de
desvantagem num certo aspecto das suas vidas, ~rque a aneraçao na

Elaboraçao da escala: baseia-se na considera~ do grau de_inde~ndência
em relaçao a ajudas técrucas e à ass1stêrca di ttr·
ceiros

caracterfsllcas
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Inclui: cuidados pessoais e outras activi(fades da .vida quotidiana
Excful: ajudas ou assiSléncla na 'Orientaçao (desvantagem na orienlaçao, 1)

categorias da esc ala
O Totalmente indcpendcnto (n~o ct.1ssilicávcl nas cateçorias de 1-9)
lnch.i: ind~p~;fdéncJa nos tuid;:~do.s pessoa1s, !iC.ITl dcpcndoénciade ajudas
técnic...Js, .di!iposítivos. f110dlllcaç.\o do melo ambien:e ou da assiste .·.ela d~ terceiros, Pt,l dependência apenas em pequenas ajudas,
nao essenciais à indcpendóncia (esta Ullima deverá ser COdilieada
como .. outas desvantagens~. 7)

lndepend6ncia assis/ida (n3o classifi~vel nas categorias 2·9).
Ctas,si!lcam-se nesla categoria os individues .GU~ rcce~ram uma ajuda
lécnlca ou dispositico e os utilizam. Os inchviduos que receberam uma ajuda

técnica ou dispositivo, mas que n~o oS uti!aarn '~mo talperde(n parle~
sua independência; e os fndi~it;fup~ que vivem er:n_meios cullurais onde as
ajudas técnicas ou dispositivos nao estao di!oponivois. d.evem .ser classificadoS nas categorias 3 ou 4.

Inclui: dependênda de ajudas técnicas ou aparelhos. como membro .artili~
clal ou de subslituiçao, crutras. próteses, ajudas na marcha ou na vida
quotidiana, bem como dificuldades em conJrolar a etet.eçao, , ,
ExcJul: ajudas técnicas Qu,aparet(lqs nao essencJ.ais para a inctepencfência,
co,rrp,próteses ~enl~r!a:;, ou pessário~ par(! çontrolar o prot.apso do
yt~rp e ajud~s. na ,visa o cpcu_Jos). serr.prc qu~ o indlvid_lJÇ)· nAo seja
dependente de um tipo de assis.Jênc,a corno ;1 descrita nas categorias 4:8; Os individUõs'eújâ Vida é awo:ilind.l.c.u melhorada- auavé6 de
pCquc?rias âjudasdésie 'rtf:.o. devem sCr Ct35:::1fiC.lé'os na categoria O
' e devem 'ranibám sei cla!i.~!.cados conlc.rr.r: o C.l!;O. nas •Oesv~
l.iljjCrls na oricntaçtio· t1 J cu -Ou1r01S C1:svanra~ns- C7J
2 lndependéi1Cia por ddaplaçAo (nJo classifi~vGJ n#ls. c,1fegoria5 3·9)-.
Aclassilicaçao nasta categoria ptessupõe duas condições. A primeira é ~~ue
o meio ambiente imediato da vida guolidlana de um indivfduo e do gmpo r.o
quaJ ele se insere. põe. obstác.ulos lisicos à sua Independência, çomo por
exemplo barre ias estruturais ou a(qui\ectónicas, como escadasou·degraus
•(ncsla categoria, o meio ambiente imedialo deve inlecpretar-se como a h~bi·
taçao do lnd1'1iduo); a segunda,'é que a possibilidade de criar ou procurar um
meio ambiente a:tarnalivo seja possível nesse meio cultural. POt exempb,
um habitai-li e -de uma cidade lacustre encontra obsláculos para enlrar em
casa. uma vez que tem que subir um escada. pelo que a ahemaliva nessa
OJnuta Mo exisle
~= dependência de modificaÇOesou adaplaçOeS do meio ambienleime·
drato. como pore•emplo indivíduos dependentes de uma cadeira de
rodas, dasde quo se possam sentar, revanlar, manobrar a cacte-Ira,
e desJocaro-~na de um lado para o oulro, sem a ajuda de terceiros;
Individuas que lorc1m realojados a fim de- reduzir a sua des)ehdênéia
fisica, devido à sua incapacidade prévià por mofarem -~)'rf ~ificio
·com mais de um andar; e individuas é:ujil habliaÇão So1reu tnodilicações estruturais ou 'adaptações espectais, como elevador ou
·rampa, ou modiflcaçao.na altura da SUJ)ertfcle onde execulam o
1rabalho, etc.

Exclui: barreiras arquiledÓniCas não relacionadaS ·com a habll-3çâo do ln·
dividuo (as dilicukfades desle lipo de~m ser ctassifiqa~as qas
3 ~ 4,, S~QU_ndo o caso). ~ ~ívlduos qu~ r~.sam a
oferta de uma hal:lilaç.ao provida de comodid;:ades apropriadas ~ra
reduzir a de,ãrldência' fislca, devem sercl3sskicados riaS Ca:tegortas
~legarias

3ou 4.

·

' ·

3 Dependéncia em certaS situaÇdes (n~ cJassifiCA~ill nas categorias 4·9)
lr.dul: dilicurctade em sarisla1er necessidades pé;sSoals sem estar mullo
dependente de outros, como por exemplo,·quando as ajudas tácnl·
cas ou dispositivos. as modificações ou aS' aoapt;;ções ambienchtls
são impossíveis ou inacessrveis no meiO Cunural'em que vive o
individuo, ou que sendo acessíveis, saQ (eblsadas; dificuldade em
movimentar-se fora de casa, só ultrapa_isável COI11 a iJjltd_a__de_
ou1rém;-e as pe-nutbações modetadas da orlentaçc1o que requerem
a assislência de um lerceiro

4 DepBndlncla a intervalos 11/s/anciados (nAo clasoiic4v•l nas catogorlas 59)
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As ncc~S~Id,;·J(:S a inlcn·a~s d•:::OI.1nc1,1d'.>.., s:to asrpi! ceotlt!"n om:t·,.cz em
cada 24 llCW<J, ou mct:os lrcq•.:cnlr:nl'm!e
lnclul: dcpcndéncia di'! ll'rL~iros par<~ sah:::.fazcr m!ce~<;l'.:l,l1·!S ·~!:P:l";J.daS,

como as que se relacionam com a sr.:ts..sténc1a ou com mc:a·
pacidadcs relalivas .\s achvídades dOmé!;licas. relac,onadaS com a
·capacidade de etecuJar tarefas necessárias para a manuteÕÇ.1o da

alimentaÇào,aquecimen!o,limpezae:s.egurança,aumnivelaée•tàV"ef;
necessidad_e de habilaçào protegida ou vigiada
. .,
Exclui:' dependência de origem cullural,.como a. do homom empregaçlo lace
.a .sua esposa (O que nesle conlexto nao pode ser interpretado como
_urrra ~e~vaotaQcin) ·
5 Depend~nCla a inrervalos frequentes {não classilicável nas calegonas 6·9)
As necessidades a inlervalos frequentes sao as que ocorrem diversas vezes

.. ao dia

·

• lnçk,d~ depenctência de terce_iros para_ satisJazer_n.ccessidades a intervalos

frequentes. como as impostas. pela higiene pessoal. aJ.menlaçao e
outras Incapacidades respcilantcs aos cuidados pessoais; mobili·
da de dentro da habilaçao:semar-se ou ir à casa de ban.hO, es.,azi.ar
o bacio ou o baldo ~ mudat os lençóis e lavar a roupa suja pela urina
ou pelas fezes. necessidade de vigll:tncaa domicailâraa • , ,
6 Dependéncia d9 assisU}ncia constantemente ,dispanlvel (12} (nao classificável nas categorias 7·9)
·

As necessidades a interv.alos curtos ou. lmpr_evisiveis, sao as qu& ocorrem
duranle o dia e QUe requerem uma cfasponibifidade permanente 'da ajtld.a de
terceiros

lndui: dependência de outros individues para salislazer necessidades a
inleiValos cutlos. como ir à casa de banho. desapertar ou despir
peç;u;. de roupa, usar papel higiénico e limpar-se; lnjaviduos são
lncapaesdeselevantaremdacamaoudacadcira,deiremsozinhos
ACd~· d_ de b.a:lho,_uli!Y:arem-na e regressarem em segur.ança, ·sem
perjgp .de cairem; e inQi~iduos liS~W~mcnle lrágcls ou ntentalmenle
.lr!stávei$ QU!J lnçqrrem lac•lrrtente em SIIUaçOes de perigo;
necessidade de assistência inshtuoonal que ·lhes J)toporcione
vigilância, como nos casos de compot1ameAtO sOCialmente inada..

quado
7 DBpend6nciíl de cuidados consr.ames Cdc,oendêncla de cuidados especiais. não classiliQvel nas ca1egorras sou 9)
As nccoss 11ades de cuidados constantes ~>ao as. que ocorrem p~~·dQmlnan·
temente, quer durante o dia, quer durante anoite e dao lugar à necessidade
conliooa de vigilância e ajuda (em oposiÇao· à dependência de'mera dis·
pontilidade de ajuda lal corno é descrita na calegorla 6)
. • 1tw;:W::. incÍNiduos que precisam de alguém pata a exec:uçao da maioria das
·suas necessidades pessoais e que os assislam em tudo o que se
·relere ~is adividadesquotldianas habituais, ou que eSiao a tal ponto
. se111s. ou delieienles mentais, que necessitam de u~ alençao da
grau Similar e QUe. consequenlemente. requerem o atendimento
constante de terceiros. durante o dia• sujidade E:Xtrema do vestuáiio
. ~ou da roupa da cama, em consequência da urina ou·das fezes. de
. ocorréncia mais ftequenle do QUe a considerada como resposla
normalãsnceessJdadesfisiológiCas;osincfiViduosque,praticamente
Iodas as noites, requerem ajud.a para as lunçOes excreloras ou
·ol.Íitas lunçOes essenciais (como .ii.S do COIT\?Or1amento), mas que
precisam de menos atençao duranle-od'ICI; necessidade de cuidados
inslilucionais com o fim de conseguir uma COlltençAo do compor~
tamento
-~-

8 DllpentUncla d8 cuJdMos Intensivos
A:s necessidades de cuidados intensivos sa_o as que ocorrem pratlcamerde
todas as noites, bem como durante o dia e que, consequentemente,
requerem uma vigilância conslanta, por parte de terceiros.-duranle as 24

horas

looklf; !odMduos-QUe -Reee"..Sitam-de--afuda-p-am-as--ftmÇOes: exereioras ou
oulras !unções essenciais incluindo as do comportamento,
praticamente todas as noiles,e tarnbémduranle o dia. A ~aio r parte
dos individues desta categoria necessita da ser alimeO:ada e ves~
lida. usim como requer muita ajuda, diJrante o ã&a, para as suas
lavagens ou runçoes excretoras. ou sofre d8 inconlinêncfa
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5 Uobiüdade limitada~ residt1ncia (na.o dassilieável nas categorias 6-9)
Inclui: confinamento à residência, devido, por exemplo, a grave inc<
pacidade visual ou a deficiência cardiaca ou respiratória, apenc.
permitindo esforços rrunimos

a difia.lldade ou necessidad& de ajuda ocasional, nao dlve ~ di

classüicato individuO numa categoria malsf-(ou 10ja.aquotomum

rumoro mais baixo);

i

J

Mo~W Fmit~a ao quarto (nao classificável nas categorias 7-9)
.lnciJI.: 'confinam em o ao quarto, devido; porexetllJio, a delíciéncia cardiac
ou respiralória que imp6e repouso

as ajudas tér;nlcas ou adaptaçocsque se pcns.1 proporcionar ou prescrever

nao dcverao ser tomadas em conta- doulto m::>do pcmlítlr-se·ia lranslor~
mar os resulfados. obtidos pela intetVenç30, numa me<'ç3o i"""ecisa •
sern rigor, a partir do momento em que a ajuda ou ad'aplaçao tosse
proporcionada:

ii se existe dúvida quanto • categoria em qiJe o indiviô.Jo dev.a ser dasslicado, codifique-se numa categoria menos favor,vet (QW seja. na qUe tem
um número mais ano);
·
iY o ponto de vista subjectivo é, evidentemente. um factor imponame. mas o
individuo deve ser dassific:ado ela ac:orclo com o HU grau real de cktpondêncla o nao om runçao do quo o avaliado< o )ligar capaz do roalizlr.

7 Mobilidade limitada .;t cadeira (nao classificável nar; catogorias s ou 9)
k'aclui: confinamento à cadeira, devido, por exempb, a deüeiéncia c:ardiac
ou respiratória que obriga a estar na cama ou em que, pata entrar ·
sair da cama. é ne<:essario um elevador ou um dispositivo ãnilaf

8 RssltfçAolotaldamcbiJidado
Inclui: acamaçao ou oonlinamonlo i cama
B Nllo ospecilicado

Rogr.. do codlllcaçao
Classillcaro individuo de acordo comas suascaPi]cidadesde independênci<
tendo em conta as ajudas Mcnicas ou dispositivos e modilicaçoes ou adar
taç6es do :-,eio ambiente imediato, 'mas sem ter em' ~nta .o que pc.c
ICIOnseguir com a ajuda de terceiros (assim, a falia de segurança c;lassificac
NSCalegorias 3 ou 4 pocfctser reduzida através da ajuda de outras pessoa 1
· esta consec.Jente reduçao na.o deve. no entanto, ser tomada em conta, ma

3 DESVANTAGEM (I!ANDICAP) NA MOBAJDADE

Dellnlçao
A motlilidade consiSie na capacidade de um indivi<kJo
se deSloCar eiQzrnenle no seu melo ;ant)lenle

C.ractoristlcas
~o da escala: a escala é baseada naextonsao da ombllldade a parllr
da um ponto de referência: a cama do individuo
kQi: capac:dadesdo individuo aumenladas, quando há incfiC3~o. med"aanle

P«.óleses ou outras aiudas técnicas, ·inckJindo cadeira de rodas (todas
~tas devem ter sido identifiCadas nas categorias 1 ou 2 da desvant3gem
na kldepeodência físiCa, 2)
E'!clui: mobilidade conseguida :om a ajuda dt oulf'm (que pode str idt'ntifi-cada corro dependência a intervalOs distanciados. categoria 4, desvantagem na independênc!a lisicl)
categorias da escala

O Totalmente mdbs1 (n~ dassllicável nas categorias 1-9}

t Reslrlçdo variável da mobilidade (não classificável nas categorias 2·9)
JnckM: o individuo com bronquite e com deficiência de tolerância ao eslorço
durante o inverno, ou o asmático grave com deUclência inlermilente
na tolerância ao estorço: deliciências e incapacidades com evoluçlo
llutuante, como a ar1rite reumalólde ligeira ou {osteo) artrose
2 Mobilidade deficiente (nao classificável nas categorlas 3·9)
lnckri: r.::Sirlçao em que a ca;>acldade de se deslOcar nao eSiá iL'l"pecfida,
mas se toma mais morosa, a exemplo do que acontece na Incapacidade visual, e em que o individuo se toma mais inseguro na
cleslocaça.o; ou devido a Insegurança ele out(B origem; ou ainda
porque num meio urbano tem cliliculdades, conseguindo, conludo,
. utilizar os transportes públicos em todas as clrcunstlncial

3 Mobilidade reduzida (nao classificável nas calagorlas 4-9}
Inclui: restriçao em que acapac:ldacle de se deslocar se encont111 diminuída,
porexaf1lllo devido a incapacidade visual qualntetltte na aplidlo dO
individuo em 11 doslocar. ou ro&UIÇio por inllgurar~Ç<!.Iragilldado
ou debil:dado; incapaCid.:\de do fazer e-sforços \IIOii;rllos devido a
uma d~hci(:ncia card:ac:a ou resp~ra:Cna. ou tne:tpa:o1a~ do, err
melo urOO.no, se deslocar em transportes püblcos em qua•squtr
circunslãncias; d•ficuldade em manter emprego devido i d.1culdadE
de se deslocar de e para o Jocal de trabalhO, quando longe de
residência

o4

M~de

limitada .t vizinhimça (nao classilic;lvel nas categorias 5·9)
Inclui: mobilidade -limi1ada aos tocais que rodeiam a residtncla, como po
exemplo Incapacidade para eleCiuar esforços moderados devido ;
deficiência cardfaca ou respitat6ria

ldtpel'ld6nclafac:ea~rceirosdeveráseridenlificada.confoaneocaso.m=
<alegorias 3 ou 5. de indepondência tisica. 2);

I

a reduçao ou restriçao ocasional da moblfidade nao deve knpedir ée
classificara indr,rctuo 1'1.111lacalegoriamaisJavorãvel (ou seja. a que tem um
n:.mero ~is baixo);

• asajudastécnicasouadaptaçOesquesepensamproporcionarouprescrever
niO dever~ ser IOmadas em conta);
ilt seelisteciivida(Jianlolcategoriaemqueoindividuodevaserclassificado,
coc:lifíqu.._ tiJI'I\a cal:eooria menos favcrivel (ou seja. a que tem um
tümtro mais aliO):
v o indivlcJuo deve ser classificado de acordo como seu grau real da mobiUdade
o nao om funçllo do que o avaliado< o julga capaz do real~ar

NorA
I) pode-se encontrardillculdad!- na esçoJha da categoria, tal edmo a e'scoLh'
entto as categorias 2 e 3, em locais em que nao exislam transportes
· públicos. Nestes casos o Individuo deve ser clas.c:ilicado na categoria
menos favorável de acordo com a Regra lv, uma vez qutt é apenas com a
ajuda de um veiculo especial que a mobilidade da categoria 2 poda ser
conseguida. Esta convençao deve ser aplicada mesmo se o trabalho ou o
estilo de vida de um individuo nao requer mobilidade total; neste (:11SO, é
apenas sobre o esforço que sera preciso fazer, para conseguir uma
mobilidade total, que a escolha se deverá basear
b) o facto de uma desvantagem social estar ligada às normas culturais é bem
ilustrado por um problema próprio dos meios urtlanos. O comportamemo
dos condutores de autocarros, em detefiTlinado local utbano. pode impP.dír
1 ulillzaçao dos lransportes públicos pelas pessoas incapacitadas, enquanto um comportamento mais compreensivo por parte dos condutores,
num oui"' local, urbano, pode permitir às pessoas com a mesma incapacidade, a ulillzaçao desse mesmo tipo de transportes públicos. Este facto
leva a uma contradiçao entre a reprodubilldade {o significado da uma
categoria tem que ser o mesmo em todos os lugares} e a capacidade da
classillcaçao reflectir as necessidades (handlcaps) lol previsla, principalmente, c:om esce úlli~ objectivo • SÓ SIQ.Indariamente para ~

paraQOosltariiCUflllrais
-·· OESVANTAGEIA (HANDICAP) NA CAPACIDADE OE OCUPAÇÃO

Dtflnlçao
A ocupaçao consiste na capacidade de um indiViduo ocupar o seu tempo de
torma habüual para o seu sexo, idade e cuhura
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Ocupaç~o restrita (nao classificável nas categorias 6·9) .
_
Inclui: limitação no tipo de ocupaçao mantida peJo individuo, como restrição
grave na participaçao em actividades habituais para o seu grupo
etário; incapacidades que impedem uma criança de frequentar a
escola nornml tpor excn1pto. neccssu::!Jde doJ lrcqücnt3r urr• e=.tat>e·
lccirnento cspecinl dt.! ensino para criarrç:JS inc.:l";:i.:t::•lad.·.s. Q:Jando
P.sse e:;tabclccimenlo cxisl~): atraso m<:r:tJim:·r.!ur.:rJo;capacfd.Jde
de arranjar emprego em condiçOes e~peciais (por e•e:'T,P<l. num
cen1ro de emprego prole!Jido); necc~sldadl! de d•:l~;;g;J;r a ma1or parte
da responsabilidade de gerir a casa ou educar os filhos (por exemplo.
se recebe um apreciável suponeda segurança so_cial. ousa contrata
os serviços de culta pessoa); quedas lrwqucnteS em pessoas idosas
6 Ocupaç~o ccntinada (nao class1licáve1 nas cateçroria-s 7-9}
Incluí: fimilaç~o. quer no tipo dc_ocup;:~r;.,o, quer no tempo que o individuo
lhe dedica .. tal como jo_capaCid<lc.Je cm participar nas actividades
habituais para o seu grupo etário; incapacidades_que obrigam uma
criança a viver numa inslituir;~o a l•m d~ ai ser educada (quündo esta
possibilidade exisle). ou ser educada em casa (quando tal nao é uma

5

Caraçterfsllcas

Eaboraçao da escala: a escala é baseada na capacidade de manter uma
adequada oOJpaç:.o. de tempo durante o dia de ac·
lividade
lnc;luf: jogos ou diversões, emprego e as ocupaç_Oes habitu~is ~as pes_soas
idosas, o que efu muilas culturais inclui. o desempenho da lunça.o

domésiica, mesmo apóS à:qu'elas terem ultrapassado a idade máxima
ndrmal de ler um emprego
Sxcful: rttsfrlçao ou perda da capacidade de :.ssumir uma owpaçao _nao
•lribuívol à doliclõncia do individuo, mas a õlcontecimentos, como
modilicartOes no mercado de trabalho

Categr.rlas dr ascõla
ü Ocupado de forma normal {nAo classilicc1vel rias Categorias 1·9}
Inclui: capacidade da crianÇa frequentar uma escola normal quando e.ris·

tem possibilidades cducalivas: capacidade de uma cria!'lÇa pal'lici·
par em actividade hab~uals para o seu grupo e:ário, iridCpei"ldentementedsastruluras eduativas: capacidade de cerir adequadamente
a casa e de assumir as responsabilidades habituais da educaçao dos
filhos
Desocupado de forma intermitente Cnâo ClaS!:ificAVel nas categoriaS 2·9)

lncJoi: Incapacidade Intermitente de manter uma ocupaçAo habitual ou ac·
livldades de lazer. por exemplo, devido ~ in:~r1erêr:c:i_a de penur·
como epilepsia, enxaqueca ou arerc•a, ou devido a quedas
OC&Siona!s das pessoas idosas (com ou sem ferimentos)
ba~es

2 Dificuldades ligadas A ocupaçao (nao classillcável nas categotías 3·9)
ll'ldui: redução da capacidade de assumir uma ocupa~o habilual, come
nas crianças capazes de frequentar a escola normal, mas que n.k
podem participar totalmente nas aczividades escolares: Jn!foviduos
com fimitaçao da participaçao nas acti11id.J::1es ocupaCiOnais ou
recreativas que lhes sao habituais {pot exemplo, •Iraba lhos leves-J.
Individues comcfificuldade emgerit a casa ou em assumir a respon.
sabilidade normalmenle alribuivcl à figura parental na educação dos
filhos, embora possam deserJl)cnhar, apesar de tudo,. eSI as funções

·
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3 Ocupaçao ad..1plada (nao dassillcávêl nas .categ<~rlas 4-9)
!raA: incapacidade em manter a ocupaçao habitual, mas sendo o individuo

capaz de ter uma ocupação allernativaou modificada a tempo inteiro
(incluindo modilicaçOes da ocupaçao habitual, por exemplo, ai·
teraçOes do local de trabalho ou provisao de assistência ou ajudas
espec:iais): mod•licaçAo das recreaÇlles e outras actividades de lazer
(por exemplo. passatempos); necessidade de assistência especlcJ
na escola normal (por exemp!o, quando um individuo é parcialmente
cego ou parcialmente surdo. ou quando tem necessidade de ajuda
para ir .a casa de banho ou para se alimentar): restriçao na escolha
da carreira profissional devida a defldêncla ou incapacidade; neces·
aldold'e de mudar d• •lf1'rego ou ocup•çao (Incluindo reforma
antecipada- após ler atingido a idade da reforma, o indilftduo deve
ser classificado numa das calegorias 0·2, conforme o caso); e
modificações especiais necessárias para pode gerir à casa e cuidar
dos filhos (por exemplo, quando um dos cónjuges muda de funções
para compensar a situaçao, quando recebe algum subsícJ'IO extra da
segurança social, quando adquire aparelhos que pcnnitem aligeirar
o trabalho, ou QUando paga a alguém para se encarregar de
trabalhos de carácter geral, como a limpeza)

o4 Ocupaç~o reduzida (não dassillcável nas categorias 5·9)
Inclui: limilaçl!O quantilativado lempoque_o individuo é capaz de consagrar
â sua ocupçao, como reduç.ao da-s actividades recreativas e de lazea
(por exemplo, devido a uma cardiopatia reumalís~l); capacidarte
de frequentar a escola normal, somente a tempo parcial, ou outra
reduçao quantilativa da instruçao normal; capacidade de manter um
emprego ou uma ocupaC"ao apenas a tempo parcial, por deficiência
ou incapacidade; concentraçao deficiente das pessoas idosas. As
responsabilidades domésticas e parent;:ois têrr habitualmente uma
flexibilidade maJor de horário do que outras ocupaçao e assim o
tempo que lhes é dedicado pode ser melhor gerido- por esta razao
a perturbação deste tipo de acJividades não figura nesa categoria)

prálica

ha~tual);

atraso mental grave; c:apacid<ld<t apenas de e-:ce·

cutar activ.ldade.s domésticas muito limitadas (por exemp1o·, relacionadas com o gerir a casa ou educar os lilhos: defiCiência da
concentraçao, levando â ddiculdade de assumir uma ocupaç:io.
Ex:dul: residência numa inslituiçao, devido a inadaptaçao no comportamento
ou .i necessidade de conter desvios (categorias 5-B de desvanlagem
na indcpcndõn'cia física, 2)
·
7 .Auslncla de ocupaç:Jo cnao classifiQyel nasc:aregorias a ou 9}
lnclul: inc.1pacidadc de manter uma ocupaçao, devido a deficiência ou inca·
pacidadc,lal como limitaç_,o gra·1e na capacidade de.b"encliciar de
qualquer forma de educaçao (por exemplo. atraso mental profundo);
impossibilidade de tnanler qualquer forma de emprego; ifnpossibili·
dade de gerir a casa ou educar os filhos: deliciêr.cra g'rav·e da
concenuaçao, levando â incapacidade de mantet uma ocupaçao
8 Desacupado
_
Inclui: Incapacidade de se ocupar de form.,_que lenha a~um ser:tlido
9 NAO especificado

Regras oP. coc;lflc1ÇIÔ
I um epl.;>ódio quo agrave a s~uaça-o, mas seja ocasional. na o deve impedir
de classificar o indivíduo numa ca1egoria mais favorável {ou seja, a que rem
um número mais baixo);
·
•
se existe dúvida quanco à categoria em que o individuo deva ser classificado,
COdifique-se numa categoria monos favorável (ou seja, a que tem um
número mais alto};
"• .o individuo Cfeve serelassirlcado de acordo com o seu estatuto ocupacional
re.U e mo em função do que o avaliador o julgar capaz de deserrpenhar.
5 DES'!ANTAGEM (HANDICAP) NA INT~GRAÇÃO SOCIAL

Detlnlçaõ

.

A inteoraç:to social consiste· na capacidai:Se de um indiVfduo participar e manter
rel.açO:es SOCiais habituais

C.ractlffstlcao

EliJ!Jora~o da UCCÃ:

baseia-se no grau de contacto do lndivfduo dentro do
um cfrculo qus se vai alargando a partir do .ponto de
relerênc:ia que é ele próprio

(:alegorias da escala

.o

Socialmente bem integrackJ (nao classificável nas categorias 1·9)
Inclui: participação total .em Iodas as relações sociais habituais

1 'Panlclpaç.1o inibida (nao classificável nas categorias 2:9)
Jnck.al: indivíduos em que a ~resença da deficiência ou da incapacidade

origina uma desvantagem nao especifica, que pode iníbir mas n.ao
impedir a participação global em actividades sociais habiiUais {inclui:
embaraço, timidez e outras alterações da imagem do _próprio, cau·
sadas por deHciência estética ou outra deficiência ou Incapacidade);
e cer1as deficiências ligeiras da personalidade ou incapacidades 110
compo11amento

:2 ParticlpaçdO reduzida em silua~es -particulares (nao classificável nas
categorias 3·9)
~
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lnckJi: indivíduos que nao participam totalmente nas actividades sociais
habituais, como os que têm delíciência ou incapacidade qu~ o~.

impede de se casarem: actividade_ setual reduzida devid? a deficiência ou incapacidade, e certas deliciências da pers')nalidade ou
inC3pacidades no comportamento
.
Exclui: deficiências ou incapacidades que Mo inter1iras.l ~m as.. ~~laÇl)eS

sociais, por exemplo, um prolopso uterino controlado por pessário
não origina restrições significativas da actíYidade sexual
3 Partidpaç~c diminufda em geral (não classificável nas categorias 4·9)
Inclui: individuas que não conseguem estabelecer retaçõe~ ocasionais, de

tal forma que as suas relações sociais ficam !imitadas a contact~s
primários e secundários com a familia, amigos, vizinhos·e coregas;
indivfduos com atraso no seu desenvolvimento lisico, psicológico e
social, mas que lazem uma evoluçao com melhoras
4 Pcbreza.dc mt.1çóes (n:l<:~ <'lassiticjyt:l nas .catc~1'1as 5·9)
Inclui: individud's com dd1CUld.ldc em e~tnbelcccr r(:I3Ç0l'S de ordem se-cundtuia com amigos, vizinhos e colegas: ind1.,id.<JOS com alraso no
seu dcsenYolvimento tisico, ps1cológico ou social e nos quais nao M
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Inclui: independência económica do individuo referente à ohrigaçao de manter
outras pessoas, como os membros da sua lamilia; independência
económica mantida em virtude de compensaçOes por incapacidade,
pensões de invalidez ou reforma que o individuo recebe e às quais tem
direito, à excepçao de subsídios especiais para alívio da situaçao:de
pobreza; independência económica, obtida por rendimentos (ganhos ou
obtidos de outra forma), ou posses materiais, como recursos naturals, ·
gado ou cultivo de terras; pobreza agravada por ou resultante de
deficiência ou de incapacidade
Exclui: dificuldades e·conómicas nao causadas por deficiência ou incapacidade
Categorias da escala
O Riqueza (nt? classilicavel nas categorias 1·9)
Inclui: indivlduosque possuem recursos rruilo superiores aos da maioria. da
populaçao a que pertencem

Siruaç:J.o desafogada {nao dassificável nas categorias 2·9)
Inclui: Individues que possuem recursos superior~!S aos que necessitam
para manter o seu estilo de vida habitual, de forma que podem
suportar, sem grande sacriffclo, os gastos adicionais para melhorar
sinais de melhoria
a sua desvantagem (handicap) ou incapacidade
2 Rendimenros suficienres (nãO Classificável nas categorias 3·9)
5 Relaç6es muito limitadas (não classificável nas categorias 6·9)
Inclui: indiYiduos que conseguem unicamente estabelecer relãçOes com Inclui: independência económica sem ter de depender da ajuda material ou
pessoas chegadas, como pais ou cónjuge: evitamento ou económ~deterceiro~oudacomunklade (incluindo o Estado,masaspénsoes
desinteresse ocorrentes em pessoas idosas: perturbaçOes mode- · do invahdc7 ou incapacidad'!, ou os s.ubs·doo:; do ;ctoima cc··.rcm ser ccn~~dera
radamente graves do componameO\o
dos mai5 como rcndirncnlos do que como a,~.;dJs. n-:!~le ccr.t•!J!O) e assnn o
encargo financeiro que a ml'ltloria da dcsv:mtiJçcm {h::mdJCat)) ou da incapacldêLde representam, pode ser assumido sem privações sigmficati1as
6 Relaç6es jJertubadas (nao classificável nas categorias 7·9}
Inclui: individues com dificuldade em se relacionarem mesmo com as
3 lndependénciiJ reduzida {ntlo classiiLc.ivet nas categorias 4·9)
pessoas Chegadas e com perturbações graves do comportamento
Inclui: indivíduos que, embora indcpcodcn!e.s economicamente, sofreram
7 Alienaçao (não classifiCável nas categorias 8 ou 9)
uma reduç:io no seu nível de Yida, quando este é comparado com o que
Inclui; individues que nao conseguem estabelecer uma relação com ler- precedeu o co.meço da deficiência ou da incapacidae ou com aquele que
cciros; c.lcliciénci-a oo incapacidade impedmdo o dc;senvolvimenlo de poderiam ter alcançado se nao fossem pessoas deficientes. tendo como
rciJç:OCs sociuis normais: indiv iduos cuja inadaptaçAo co:nportamen- exemplo os que vêm o seu salário diminuir, devido a uma mudança d&
tal impede a coexistência e integraçao no lar e na lamilia normal: actividade, ou aqueles que suportaram despesas adicionais devido tli sua
pessoas idosas que tendo perdido os seus familiares e amigos têm incapacidade ao ponlo de terem sofrido privações considerâveis
pouca ·capacidade de estabelcer novas relaÇões
8 Isolamento social
4 lndependéncla prec~ria (nao classífícávet nas categorias 5·9)
Inclui: indiVidues cuja capacidade de estabefecet relações na:o pode ser Inclui: indivíduos que, em consequência de uma redução do seu nível de ma.
detetmmada devido â sua situaç:'.lo de isolamento, como as pessoas só se m.mtiverarr. indepe.ndentes devido a suporte ou ajuda financeira ou
que vivem em lnstituiçOes por fana de suporte social, familiar ou da material i;!e tercei,OS ou di:i com.midade (incluindo 0 Eslado, cornO é 0 C3so dos
comunidade (por exemplo, ctianças em or1ana1o~S ou abandonadas indivíduos com pcnsao ou subsidio adicional à pensao de Invalidez ou relorma,
à qual têm direito), e que em consequência disso podem por em perigo a
e resídentes em asilos)
independência económica da sua lamilia ou impor priv.1çOos aos seu~ mem9 NtJ.o especificado
bros
Reg,as de codif caçáo
5 Rendimento.s Insuficientes (Mo Classificável nas categorias 5-9)
Incluí: indivfduos c;ue sao apenas parCialmente independentes, pofC!ue os
;,;ma reduçao ocasional na integraçao social nao deve impedir o.e classificar
seus rendimentos. bens, a ajuda f1nanceira ou material de terceiros
o ind1viduo numa categoria mais lavor.ãvel (ou seja, a que tem um nUmero
miJIS baixo};
ou da comunidade, só cobre uma parte das suas necessidades: e
que podem, assim, colocar a sua família ao nivet da simples
M se existe dúvida quanto à categoria em que o"individuo deva ser ctãSsitiC3do
subsislência
~:fique-s~ numa categoria menos faYorável (ou seja. a que tem u~
numero ma1s afio};
6 Pobreza (nao classificável nas ca1egorias 7·9)
ai o •nclivíduo deve ser classificado de acordo com o seu grau de inregraçao
Inclui: indivíduos nao indepei]dentcs economicamente. porque dependem
SOCLJI~l ~o em função do que o avaliador o julgar capaz de desempenhar.
completamente da ajuda fmanceira ou malcrial e da boa vontade de
tetceiros ou da comunidade, devido à inexistência ou ir'npóssibili·
6 DESVANTAGEM (HANOICAP) NA INDEPENDENCIA ECONÓMICA
dade de urr; pensao de invalidez ou de reforma ou outros subs.idios,
e que pode.n1 assim colocar a sua família abaixo do n:vel da simples
OeUnlçâo
subsistência; ou· individues que vivem em inSiituiçOes para indigen."
A independência económica conslste na Capacldade de um individUo.assumit
tes
a autor.omia, mantendO uma ac\iYidade sóeio-económica régular.
caracterf$t5ea.S
Elaboraç.io da escala baseia-se na independência económica a par'lir do

ponto de referência que a ausência total de recursos é,
mas, contrariamente às outras escalas de desvantagens (hiJndicaps), a hierarquizaçao loi ester.dida à
posse ou à gesta o de lnabituais e consideráveis recursos; a justificaç:Jo desta extensao reSide nas polen·
cialídades favoráveis qu.e a posse de recursos
cOnsiderávr>is fornece para melhorar ou aligeirar urna
desvantagem noutras dimensões

7 lndig~ncia (Mo .cfassilicávcl nas categorias 8 ou 9)
lnclu, mdwiduos n~o indcpcndenles ccooomcanlC"nte e em c;ue a ajuda de

terce Iros n:llo está disponlvel de lallorma que o seu estado d& lncapacld.ldo fica
agra~ado

8 Econom lmente inactivo
Inclui: individ'-'>s sem suporte familiar, incapazes de u1na actividade económica,
devXjo às suas limitaçOes (corro resultado de atraso mental) ou por serem
muito jov·ens (como aqueles que nao atingiram a idade em que se tornam
habitualmente independentes da sua família, no plano económico ou material)
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EJ:dui: os que beneliciam de a;Ucta lamiliar e os consideradOs como jnaaivos
1m vitlude- do seu eslalulo de •dependente•, como o cónjuge ou outra pessoa
com quem viva (c:oddicar ll.lma daS c:a~egolia$ o-7. segundo o grau de inda.
pendência eco~mica ~ familia ou dO chefe de família)

Quanto :t aplicação retrospectiva dos registos existentes, a principal difi·
culdade reside, provavelmente, na escassez de inlormaçao. Contudo, como foi
referido na lntroduçao, toda a inlormaça.o disponfvel' pode ter valor inStrutiVO
para a elaboraçao das dimensões do código ov.

8

A partirde agora é aconselhá~el que a informação seja recolhida de forma
a poder classificar o individuo em cada uma das dimensões do código.

N~o

esptJCilicado

Regras de codlllcaçlo
cfassilicaro indivfduo de acordo com a independência económica da r3m ma,

na o sendo tomado em conta o seu esta!Uto de dependência lace ã lamilia;

I uma redução ocasional na Independência económica na.o deve i~edir de
classilícar o indivíduo numa categoria mais favorável (ou seja, a que tem urn
número mais baixo);
III as pens6es ou subSfdlos suplementares que se pensem prÓporclonar ou
atribuir na.o deverão ser tomados em conta;

Jv se existe dúvida quanto 41 categoria emqJe o lndivlduodevaserclassilicado,
codifique-se numa categoria menos iavol'livel (ou seja, a qua tem um
número mais alto):
7 OU fR~S DESV ANTACiEUS (HANDICAPS)

Deflnlç.ao

O aspecto essencial que deverá ser objecto de atenção no luturo, diz
respeito ao desenvol11imento das listas de classificaçâo, É provável que estas
venham a ser apresentadas sob a forma de questiOnários, o que na.O deixará
de avolumar dificuldades relacionadas com a terminologia, peiQ que o desenYQfvlmento de instrumentos passí.veis de aplicação lranscultural, não será fácil.

A COMISSÃO DE'&SSuNTbS"SOCIAIS -DECISKo TERMINATIV
Publicado no DCN (Seção II) ,de 19/11/92

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Os projetos
que acabam de ser lidos serão publicados e remetidos às comissões competentes.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lido o seguinte

Ou Iras clrcunslãnclas CiUt podem dar origem a uma desvanlagem social
caracterlstlcas
ExClui: desvan!agens sociais identificadas noutra parte da ctassilicaçao de
desvantagens (handicaps)
catergorlas
O Aus6ncia de desvantagem
Inclui: deficiências ou incapacidades que na.O originam uma desvantagem
significatiVa; como certas doenças crónicas que na.o afedam a vida
quot;criana du forma consider.tvel

Desvantagem msnor
lnct&i: necessidade de pequenas ajudas que n.ao afectam consideravel·
mente a vida Quotidiana, como próteses dentárias. óculos para ler.
ou pcssár.io pafao prolápso uterino: uhlizaça.o lntermilei'llede ajudas
ou medi~çao para melhOrar a incapacidade

.2 Desvantílgem n.1o especifica

Inclui: delic1éncias ou incapacidades ~ue originam uma desvantagem geral
ou nao especihca, como a doença celiaca ou uma oonslituição
delicada

3 Desvantagem especifica
Inclui: alteraça.o na qualidade de vida resultante de uma desvanlagem
especilica nao ldenlilicada noutra parte da cJassificaçao de desvantagens (handlcaps)

9 IJSS'ilantaasm nAo especificada
GUIA OE AVALIAÇÃO

A estrutura do eódigo ov difere radicalmente de toda as outras ela.sslll·
caç6es relacionadas com a CIO. Assim, os códigos nao sao hierarquizados no
sentido habdual do termo, e a abreviatura na.o é de' lacte passivei. Seria
necessám que cada individuo fosse classilicado em cada uma das dimensões
do código OV, estando este de acordo com as Oilerente!. condições da vida em
que <JS pessoas com desvantagem se podem encontrar. Consequeot_emente,
as diliculdades que residem na aplicaça.o do código OV nao estao ligadas à
classilicaçao do individuo numa determinada categoria, mas à codillcaçao da
situaça.o do individuo em cada uma das dimensões da desvantagem (handl·
cap}. De qualquer forma, a base desta codilicaç:io foi indicada para cada uma
das dimensões.

-

REQUERIMENTO N• 816, DE 1992
Associando-me às justas homenagens prestadas ao Dr.
João Otávio Lôbo,_ médico, professor, homem público dos
mais eminentes, tendo exercido os caigos de DepUtado Estadual e Federal, que com inteligên'cia, cultura e bondade de
apóstolo dedicou a vida a serviço dos seus semelhantes, requeifO, nos termos regimentais, a transcrição nos An'ais do se·nado
Federal, do discurso proferido pelo Ministro Armando Falcão
(publicado na Tribuna do Ceará de 16~11-92) na sessão solene,
realizada pela Academia Cearense de Medicina, destinada
a reverenciar a memória do ilustre nordestino ao erlsejo do
centenário do seu nascimento. Sala das Sessões, 17 de novembro de 1992. -Senador
Mauro Benevid_es, Presidente do Senado Federal.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- De acordo
com o art. 210, § V, do Regimento Interno, o requerimento
será submetido ao exame da Comissão Diretora.
Sobre a mesa, requerimento que Será lido pelo Sr. }'i'
Secretário.
É lido e. aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 817, DE 1992
Nos termos do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
o Projeto de Resolução n 9 63, de 1992, de iniciativa da Comissão. Diretora, que reestrutura os cargos da área· de. Telefonia
e dá outras providências, a fim de que figure na Ordem do
Dia da sessão seguinte.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992. - Epitáclo
Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Caleteira) - Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima .sessão.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presid.êncja propõe ao Plenário os nomes dos nobres Senadores
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Wilson Martins, Chagas Rodrigues e Carlos Patrocínio para,
representando o se~ã.do, visitarem a Austrália n:o período
de 22 de novembro a I' de dezembro de 1992. ·
··· ·
Em votação a propOSta. Os Srs .. Senadores _que a aprovam_ queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
Ficam os -ilustres Senadores Wilson Martins, Chagas Rodrigues e Carlos Patrodriio autorizados a aceitarem__ a missáO-.
O SR. PRES!Df;NTE (Epitácio Cafeteira) ..:. .A :Presidência submete ao Plenário proposta da Câmara dos Deputados~ _encaminhada pe'o Ofício o<:'1.480/92, de. realização
de sessão solene do Congresso Nacional, destinada a homenageara memória do ex-Senador, ex-Deputado e ex-Governador
Benedicto Valladares Ribeiro, pelo-centenário de -seu nasc:imento.
Em votação a proposta.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
A Presidência tomará as providências necessárias ~ convocação de sessão conjunta do Coqgrt;:sso .Nacional, em data
a ser oportunamente marcada.
O SR. PRESIDENTE (Epitaéió Cáfcterra) - A Presidência recebeu, dos Governos de São Paulo e Rio de Janeiro,
os Ofícios n•s s/69 a sfll, de 1992 (n•s 130, 131 .e 553192,
na origem). solicitaildo, nos termos ,d,a Resolução n" 36, de
1992,_do,Senado Feder~l, ~utorizã.ção para que possam emitir
e colocar no mercadç L~tras Financeiras do Tesouro daqueles
Estados, para os fio~ que espccifícaril.
As matérias serão despachadas à· Comissão de Assuntos
Econômicos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)..:.. Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos Econômicos, que conclui pela apresentação do Projeto de Resolução
n~' 69, de 1992, qUe itUtorfza a Prefeitura MunicipãJ de São
Paulo a emitir 287.692.851.896 Letras Financeiras do Tesouro
do Município de São Paulo, para o pagamento de precatórias
judiciais.
A proposta ficará sObre a mesa, durante .cinco sessões
ordinárias,. a fim de receber emendas, nos termos- do art.
235, item II, letra f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Foi encaminhado à publicação Parecer da Comi$"ão de Assuntos Eco-nómicos, que conclui favoravelmcrite ao _Projeto de Lei dO Sen3do n• 393. de 1991-Complementar.
A matéria ficará sobre a mesa, durante- cirlco Sessões
ordinárias~ a· fim de receber~emendas, nos ·termos-do art.
235, II, d, do Regimento interno.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -"'·Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de Assuntos EconômiCOs, concluindo contrariamente ao Projeto de Resolução
n9 85, de 1991, de autoria do_ Senador Guilherme Palmeira,
que acrescenta um parágrafo ao art. 79 da Resolução n~' 96,
de 1989, do Senado Federal.
De acordo com o disposto no parágrafo único do art.
254 do Regimento In~erno, é aberto o prazo de 48 horas
para a interposição de recursos, por um décimo dos membros
do Senado, para que a matérfa continue sua tramitação.
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: ... O. SR.

PRESIDENTE (Epiiácio Cafeteira)- A Presire_cebeu manifes_tação d~ apoio ao Senado Feder31,
em (~c~ do processo de julgamento do Presidente da -República, das seguintes entidades:
- Sfildicato dos Trabalhadores Rurais de Santana do Seridó (RN);
-Câmara Municipal de Niterói- RJ;
- Federação dos. Aposentados e Pensionistas de Minas
. Gerais, contendo 434 as~in:aturas de populares; e ·
- Movimento pela Etica na Política, representando 858
.entidades ..
o expediente lidO vai à publicação·.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Há oradores
íriSCÍ'itós:
- -. .
Concedo a palavra ao nobre Seriador Bello Parga.
d,ênç:~a

O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
Senadores, a Medida Provisória n~' 309, que dispõe sobre a
reorganização admin~strativa do Poder Executivo: apresenta,
com desta.que, a institUição da Ouvidoria-G.eral da Repúbli~
introduzida na estrutura básica do Ministério_da Justiça. p
realmente louvável a volta da Ouvidoria, como instrumento
de- co"ntiole do Estâdo pela sociedade, neste momento em
que todos nós estamos empenhados em promover 7•. a restauração da credibilidad~ ~~Administração PUblica ·no PaíS.: A Administração Pública tem como finafi4a4_e precípua
servir aos cidadãos. Nesse sentido, a Ou__vidoria-Gerai representa um importante instituto de controle administrativ.o para
que. o Estado, ao satisfazer os interesses gerais e coletivoS,
. não_ ve.nha. a prejudicai' oS interesses individuais elementares
pois são freqüenteS oS c'asos em que,_ 'desprotegidos diant~
da poderosa burocracia estatal, excessivàriléflie impessoal e
complexa, o cidadão se_ sente impossibilitado de reclaniar con. tra decisões e atos lesivos aos seus direitoS e intere-sses mais
legítimos.
··Sr. Presidente, r~gistros históriCos ass.ir;i&l~m a existéncia
de Ouvidores em Portu-gal desde o século XIII, designando
vários magistrados jurisdicionais. Encontramos os ouvidores·mores nOs senhorios particulares, com a missão de ouvir as
pâ:tteS, aPurar as pfóv'as ·e apresentar ·a caso à decisão do
senhor. Na Corte, tinham inicialmente a função de instrutores
dos processos e de assessores do rei, passando mais tarde
a julgar por delegação. No reinado de D. Dinis, já al?arecem
diferenCiados em OuvidoreS da Corte OuVídores.daS sll:Pfiêã.ções. E no de D. Afonso IV, com a crescente complexidade
dos assuntos e a correspondente diferenciação- de funções,
verifica~se, na cúria, o registro de- quatro Ouvidores-Mores
do Crime, dois Ouvidores do Cível, e três -oUvidOres dos
Feitos de El-Rei.
·
No Brasil, a figm:a do Ouvidor-Geral surgiu na metade
do Século- XVI, com eSpecial felevânci&-•a partir da divisão
do território em capitani~s hereditárias. Inicialmente, Ouvidor
era designação atrib~íçla ao juiz de direito pelos don3.tários
em suas terras. Mais tarde, aparece como auxiliar efetivo
do Govemadorw Geral, que contava com um Provedor-Mar,
um Ouvidor-Mar e um Capitão-Mar da Costa, para o apoio
aos donatários em asSuntos de ordem financeira, judicial e
··
militar.
D~rante o períodO Colonial, o Ouvidor-Mar--encarregava-se basicamente da Justiça, podendo condenar à morte escravos, gentiOs e peões cristãos livres. Em caso de impedi-
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mente do Provedár-Mor, podia o Ouvidor-Mar acuml!l~r as
suas funções, que incluíam a fiscalização das contas, dos armamentos, da cobrança do dízimo e da qualidade dos _açúcares
produzidos na Colónia~ Tanto um quanto outro respondiam
a Lisboa, não se_subordinando ao Governador-Geral. De fato,
eram um contrapeso à autoridade do governador, uma garantia do cumprimento das orientações reais.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, essa retrospectiva nos conduz a uma compreensão maior do significa~o e da importância
Q.a Ouvidoria como órgão institUído para fiscalizar a Administração Pública, para velar pelo cumprimento da lei~ _das _de?
mais disposições dos órgãos e__entidades administrativas, assim
como para receber .e apurar as queixas de que_m se_ sentir
prejudicado por açõcs ou omissões dos responsáveis pelos
serviços públicos, aquela chamada the insolence of office, que
bem sitel).tizou Shakespeare no seu Hamlet.
Com a mesma finalidade de proteger os direitos dos cidadão, corrigindo injuStiças e distorções ã.dministrativas, foi criada a respeitável figura do ombudsman, c4ja origem na Suéci~
remonta ao século XVI, e que, a partir de 1809, foi definitivamente iriti'oduzida na constituição daquele país. ____ _
Ombudsman é a abreviação de Justitle ombudsrrian, que
parece significar jUstiça parâ todos Os homens: justiça i-ápidã
sem burocracia nem formalismos desnecessáiíos que imp1iquem a negação da própria justiça. Sua principal âtribuição
é a de receber queixas ou reclamações do público, inve_stig~r
os fatos e aprese-ntar críticas e sugestóe~ .referentes aos atos
administrativos. Não lhe cabe, porém, revogaresses atos.
O ombudsnian fmlandês foi o segufid.O a ser criado, com
intervalo de 100 anos em relação ao seu antecessor- sueco:
A Noruega instituiu dois órgãos:· um pata a área civil , outro
para·assuntos militareS e, mais recentêmente, Um o~bi:adsman
para o ·consumidor. Na Dinamar~. cuja L~i ?-~_Ombiic!sman_
foi prOmulgada em 1954, a ação fiscaliz_aãora ~~trapola os
órgãos do Estado para se projetar sobre: outiã.s áreas, ·como
as atividades de autoridades eclesiásticas.
Em outros pafses, existem órgãos semelhãnies ou çla mesma natureza do ombudsman sueco. Na Alemanha, há o Delegado Parlamentar da Defesa, com a atribuição de vigilâricii
sobre as autoridades militares. Na Grã-Bretanha, a adoção
do Comissário Parlamentar foi, sem dúvida, resultado_da insatisfação da sociedade inglesa com a arrogância dos f~ncio
nários. Na França, desde 1973, foi ínstituído o Mediador, inspirado nos modelos cueca e dinamarquês.
_ _ _
Em Portugal, introduziu-se o p·rovedor de justiça; nã. Es··
panha, o defensor do povo e, em Israel, o censor-geral.
O Sr. Marco Maciel- Senador Bello Parga, V. Ex• me
concede um aparte?
O SR. BELLO PARGA- Com múitó prazer ,-nobre.Seitàdor Marco MacieL
O Sr. Marco Maciel- Estou ouvirido cOm mUfta atenção
o discurso de V. Ex', uma vez que versa· sobre üm tema
que é objeto também de minhas preocupações. Tenho inclusive sobre esse assunto um projeto, tentando diSciplinar a
figura do ombudsman aqui no País.- Cre"iO~ reáTinente, que
uma sociedade aberta, uma sociedade democrática, l:l_ma ~ceie~
dade participativa passa por ter bem agilizados canais de fiscalização como, também, canais que permitam à sociedade
acompanhar o desenvolvimento das ações públicas. V .Ex§,
num discurso estudado, denso, fundamentado, lembra com
propriedade como surgiu esse instituto riOs paíSes nórdicos;·
como ele se desenvolveu por toda a Europa e Estados Unidos.
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Hoje,segundo o último levantamento que fiz, tomei conhecimento de dezoito ou dezenove novas ações que conheciam
a figura do ombudsman. Creio que precisamos agora trãtar
desse assunto aqui, no Congresso Nacional, _e fazê-lo vigorar
em nosso País. Sei que estamos vivendo um momento em
que tudo é prioridade e que talvez existam questões mais
agudas do que outras, reconheço. Mas não posso deixar de,
maiS uma vez, reconhecer a importância- da regulamentação
do ombudsman em nosso País e que seja feito- de forma aque o órgão funcione éomo grande agente da sociedade, que
não seja, como alguns pretenderam ou pretendem, um apêndice do governo, Por liberal, por formação, entendo que devemos buscar, neste instante, o estabelecimento do controle
da sociedade sobre o Governo, e lião ó que gerã.linente "oco-rre
em nosso País, ou s_eja, a tutela, por parte do Estado, e,
de modo especial do seu braço direito, o Governo, sobre
a sociedade. Enquanto isso viger, a meu ver, não vamos ter
uma sociedade aberta, não vamos ter uma sociedade verdadeiramerite democrática _e participativa. Dentro desse quadro
creio que se insere, num espaço muito signiftCãtiVo, a questãO
do ombud_sman. Ou seja, uma sociedade que seja--citpaz de
controlar o Governo. de dar-lhe rumo é uma sociedade que
deve dispor de institutos comd é; hoje modernamente conhecido, o 9mbuçlsman. Por-isso, gostaria: de, encerrando o_aparte
a V.Ex§, cumprimentá-lo por t.r~~er_<Ue_~a_a debate, posto
que esse assunto ficou uin pouco fora da discus~ão política,
mãS que- :Piecisil s-er riOvamente reincetado,_ sob pena de per- _dermos tempo valioso e significativo nã OusCa, na ·construção
de _uma sociedade aberta, em condições, conseqüenten:iente,
de ãcompanliar e fiscaliZar o governo nós- seus mais· diferenteS
:famós: Porque quando me refiro a governo 1_1ãó__ f<!IC? _só C.m
Poder Executivo,_ c_drilo Sói ácontecer em ·nos·so País~ T~mos
cihfblto~ quando falamos em governo~ de -~o~_r_ef~r!r 5:6 ao
Poder Executivo. QuandO falo em governo, falo nos três r~mos
eln que geralmente se dividem ou se distri_buem as funções
governamentais no País, incluindo, portanto,o Le_gislativo e
-por que não dizer também- o Judiciário. Por isso, cumprime.nto a V. Ex~ pelo discurso e, ao_ mesmo tei1_1po,_guero
me revelar integra-lmeJ?.te solidário com a causa que defende
aqui nesta tarde no Senado Federal.
~-O _SR. BELLOI'ARGA ~Agradeço ao nobre Líder do
meu Partido essa intervenção, que me causa muita satisfação,
prihcipalmente Porque, com a clareza de pensamento que
lhe é peculiar, defendeu -melhor do que eu o faria- o
verdadeiro s_entido dessa instituição do ombudsman, que eu
continuaria a chamar de ouvidoria.
Nobre Senador, satisfeito com e_ssa vossa intervençãO,
d_es_de já me declaro disposto a subscrever, ou seja, a ser
o primeiro subscritor dessa propositura que V. Ex~ pretende
apresentar à consideração do Senado e do Congresso Nacional.
Muito obrigado pelo aparte bastante esclarecedor.
Dizia eu, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, que em
Portugal introduziu-se o provedor de justiça, na Espanha o
defensor do povo, ern Israel o censor-geral. Definições diversas para as mesmas funções.
· SOb a influência da idéia do ombudsman tem se multiplicado no mundo atividades e planos congêneres abrangendo
o âmbito privado. Definido, originariamente, como representante do cidadão contra os abusos do Estado, o o~budsman
hoje pode ser o representante dos interesses do leitor, dos
clientes de uma seguradora ou das crianças de um pa(s.

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Diria, até mesmo, dos que se sentem prejudicados pela
morosidade da Justiça, para aproveitar o aparte do nobre
Senador Marco Maciel. De_ comU:m, nos países onde existe
o ombudsman atua com base nos princípios da independência
e da objetividade, visando a assegurar os direitos do público
que representa. Acrescentaria, quiçá, até como entidade não
governamental.
Ainda em outro campo, Sr. Presidente, gostaria de focalizar o fato de que existem 44 jornaís, em todo_ o mundo,
que abrigam ombudsman, em suas colunas. A Folha de S.
Paulo foi o primeiro jOrnal latinO~americano a inStítuir oombudsman, para representar os interesses dos seus leitores.
O crescimento do número de ombudsman, na imprensa, levou
à criação de uma entidade internacional, a ONO (Organization of News Ombudsmen) que defende o aperfeiçoamento
da exatidão das notícias, a responsabilidade do jornal e o
aumento da sua credibilidade. A profissão do ombudsman
começa a se fif.rn.'ar-também no sistema financeiro nadoiiill.
O pioneiro foi O Banco Nacional, e a eXperiência acab_ou
sendo_ copiada pelo Banco Real e pelo Banco Mercantil, onde
a tarefa foi atribuída a uma ombudswoman, a uma ilustre
banc~ria.

A figura do ombudsman brasqeiro foi ina_ugurada na administração pública durallte o governo _do_ Presidente Sarney ~
com a nomeação de Fernando César Mesquita ·para OuvidorGeral da República. Experiência semelhante para fiscalização do poder público; também por iniciatiVa- do Presidente Sarney, foi a do Conselho de Defesa dos Díreitós do Cidadão (CODDIC), bem
como o Programa Nacional de Desburocratização, que na
sua ação concreta se _assemelha em muito àS furições du_ombudsman.
Recentemente, rimitos municípios brasileiros estão incluindo nos pro.jetos de suas leis orgânicas esse iriiportante
meio de apoio administrativO-, previsto pela Constituição Federal na forma de um representante legal que defenda os interesses dos cidadãos, recebendo e apurando queixas ou denúncias apresentadas por quem se considere prejudicado por atas
do Governo.
·
-
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Porém, para que tal instituição prospere, será necessário
cercá-la da credibilidade junto â opinião pública. Imprescindível se faz, ainda, dotá-la de meios materiais e humanos
para que possa bem cumprir o seu destino.
As funções clássicas de governo e as formas ·com que,
no Brasil, o Estado assumiu a oferta de serviços públicos
ainda prescinde de inúmeros aperfeiçoamentos. Um deles,
sem dúvida, é a melhoria das relações entre o Governo, como
fornecedor de serviços, e os cidadãos, como seus usuários.
A criação da Ouvidoria-Ger3.l da República, apresentada
pelo atual Governo, na Medida Provisória n" 309, abre um
canal de comunicação entre essas duas partes para a resolução
de muitos dos inúmeroS: problemas sentidos pelo nosso povo
e permite que a administração pública brasileira se renove,
seguindo de perto as- mudanças políticas que a Nação está
a conclamar.
Trata-se de iniciativa que aplaudimos, põiS a Ouvidoria-Geral da República, instituição neceSsária e impreterível
dentro de qualquer programa democrático de progresso e de
desenvolvimento que considere os direitos individuais e a justiça coletiva, poderá, efetivamente, redimensiOnar- as _relaçôes
desiguais, aplicando--se do ponto de vista da administração
pública o preceito de que o Governo deve ser do povo, para
opovo-epelopovo.Honra haja ao Presidente em exercício, o insigne Itamar
FrancO, pela medida tão oportuna quanto meritó_ria que faz
Jus ·ao· e'spírito democrático que Sua Excelência há deriicinstrado em sua vida pública.
-Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem_i)

Durante o discurso do Sr. Bello Parga, o Sr. Epitá- cio Cafeteira deixa a cadéira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Ma_,gno Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
solicita aos nobres Senadores que se encontram em seus_ gabinetes que acorram ao plenário no momento da Ordem do
Dia, pois existem matérias que estão obstruindo a pauta e
precisam de quorum para serem votadas. Além do mais, a
Presidência pretende, ainda nesta tarde, convocar e realizar
Sr. Presidente, Srs. Senadores, em vários países, difer~n- . sessão do Congresso Nacional.
Concedo a palavra ao nobre Senador Mário Covas. (Pautes inStitUições como o ombp.dsma11, o defensor do povo, o
sa.)
mediador, o corregedor e o ouvidor-geral cuidam de a~segurar
S. Ex~ não se encontra em plenário.
a exação dos atos da administração pública, tanto sob o aspecto
Conce~o a palavra ao nobre Senado~ Eduardo Suplicy.
formal quanto sob o aspecto da justiça substantiva.
No Brasil, a in.eficiência de muitos órgãos e serviços públiO SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP. Pronuncia o
cos tem dificultado a adoção generalizada desse conceito. Mas_ seguinte discursO. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
não basta que as formalida~es seja~ cumpridas, é preciso
Srs. Senadores, está em curso no Parlamento Nacional, há
garantir que. os direitos sejam respettados. A a~ã~ de uma mais de um ano e meio, o ProjetO -de Lei de--Modernização
instituíção como a Ollvidoria-Geral poderá constttmr-se num
dos Portos, de caráter estrutural. Após ter sido aprovado
dos mecanismos· de controle social e de aprimoramento_~~
pela Câmara, está agora em discussão no Sena(jo Federal,
democracia.
·- . ~
que assume, positivamente, o seu papel de Casa revisora~
À .medida que a população aumenta, as leis se fazem
a exemplo dos projetas de reforma agrária e de isonornia
cada vez mais genéricas e abrangentes? pois é praticam~nte
salarial.
impossível criar um procedimento particular para cada ctdaJulgamos importante manifestar nossa posição como Sedão. Nesse sentido, o papel do ouvidor-geral é fundamental
nador d~ República, eleito pelo Estado de São Paulo, ?nde
na defesa das liberdades públicas, por apresentar soluções o sistema portuário é essencial, não só para a economta da
imediatas para os prejuízos que possam advir em casos particu- região, mas para todo OPaís. Falamos também como represenlares e por contribuir para um clim~ de ~aior .con.fiança na tante do Partido dos Trabalhadores.
administração pública. A própria eXIstêncta do mstttuto pre- -- A tendência geral dos executivos ·governamentais responvine os abusos administrativos e, dessa forma, reduz o volume sáveis pelas decisões no setor portuário tem sido a de procurar
das ações judiciais, pelo menos no que diz respeito às questões_ resolver os problemas mediante propostas parciais ·com base
mais simples.
em visões unilaterais e abordagens simplistas, sem a concepção
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de um modelo portuário e de um proce-sso de planejamentà
global, em especial, de transportes.
Especialistas em_ transportes afirmam qUe o porto constitui um sístema complexo, que, por sua vez, está intimamente
inserido num sistema maior, o Sistema Nacional de Transportes.
Na verdade_, o que interessa para a sociedade_ é o custo
total de transporte de uma mercadoria desde a sua origem
até o seu destino, passando pelo porto. Os custos portuários
constituem apenas uma parcela do custo g-lobal de transporte,
.e na rnaioría absoluta das vezes a parcela menor não ultrapassa
em média 10% das despesas globais com o transporte.
Só o elevado estado de degeneração da infra-estrutura
viária do País já contribui para aumentar os custos do Serviço
de transportes; dilata o tempo de viagem; eleva os custos
de manutenção e de operação, além de comprometer a segurança do sistema com um número elevado de acidentes. Além
disso, os produtos são transportados predominantemente na
parte terrestre por rodovias, mais caras do que as ferrovias,
e as hidrovias.
A proposta dos ferroviários, apresentada no I" Encontro_
Nacional Ferroviário, nos dias 14 e 15 de agosto de 1991,
na Câmara dos Deputados, indica que se forem transferidos
15% das cargas para as ferrovias será possível economizar
US$7 bilhões por ano. Apenas essa ação já seria suficiente
para baratear os·-custos dos produtos transportados no Brasil.
Esperamos que esses dados façam _com que aqueles que
hoje só reclamam do porto se aliem a nós e passem a lutar
também por uma melhoria global dos sistemas de,transportes
brasileiros. A partir de agora deveriam defender também a
bandeira das ferrovias e das hidrovias.
Estudiosos da questão portuária destacam que existem
duas correntes básicas:
- o enfoque anglo-saxónico, que prioriza a exploração
do porto como atividade produtiva, que visa principalmente
o lucro. Este enfoque admite, como base, que os investimentos
e as ações no porto têm efeitoS aPe"ri.ãS-lOCãliiãdos, não causadores -de efeitos multiplicadores sobre a região. Essa foi a
visão do Governo Collor;
-o enfoque europeu, que vd o prrrto como parte da infraestrutura sócio-eConómica de uma regíão, sustenta que a importância de um porto deve ser avaliada, não em função de
seus resultados diretos, mas do progresso provocado na i_ndústria, comércio e serviços de sua área de irifluência. É aplicado
em quase todos os portos do mundo desenvolvido, exceto
na Inglaterra.
_ _ o __
O modelo europeu parece ser mais apropriado ao nosso
País. Dessa forma, o porto deixa de ser visto apenas na ótica
da relação capital-trabalho, adquirindo a dimensão maior da
comunidade em que está inSerido_,
Hoje, um sistema portuário deve ser compreendido como
· atiVidade meio, estratégica, para induzir ao desenvolvimento_
económico e social da Nação, cám fortes efeitos multiplicadores na região e, de forma mais intensa ainda, no Estado
ou- Município onde está localizado.
Na verdade, deve-se entender que ao se discutir o porto
está se discutindo também o papel do Estado na economia.
Se resolvermos o problema institucional na área portuária,
estaremos apontando a solução para o resto da sociedade,
principalmente para setores estratt!gicos, como é o portuário~
Assim, os parlamentares comprometidos com o desenvolvimento económico da NaçãO, de foima a garantir__o__bem-estar
social de todos, têm-se posicionado a favor de_ profundas mu-
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danças nos portos bras-ileiros. Essas mudanças, para serem
-eficazes, sem dúvida, têm como condição necessária a melhoria da eficiência via redução de· custos. Contudo, isso não
se-rá suficiente se os benefícios daí advindos não forem transfer_idos para a sociedade, através de diminuiçã"õ dC preçO pãra
o usuário final ou provocarem traumas sociais consideráveis,
como o desemprego e a redução do salário real dos trabalhadores portuários.
Dessa forma, para o projeto portuário, defendemos diversos pontos que perseguem sempre o caminho da modernidade,
mas não incorporam nunctfprocessos niodernizantes que direcionam para o agravamento das injustiças sociais.
'Destacamos os seguintes pontos:
O Conselho de Autoridade Portuário, o CAP, tripartite,
onde estão representados o Governo, os empresários c os
trabalhadores, paritái"iõ, democratizando e regionalizando a
ger_ência do porto, com base inclusive na prática européia,
proposta que vem sendo ddendida pela Prefeita de Santos,
do PT, Teima de Souza.
O órgão gestor de mão~de-obra, gerido paritariamente
por empresários e trabalhadores;_ os sindicatos deixarão de
administrar sozinhos a mão-de-obra avulsa nos portos, passando a compartilhar essa responsabilidade com os empresários,
em igualdade de condições, sendo cc-responsáveis pelo registro profissional e pelo treinamento.
- O regime tarifário passará a ser livre. de competência
exclusiva de cada porto, adaptado às características locais,
substituindo o velho modelo complicado e centralizado na
União.
- A dragagem e a sinalização, assim corno a infra-estrutura. deverão ser obrigação do Estado, corno acontece com
uma rodovia.
- O porto ~ e será sempre público, no sentido precípuo
de que todos aqueles que demandam serviços portuários tê~
direito a utilizarem-no. desde que paguem preços justos pelos
serviços prestados; o seu controle pelo Estado se faz necessário
por serem áreas estratégicas que reúnem condições especiais
para abrigar navios; !lão teria sentido, assim, tornar cada porto
um rnonopólioprivado, sem considerar também que, de um
modo geral, só o Governo tem condições de arcar com as
elevadas despesas para implantação ou melhoramento da infra-estrutura portuária.
A iniciativa privada é chamada a colaborar mais intensamente, sendo-lhe facultado participar do processo de ~_iv~!sas.
mal)_eiras~

como arrendatária de áreas do porto público, desde que
sujeita à licitação e às regras do porto, responsabilizando-se
pela infra-estrutura do porto;
como titular de terminais privativos, para manipulação
de cargas próprias, desde que fora da área do porto público
e disposta a arcar com todas as despesas do terminal; em
contra partída, fica desobrigada de quaisquer outras contribuições, podendo movimentar cargas de terceiros, se ficar sujeita
às regras do serviçO público;
como operadora, prestadora de serviços diversos na área
do porto;
na administraçãO democrática do porto, com a sua participação no Conselho de Autoridade Portuária;
na cc-gestão da mão-de-obra junto com os sindicatos;
a oferta de mão-de-obra deveJá seJ;"_reorganizada de forma
a garantir a multifuncionalidade, no sentido de viabilizar maiores oportunidades no progresso profissional, através da c_apa~io
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tação adequada, com programas de treinamento apropriados,
O Sr. Affonso Camargo - Nobre Senador, peço licençà
ministrados pelo órgão gestor de mão~de~obra;
- a-v. Ex• para incluir-me no seu discurso, que é o mais atual
o registro dos atuais trabalhado.res avulsos no órgão gesque pode existir, porque se refere a assuntos que discutimos
tor, inclusive dos_atu_ais empregados com vínc.u_IQ__e_mprega- amplamente hoje pela manhã. Creio que devemos fazer uma
tício, se demitidos sem justa causa;
tentativa de procurar esse novo acordo, se for possível. Nesse
o ajuste a tecnologias intensivas em capital. de forma
sentido, pretendo conversar, na primeira oportunidade, com
paulatina e sem trauma sociais, através de uma maior flexibilio Senador Pedro Simon porque creio, nobre Senador Eduardo
zação da sistemática aú.i8.1.
Suplicy, que caberia a S. Ex•, hoje Líder de um Governo
Com essas medidas, acreditamos, teremos um porto mosem oposição na Casa, coordenar os trabalhos, com a presença
derno, sem prejuízo dos direitos históricos dos trabalhadores.
daqueles mais interessados na matéria- V. Ex~, os Senadores
No acordQ_ negociado na Câmara dos Deputados acei- Mário Covas, Albano Franco, Nelson Wedekin e outros --·
tou-se, pela correlação de forças desfavoráveis, o compromea fim de trazer novamente os empresáriOS-e os· trabalhadores,
timento de alguns desses pontos que prejudicam o nosso lema a fim de passarmos todo o texto já aprovado na Câmarà~
de uma modernidade com justiÇa Social.
e vermos se há alguma modificação que possa ser fruto desse
Na essência, eStá-· no moriléhto comprOmetida a gestão
acordo entre as partes. Essa seria uma tentativa concreta.
democrática do porto, desequilibrada, com os trabalhadores
Se iSSo não acontecer, corremos o risco de chegar na quartaem minoria no CoriSelho de Autoridade Portuá_Ii::l__ - CAJ' -feira e nada ser feito. De modo_ qUe eu queria dizer a V.
- e no órgão gestor de mão-de-obra. Este últiroo_é paritário
Ex~ que a providência concre_ta que pretendo tomar agora.
em quase todos os portos modernos do mundo capitalista
nos próximos momentos, é pedir que o Senador Pedro .Simon
desenvolvido.
nos convoque e faça o trabalho que foi feito na Cãmara,
O papel público do porto está também bastante empali- naquela ocasião, pelo Deputado Humberto Souto, que era
decido, com excessiVas graus de liberdade_ para a p_ri~~~iz_~_~ão Líder do Governo. A meu ver, essa é a forma mais prática:
dos portos, permitindo-se, principalmente, que os terminã:is de vermos a possibilidade real de que esse acordo possa sair.
privativos podem se tornar falsos_ substitutos do porto público,
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço a V. EX' pela
sem nenhum controle do poder concedente, criando-se as coninformaçãó prestada e aCredito que seja da rná.ior·importância.
dições legais para se estabelecer _verdadeiros monopólios Pri- Observo, por parte de todos os Senadores, a vontade de acer~
vados.
tar um entendimento com respeito- a esse pfõjeto, tanto -é
Entendemos, assim, que o Senado Federal, através da que praticamente estavam todos os Senadores da Comissão_
ComisSão de Constituição~- Justiça e Cidadania, seguindo o
de Assuntos Econômicos hoje presentes e demonstrando muiparecer do Senador Mansueto de Lavor, conseguiu restabe- to interesse. Alguns Senadores, inclusive, apresentaram iriúlecer ao projeto um ffiaiOi--equilíbrio demo_c_rático e senso
meras emendas, corno no caso dos Senadores Mário Covas,
do serviço público, sem prejudicar o importante papel da
Albano Franco e João Calmon, procurando trazer sugestões
iniciativa privada. Por isso, ternos a convicção que esta Casa relativas ao aperfeiçoamento do projeto.
aprovará uma versão- mais equilibrada do ProjetO Portuário
Muito obrigado.
garantindo a modernidade, mas assegurando antes _de tudo
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
a justiça social.
A Comissão de Assuntos Econômicos chegou, hoje, em
Magno Bacelar, deixa a cadeira da presidência, que
sua reunião, a um entendimento, no sentído de_ se buscar
_é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
um novo acordo, até a próxima semana, em que sejam contemO SR, PRESIDENTE (Mauro-Benevides) - Concedo
plados os anseios de maior eficiência e jusfiça na formâ de
a palavra ao nobre SeD:ador Affonso Çamargo. Logo em seguioperar os portos brasileiros.
Esperemos que iss·o seja alcançado, levando-se em conta da, ao Senador Nels.on Carneiro para urna breve comunicação.
tanto o parecer do Senador Mansueto de Lavor, aprovado
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Pronuncia
na Comissãõ de Constituição, Justiça e Cidadania, quanto o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
o parecer do Senador Affon_so Camargo, que substituiu o Srs. Senadores, pretendo abordar, neste momento, um assunSenador José Eduardo Andrade Vieira çomü Relator na pró- to que me vem preocupando muito nos últimos dias. _Lendo
pria ComissãO -de Assuntos EcOnómicos.
hoje a Folha de s·. Paulo, percebo que também os Ministros
Assim, Sr. Presidente, acredito que na próxima semana da área Económica estão preocupados. Pediria a atenção dos
poderá o Senado Federal chegar a um bom termo, relativa- Colegas que estão rio Plenário, neste momento, porque creio
mente ao projeto dos portos onde se levem na devida ç_oos_id~ que esse é o problema mais grave que estamos enfrentando
ração anseios de justiça, poi parte dos trabalhadores, bem no momento, ou seja, uma definição de política com relação
como a preocupação dos mesmos, dos empresários e dos Go- às tarifas públicas.
·
vernos, não apenas do Federal, mas dos diversos Governos
O receió que tenho, Sr. Presidente, é que, na prática,
estaduais preocupados com a questão e dos div_e_rsos G_ov_ernos estejamos iniciando um sucateamento de toda a infra-estrutura
municipais, tais como OS de s·anlõs, Vitória, Salvador, Recife, no País. Li também declarações do Presidente Itamar Franco
Paranaguá, Rio de Janeiro, Porto Alegre, enfiff!., -de todas afirmando que fica com dúvidas na sua ·alma- foi a expressão
as cidades para as quais têm sido muito import.ante a vida que usou - por não conseguir compatibilizar, em termos
e o funcionamento dos portos.
de justiça social, os aumentos de tarifa pública com os aumenO Sr. Affonso Camargo- Permite-me V. Ex• um aparte? tos de salários. Sua Excelência abordou o problema para que
houvesse uma definição no seu própiio"- Goveino quanto a
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não. Ouço, com essa questão.
.
muita honra, o aparte de V. Ex\ nobre Senador Affonso
ViVi durante cinco anos e meio o problema de dois setores
Camargo.
de ·infr:i-estrutura: o de comunicação e transportes, E sabeni.Os-
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que transportes, comunicações e energia são alicerces do de~
senvolvimento económico, da economia, da promoção ·cto em~

prego--n-o País.
Leio aqui na Folha de S. Paulo que isso já vem preocu-

pando os Ministros Paulo Haddad e Gustavo Krause, Minis-

tros do Planejamento e da Economia, Fazenda: e Administração respectivamente. Imaginava q1,1e isso já ocorresse.

Posso prestar algumas informações aos Srs. Senadores
aqui presentes sobre o setor que tive o dever de administiar
até sair do Ministério. '
- -Quando ass_umi o Ministério, o DNER tinha uma dívlda
de faturas vencidas de 196,4 bilhões de cruzeiros. Parto do
princfpio-de que o administrador público nãO pode trabalhar
com dívidas, porque não tem nem autoridade para programar
as suas obras ·e muito menos para exigir menor preço. Então~
tomamos providências para saber a origem dos recursos. Fomo~ detectar que a metade provinha do Imposto de Importaçao de Petróleo Bruto. A Petrobrás deveria recolher ao
Ministério ~a Ecorioinla, à-União, evidentemente, e este, por
um acordo mterno do Governo - não é esse _o vínculo legal
- destinava-o automaticamente para o DNER. Os outros
50% eram de verbas do Tesouro.
Acionamos, então, o problema do recolhimento da Petrobrás, que não vinha recolhendo o-imposto. Quer dizer, tínhamos voltado a u_m~_situação anteriOr que eü já tinha vivido
em 1985, q~ando nenhuma estatal pagava a outra. Ninguém
pagava a mnguém. Essa é uma prática absolutamente condenável.
A verdade é qu_e alcançamos nosso objetivo: assumi no
dia 13 de abril, e, no dia 10 de junho, estávamos com todas
as contas pagas e nenhuma fatura vencida. E assim continuou,
dentro de uma programãçãO feita entre o Ministério da Economia e o Ministério dos ":t:"ransportes e Comunicações. ·
Quando saí do MinistériO, no dia 2 de outubro deixamos
ainda recursos em caixa disponíveis. Com isso, as fa;uras puderam ser pagas em dia até 20 de outubro. Mas a Petrobrás
voltou a não retolher os impostos, e a-programaç_ão feita
pelo Ministério da Economia já deixou de ser cumprida inclusive com as verbas do Tesouro. Tanto que no dia 3o' d~ outubro, o débito de faturas vencidas já tinha voltado a ser de
192 bilhões de cruzeiros; e, rio momento, o débito já ê de
mais de 300 bilhõe!i e vai se aproximando de 500 bilhões
de cruzeiros. Isso é um fato real do DNER. Preocupa-me
também porque, quando conseguimos montar o que se ·chamava a programação financeira do sistema Telebrás_, _em que,
com um a~mento real de 33% de tarifa_ para ser desenvolvid9
durante cmco meses, conseguiríamos dar vida própria, sob
o aspecto financeiro, ao sistema Telebrás. Para os senhores
terem uma idéia, considerando os itens de telefonia_que influenciam os índices de inflação, cada 100% de aumento da
tarifa telefónica gera na inflaÇão um auniento de 0,15%. En·
tão, aquele aumento real de 33% iria influir na inflação em
0,05% e daria a nós uma autonomia para o sistema te_lefônico
da ~elebrá~ de p~der. caminhar pelas próprias pernas sem
prectsar m~1s de dmhetro do Tesouro. E hoje me preocupo,
porque vejo que aquele programa de um aumento real de
33%, de pouquíssima influência no bolso do usuário não
está mais sendo cumprido. _
'
O Sr. Mário Covas- Permite-me V.
O SR. AFFONSO CAMARGO V.

Ex~

Ex~

uni aparte?

Concedo o aparte a
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O Sr. Mário Covas- Permita-me, nobre Senador 1 uma
pergunta, para efeito de informação. V, Ex' acabou de dizer
que·;·-cõtn um- aumento real de 33% nas tarifas, o Sistema ~elebrás conseguiria caminhar sozinho. Caminhar sozinho significa responder pela manutenção e investimento ou somente
·
pela manutenção?
.
O SR. AFONSO CAMARGO -"-Pela manutenção e pelo
mvestimento.
'
:tfá uma programação de lançamento das chamadas
ADRps, que prevê investimentos e financiamentos." Esse programa - posso fazer chegar às mãos de_ V. Exa - ficOu,
digamos, "redondo", ou seja, dispensa mais dinheiro do Tesouro, dinheiro_ da U_nião; com a aplicação dessa programação,
a Telebrás cammhana com as suas próprias receitas, evidentemente pagando os finandamentos que_ se fizessem necessários.
O Sistema Telebrás é um _dos que, hoje, tem mais facilidade
em conseguir financiamentos, inclusive no plano internacional.
Outra preocupação, Senador Mário Covas, ã qual assistimos através do discurso do Senador Marco Maciel refere·se
à Usina de Xingó, cuja obrn já está eiri pfOcesso de c~nstrução
e está na iminência de ser paralisada. Há, de acordo com
o que o~vi de outros Senadores, outras usinas que podem
se~ pa_rahsada~ por falta ~e recursos; se não me engano, a
USI_n~ de Balbu~a. Pre?cupo·me por que, caso não se consiga
defmu de maneira rápida, a mais rápida possível, uma política
de tarifas públicas, perderemos, como sabe V. Ex\ todo o
trabalho, uma vez que é difícil recuperar. Precisaríamos de
6 meses para recuperar o processo
Essa é a preocupação que trago hoje ao Plenário desta
Casa.
_
O Sr. Mário Covas- Tenho a impressão de que o ponto
que V. Ex• quer abordar é o da atualização das tarifas pelos
índices inflacionários. Creio que é isso que V. Exa desejava
colocar em discussão.
O SR. AFFONSO C AMARGO -Não diria bem isso.
O Sr. Mário Covas- V. Ex~ citou dois Ministros, e
a notícia a respeito dos dois é no sentído de que eStão preocupados com a decisão de não se atualizar as tarifas nos limites
da inflação. É isso?
-O SR. AFFONSO CAMARGO - Não diria, Senador
Mário Covas, obrigatoriamente pelo índice inflacionário, porque concordo em que cada sistema de serviço prestado pelo
Governo tem os seus custos. Estou também de acordo em tes.e ~com o fato de se verificar se os custos estão corretos.
Seria uma tarifa que viabilizasse condições para que o setor
cumprisse as suas metas físicas. Provisorfamente, o reajuste
poderia ser calculado pelo índice inflacióriário, o que está
sendo proposto, segundo a Folha de S. Paulo de hoje, pelos
Ministros do Planejamento e da Economia, Fazenda e Administração. Um índice provisório; depois seria implantada uma
política de reajuste de tarifas.
A -dificuldade que sentimos decorre do fato de o Presidente ter dito: "Só concordo com aumerito de tarifa -depois
de provado que não existem custos a mais do que deveriam
haver".
Entratiamos num círculo vicioso, e;- daqui a pouco, estariam deficitárias a Telebrás, Eletrobrás e outras. Não_ haveria
nem conserto, nem manutenção de estradas.
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O Sr. Mário Covas - O que é uma política -de tarifas
públicas? O que c::ompetc definir agora é o que a tarifa pública
deve cobrir. A atualização pela inflação é alguma coisa não

passível de discussão. AtuaJizar pela inflação, supostamente,
recoloca a situação nos termos anteriores. Portanto, não se
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O Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex~ um ligeiro
aparte?
O SR. AFFONSO C AMARGO- Com prazer, ouço V.

Ex•

. O Sr. Jutahy Magalhães - Senador Alfonso Camarg'o,
creto que V. Ex• apOnta urri caminho que vinha sendo seguido
e que, de acordo com o pensamento de V. Ex•, deveria ser
fazer a manutenção, até prover recursos para investimentos.
mantido. O Senador Mário Covas mOstrou ·a nece-ssídade de
A fixação da política tem de acontecer nesses termos e pode
uma _política tarifária. Na realidade, é o que- deveria existir.
até ser variável de empresa para empresa. Há empresas que
ln~ehzmente, no Brasil, não temos política para nada; se tivéstêm um inve.stimento amadurecido, absolutamente maturado
semos
uma política tarifária dando bons resultados, não esta~
têm investimentos a curto prazo; ·essas devem responder ape:
ríamos com os serviços públicos sucateados como estão. O
nas por manutenção. Se a atualização inflacionária responder
único pont~ de discordância frontal que tenho em relação
por uma desnecessidadc da empresa é porque antes a tarifa
ao pronunciamento de V. Ex~ é a afirmação de V. Exf de
Já respondia por essa finalidade. Essa atualização, portanto,
que se está iniciando o sucateamento. Não está inicjando
não deveria ser passível de discussão. Acredito que está errada
o sucateamento 'fO-ra iniciado antes. V. Ex~ foi MiÕ.istro do~
a CC?loca~ão do Governo quando admite que é preciso fazer
Tr~nsportes, pôde verificar a situação ~m que se acham as
ve~ficaçoes na empresa antes de corrigir as tarifas; é necesnossas estradas e procurou encontrar uma solução; V. Ex~
sário atualizar tarifas e, conconiitantemente~ fã.zer as verificafõi
Ministro dos Transportes e ComunicaçõeS, e pôde ver
ções de tal maneira que, se amanhã ela se provar demasiada
a situação em que se encontra o serviço telefónico no País.
será diminuída. Não se pode correr o risco de ver a perd~
de poder de um desses empreendimcntos_infra-estrUturais porO SR. AFFONSO CAMARGO- Senador, modifico: o
delongar uma atualização que,_ a rigor, nem sequer significa
sucatemento está se agravando.
uma política de tarifa; significa, simplesmente, a manutenção
O Sr. Jutahy Magalhães- Pode ser. A Usina de Xingó,
da mesma política anterior, da mesma situação anterior. V. ·por exemplo, ao que sei, não será paralisaqa. Haverá um
Ex~ a~~ba de citar, c-om relação ao sistema de çomunicações
~orte no orçamento que não acarretará a paralisação, nem
telefomcas, que foi o autor de uma determinada atualização
1rá retardar a conclusão da obra. O discurso de_ V. Ex' é
-aí, sim, uma política tarifária- qUe preconizou um aumeflmuito importante na medida em que determina" que se faÇa
to- real que poderia cobrir, corri seus efeitos, algo ã.lém da
um estudo, que alguém venha examinar essa questão com
manutenção.
V. Ex~ e trazer as informações necessárias, ·para que haja
Portanto, a rigor, concordo totalmente com V. Ex•; creio
um debate no Senado Federal a respeito do problema. O
que é absolutamente. desnecessária uma verificação da atualiSenado Federal deve voltar a ser_ aquele fórum de debates,
zação, pelo menos as que correspondam ao reajuste inflacioonde as pessoas interessadas em discutir determinado assunto
nário. Não se trata de política; é simplesmente a manutenção
possam fazê-lo, sempre recebendo o outro lado da informação.
do status quo. Ob_viamente, a partir daí, cabe ao Governo
Infelizmente, não tenho condições de dar as infOrmações que
definir que políticas tarifárias estabelece para cada setor em
V. Ex• está merecendo sabe( eril torno-do que está aconte~
particular. Todavia, a perda de tempo na atualização tarifária
cendo. Mas o Presidente Itamar Franco, pelo que sabemos
nascida da desvalorização da moeda parece-me absolutamente
de Sua Excelência - todos que fomos seu colega sabemos
prejudicial. Falo a V. Ex•, com a autoridade que tem, com
disso - , sempre terá essa preocupação com o aspecto social.
o cargo que acaba de ocupar: esses fatos não ocorrem apenas
A Sua Excelência não passa despercebido que o salário au~
por que um governo se instala; aconteceu com V. Exa, que
menta de quatro em quatro meses e os preços sobem todo
assumiu um ministédo no meio de um governo_e_ qUe_, portanmês, provocando o achatamento salarial daqueles que necesto, encontrou a mesma situação que hoje encontra um ministro
~tam ~e J!la~or ate_nção da parte do Governo. Não podemos
que assume neste GOVerno. Não há nada pior do que aumentar
ftcar apenas com os dados frios dos tecnocratas. Temos que
tarifa. Fui prefeito em determinada época;- quando chegava
ver que a nossa dívida social é a_ maior do mundo. Temos-novembro ou maio- data do dissídio- eu já passava algumas
que ter uma preocupação nesse sentido. NãQ podemos ser
noites sem dormir porque- sabia que vinha o aumento da tarifa
robôs, olhar os números friamente e tomar decisões aritmédo transporte coletivo. SabemoS qual o efeito qUe esSeS ·atiticas. Temos que pensar também naqueles cujo nível de vida
mentes provocam nas pessoas~ No entanto, seguramente há
vem baixando cada vez mais, na classe média que está sendo
uma incidência pior: o sucateamento do serviço. As tarifas
proletarizada. Essas preocupações devem ter um peso muito
devem ser atualizadas pela inflação. Sustento essa posição
alto nas decisões do GOverno. Logicamente, há informações
em relação às tarifas e ao _salário. Creio que a pessoa também
que levam a outras decisões, às vezes até dolorosas. Mas
não pode ser sucatcada; seu saláriO deve, no mínimo, alcançar
a preocupação social sempre existíf:Fda parte do atual Presio que a inflação lhe toma.
dente; todos nós o conhecemos e sabemos que Sua Excelência
~em ~ssa visãC?. Mas, do meu ponto de vista, essas medidas
O SR. AFFONSO CAMARGO- Sem dúvida, Senador
devem ser_ tomadas logo de !mediato para evitãr, aí sim, ó
Mário Covas.
agravamento do sucateamentO Já- eXistente-. ' . .
. -·-- -.
Há mais um proble~a: a cada dia útil que p~ssa, compÜtamos mais um ponto na inflação. Daqui a póuco, pata recupeO SR. AFFONSO CAMARGO - Agradeço o aparte de
rar a desvalorização da moeda, o reajuste terá de atingir 50
V. Ex~. É evtdente que essa preocupação social do Pr_esidente
ou 60%, muito mais nocivo para o usuário.
~ que é louvável é a mesma Qe V. Ex~, é a minha e
Eu queria del.*ar registrada essa preocupação, que não
é a de todos nós, pois somos políticos e vivemos os problemas
é só minha, é também do Ministro do Planejamento.
_
sociais em primeiro lugar.
trata de uma política. Haveria política se fosse possível definir
o que extrair da tarifa: amortizar capital investido, pagar juros,
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Eu queria informar a V. Er que quando assumi o Ministério - ainda posso dar esse testemunho de quem viveu a
área até há pouco tempo - havia um projeto, já assinado
pelo Ministério da Economia, de um tarifaço na área de teleco-

municações, um aumento de seis vezes -na-chamada tarifa
básica do telefone. Eu não concordei em assinar, porque achei
uma agressão ao usuário.
Portanto, sempre haverá uma política- pata isso ex1ste
o consenso - que -defenderá, de um lado, o usuário e, ao
mesmo tempo, não comprótneterá, do outro lado, a busca
da consecução do projeto físico de obras e dos serviços que
devem ser feitos pelo setor. Até porque, Senador Jutahy Magalhães, esse problema de tarifas não esfá sem referência.
Nós temos a referência do preço internacional de tarifas. Posso
dizer a· V. Ex• que, de modo geral, as tarifas no Brasil estão
bem abaixo das tarifas nos países industrializados.
Creio que sem Comprometer a competitividade da econo.,
mia brasileira em Jílatéria de tarífa -Comp-arada, naturalmente
a nível de moeda forte como o dólar, com os outros países,
pode-se trabalhar de forma a executar um programa de tarifas
públicas, que creio ser Urgente.--A minha preocupação, hoje, é ficar mais uma semana
ou duas sem definir os aumentos, porque, daqui a pouco,
eles terão que ser de 50%, 60%. A Petrobrás já não está
mais recolhendo imposto de importação, OMinistério da Economia, Fazenda e Admín1stração já não recolhe o imposto
para o DNER que já está cOm quase 400 bilhõc!s de cruzeiros
de faturas vencidas novamente. Esse é um problema realmente
grave para o País.
O Sr. Marco Maciel- Fermite-me-v. Ex• um aparte?
O SR. AFFONSO CAMARGO - Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Marco Maciei-Nobrc Senador Affonso C amargo,
estou acompanhando, assim como toda a Casa, o discurso
de V. Ex\ que fere um terna que está na ordem do dia de
hoje, tema de comentários abundantes em jornais, que é o
P.roblema das tarifas, de f!lOdo especial das tarifas públicas.
E evidente que na proporção em que as tarifas não são reajustadas para que, pelo menos, possam recompor-os ctistós das
empresas, isso provoca sérios prejuízos à siiúde' fin'ariceira,
à higidez da própria _empresa; e como, às vezes, sãd setores
básicos, essenciais, ísso pode provocar problemas muito sérios,
inclusive com relação ao futuro. É lógico _que ao se tomar
uma decisão desse_ tipo tem que se avaliar as diferentes questões em jogo, inclusive o componente social. Mas não se pode
deixar de dizer que essa é uma questão aguda, importante
e urgente, porque se as empresas não recebem a correção
das tarifas pelos serviços que prestam, a tendência é a sua
deterioração o que, de alguma forma, penaliza a sociedade,
principalmente os mais carentes, que são aqueles qt,~_e dependem basicamente desses serviços essenciaiS cOmO, por exemplo, transportes. Em seg_undo lugar, como o assunto Xingó
veio a debate, eu julgo importante lembrar, mais uma vez.
que nós do Nordeste esperamos Xingó desde a década passada. A obra sofreu sucessivas paralisações e finalmente foi
retomada no fim do Governo Sarney; teve novamente um
hiato, sofremos um racionamento, que não foí só para as
indústrias, para os grandes consumidores; também o pequeno
consumidor que morava no Nordeste sofreu isso na própria
_pele. A conclusão de Xingó está prevista para 1994. O nosso
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receio é que o corte que se realizou recentemente retarde
a conclusão das obras. Eu espero que tal não aconteça. Vi
-devo, a bem da verdade, dizer- o interesse do Presidente
da Eletrobrás, Ex-Ministro Eliseu Resende, e do Ministro
de Minas e Energia, o nosso colega Paulino Cícero; ouvi declaração de ambos defendendo o c__ronograma de Xingó, garantindo que a obra não sofreria solução de continuidade. Mas
. é importante que estejamos att;!ntos, porque qualquer retardamento vai ampliar, e muito, a possibilidade de racionamento,
mais uma vez, no Nordest~. Eu não quero tomar muito tempo
neste aparte a V. Ex•, mas outra coísa não menos importante
que tem que ser dita é que o investidor não vai para o Nordeste.
se não tiver a certeza ou a garantia de que disporá de energia
abundante, a custos relativamente baixos, como é a energia
obtida a partir de fontes hídricas. Então, isso sinaliza também
o problema do desenvolvimento do Nordeste.Ora, como é
que temos uma bateria de incentivos e fazemos campanhas
para atrair investidores, quer nacionais quer estrangeiros, se
ao mesmo tempo não asseguramos o insumo básico que _é
a energia? Daí por que estamos solicitando urna audiência
ao Presidente Itamar Franco, um grupo de deputados e senadores do Nordeste, ao qual V. Ex~ certamente se incorporará
- -- tenho certeza - com o objetivo de levarmos a Sua
Excelência essas nossas preocupações. Tenho certeza de que
o corte ocorrido possa ser de alguma forma compensado,
e.espero também que as agruras financeiras por que passa
a União - são muitas, não as desconheço_- não venham
a_ provocar direta ou indiretamente mais uma prorrogação
na conclusão de obras que são importantíssimas para o Nordeste_. Para concluir, gostaria de lembrar que Xingó vai gerar,
sozinha, em torno de 40% das disponibilidades de energia
elétrica do Nordeste. É uma hidreléçrica extremamente importante e que tem um custo de energia rriuíto baixo, dos mais
baixos do Brasil, e custo social reduzido, praticamente nenhum, porque todo o barramento foi feito no canyon do próprio rio São Francisco, não havendo, conseqüentemente, deslocamento de populações, desapropriação de áreas. corno
aconteceu, por exemplo, na Hidrelétrica de Itaparica, que
gera muito menos energia do que vai gerar Xingó quando
estivei totalment~ concluida, que vai gerar em torno de_ seis
vezes mais o que gera hoje Itaparica.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Agradeço a V. Ex•
o aparte. V. Exê inclusive ratifica as_ pre'?cupações do seu
último discurso. ao qual me referi agora, e que é preocupação
de todos nós. Por isso, trouxe esse_ problema das tarifa~ públicas para ser, hoje, debatido- afinal, é essa urna das funções
principais do Congresso Nacional e do _Senado Federal.
Às vezes, por uma certa dúvida a respeito de como conduzir o processo durante alguns dias, podem-se criar proble_mas
irrecuperáveis, porque a inflação está acima de 1% ao _dia
útil e a recuperação inflacionária de uma dessas tarifas pode
gerar um impacto muito maior para o usuário. O brasileiro
não tem uma formação económica de poupar e acaba gastando, o que pode ser muito pior para ele.
O Sr. Divaldo Suruagy - Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador Affonso Camargo?
O SR. AFFONSO CAMARGO - Concedo o aparte ao
nobre Senador Divaldo Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, gostaria apenas
de externar a minha solidariedade aos pontos de vista esposados por V. Ex~, comungando essa preocupação que, eviden-
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temente, extrapola os limites desta Casa. É uma preocupação
que está dominando a sociedade brasileira. Se essas tarifas
não forem ajustadas dentro da

realid<,~.de

inflacionária, econôw

mica e financeira que Cstamos vivendo, o País, fatalmente,
será convocado~ num futuro muito próximo, a investir em
forma de subsídios, de financiamentos, o que, talvez, vai gerar
um realimentador inflacionário muito mais agudo que uma
correção das tarifas. Gostariã, -também, de aproveitar este
aparte qu·e V. Ex~ muito gentilmente me concede para hipote~
car total solidariedade aos pontos de vista esposados pelo
Senador Marco Maciel, no aparte em que emprestou o brilho
de sua inteligência aó pronUnciamento de V. Ex~. sobre o
caso específico de Xingó. A bancada federal de Alagoas, composta por 3 senadores_ e 9 deputados, t:stá enviando uma carta
ao Presidente da República denunciando essa preocupação
que está dominando o Nordeste, particularmente, o Estado
de Alagoas. Imagino que, tamb~m. a bancada sergipana esteja
participando dessa grande preocupação. Xingó, V. Exa foi
Ministro e, portanto, bem o sabe, é a hidrelétrica mais barata
do mundo, er.'l termos de custo de construção. O próprio
canyon já faz C'Om qUe ela- sijil uma barragem natural. Assim
sendo, seu custo é relativamente barato se comparado ao
de outras hidrelétricas brasileiras ou de qualquer parte do
mundo. Xingó é fato-r'coridicionante para que a região nordestina não entre em colapso energético. QuerO deixar claro
a V. Ex~ e ao Senador Marco·Maciel que a bancada de Alagoas
se agregará à nordestina na audiência solicitada, imagino,
pelo Senador Marco Maciel, para expor a preoCupaçã-o- que
domina as Lideranças do Nordeste com a provável diminuição
do ritmo das obras de Xingó. Agradeço a gentiliza de V.
Ex~ em me conceder o aparte. V. Ex~, neste momento, traduz
a grande ansiedade e a grande angústia que domina as inteligências brasileiras. V. Ex~ interpreta o sentimento nãó apenas
da classe empresarial, m&'s daqueles que, realmente, se preocupam com o futuro do Brasil.
O SR- AFFONSO C AMARGO ~Senador Diva! do Suruagy, creio que estou conseguindo materializar a intenção do
meu pronunciamento. O Senado, por diversas vozes, vai definindo esse_ critériO, essa análise de que o problema social
existe e que temos de nos preocupar com o bolso do usuário,
mas não podemos sucatcar, do lado de cá, um processo que,
como diz o Senador Jutahy Magalhães, já vinha com _enormes
problemas, principalmente rodoviário. Daqui a pouco será
muito difícil realizar a recuperação desse sistema.
Espero que o Presidente Itamar Franco tenha conhecimento dos debates de hoje no Senado. Se existe dúvida, creio
que a solução que, segundo os jornais de_hoje, será proposta
pelos MinistroS de se fazer o reajuste inflacionário -- que
o bom-senso manda fazer, enquanto se examina o pfoblema
de custos - se houver necessidade de se diminuir alguma
coisa em matéria de produtividade, que se diminua pára o
bolso do usuário. Somos favoráveis, mas enquantO isso hão'
· ocorre, que se dê seqüêncía pafa não descapitalizar o sistema
Eletrobrás, o sistema TELEBRÁS, o sistema rodoviário.
O Sr. Gerson Caiiülta·...:..... ~-eirnite-ffie V. Ei~-uiii3parte?
O SR- AFFONSO CAMARGO ~ Com~muito prazer.
O Sr- Gerson Camata_- Ilustre Senador Affonso Camargo, acompanho, com muita atenção, a preoctcp·açã-o que V.
Ex~ coloca perante o Plenário e perante o País·: V. Ex~ é
a pessoa certa para fazer essas colocações. Nas duas vezes
em que V. Ex~ ocupou o Ministério, foi um modelo de bom
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Ministro dos Transportes no BrasiL Quando fui governador,
tive oportunidade de acompanhá~lo. V. Exa fez uma administração política, mas eficiente, rápida, ágil. Percebi que V.
Ex~, com 15 dias de Ministério, começou retomando rapidamente todas as obras de recuperaÇão das rodovias brasileiras,
que estavam paralisadas há alguns meses. Percebo agora que
essas obras começam novamente a ficar paralisadas. V. Ex~
traz para o Senado, junto com essa preocupação, que é do
Brasil inteiro, o conhecimento que adquiriu, exercendo o Ministério, até dias recentes. Ouvindo o seu discurso e partiCIpando dessa preocupação; ouvindo o aparte dos nobres Senadares Mário Covas, Marco Maciel, Divaldo Suruagy e Jutahy
Magalhães, acreditO que essa discussão, talvez, não se re3lizasse se nós, brasileiros, resolvêssemos o essencial de toda
essa discussão. E essa preocupa-ção, essa vontade do Presidente Itamar Franco de que a Petrobrás apresente a Sua Excelência planilhas efetivas, é um bom sinal. Sua Excelência convoca a opinião pública a refletir sobre o monopólio estatal
do petróleo, raiz de todos esses problemas. Findo o monopólio
do petróleo não seria necessário discutir tarifa, o mercado
faria a sua tarifa. Findo o monopólio das comunicaçõe_s, não
haveria necessidade de se fazer política tariJária, o mercado
o faria. Essa é uma eGonomia ágil, moderna, rápida. Essa
é_a economia que os brasileiros querem e é a economia que
o Brasil precisa. Disse, aqui, há seis anos, que a União Soviética iniciaria seu processo de privatizãçãõ ·antes do Brasil,
até a Albânia o fez. Agora, vou dizer novamente: Cuba vai
começar sua privatizãÇao antes do Brasil. É só aguãi-Cbr. Falamos muito, mas somos cOnservadores na hora de tocar no
essencial e no âmago do projeto. Não que se ponha fim à
Pefrobrás, mas como ela é eficiente que- vá competir com
a iniCiativa privada na importação, no refíilo-e na venda de
petróleo. Na CPI do PP estamos vendo escândalos, um atrás
do-OUfro- na cOmpra do petróleo, no refino dO petróleo,
na venda da gasolina, gasolina adulterada e por af afora. Se
houvesse competitividade, se ela tivesse que competir com
as empresas privadas, todos esses problemas não existiriam·
~ os consumidores seriam beneficiados. Cumpri_m.entó V. Ex•
pela oportunidade e pelo conhecimento com que aborda o
tema e essas preocupações. V. Ex~ que foi, repito, um orgulho
para a classe política na qualidade de excelente Ministro nas
duas vezes que ocupou aquele Ministério.
- O SR. AFFONSO C AMARGO~ Muito. obrigado.

OSr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Exa um aparte,
Senador Affonso _Camargo?
O SR- AFFONSO CAMARGO ~Ouço o aparte do nobre
Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Affonso Camargo',
quero mais uma vez interromper este brilhante pronunciamento de V. Ex• para me manifescar a respeito da questão
dé Xingó, dar uina explicação do seu porquê. Penso que a
preocupação de todos nós nordestinos, a respeito dessa matéria, se justifica sempre que surgem sinais de que a construção
de Xingó venha sofrer solução de con(i.nuidade. Antes de
se tratar de público desse corte, pelas informações que tínhamos de que isto poderia ocorrer, aproveitando uma audiência
com o Presidente da República, apresentei um estudo a respeito do que significaria a paralisação das obras de Xingó; os
recursos que seriam necessários para fazer frente a essa paralisação; o custo que isso representaria para o País; e, lógico,
os problemas que adviriam para o Nordeste, o cronograma
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ser atrasado por um ou dois anos. Passarfamos a correr o
risco de um possível déficit de energia, aquele índice de 10%
que está acima de qualquer possibilidade de aceitação. Todos
os representantes do Nordeste continuam lutando contra qualquer ameaça de descontinuidade da obra, o que é importante.
Mas também é mUito importante tomarmos conhecimento
daquilo que o Executivo já fez e faz, inclusive .dando demonstrações de público àqueles que se preocuparam em levar o
problema antecipadamente ao Governo,que as obras não sejam paralisadas com esse corte. A preocupação maior é, portanto, com a paralisação das obras. com a afluência de recursos
de modo a não permitir qualquer paralisação. Há também
a necessidade de se destinar recursos para o assentamento
das famílias que vivem na ilha dC Itaparica, que dali foram
retiradas e precisam ser assentadas, o que nunca foi feito. _
Está criado, nessa região da Bahia, um grave problema social,
justamente em conseqüência da falta desse assentamento populacionaL Esses recursos deverão ser aplicados, em boa parte, para atender àquela população. Se isSo não vier ínfluefidar
na demora da construção, aí tenho que estar de acordo com
a alteração de dotações orçamentárias para podcr__ atender
a essa outra questão. Foi esse o ponto de vista que quis manifestar e não o de que o Nordeste não tenha de ficar atento
a esse problema muito importante para nós. Insisto, enfaticamente, na nacessidade inadiável desse assentamento, que é,
inclusive, um compromisso público da CHESF, desde quando
foi feito o alagamento da área.
O SR. AFFONSO"CAMARGO- V. Ex• enriquece meu
pronunciamento. Em um- pronunciamento de ordem geral,
apenas fiz menção à Usina de Xíii-gó porque tinha sido objeto
de um discurso do Senador Marco Maciel e de um aparte
do Senador Humberto Lucena.
O Sr. Htirilberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte?
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Mas creio que, no caso, não vivemos novamente o dilema
de quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. Porque, sem
tarifa, não teremos infra-estrutura; sem infra-estrutura, não
teremos desenvolvimento económico; sem desenvolvimento
económico não teremos s:mprego, e sem emprego não teremos
salário. Essa é a conclusão a que cheguei. Posso, até, estar
enganado, mas penso assim. Não me oponho a que se adapte
o sistema de reajuste salarial ao do aumento das tarifas. A
minha preocupação é no sentido de que, ao se pretender
adaptar o sistema de reajuste_de tarifas ao dos salários, daqui
a noventa dias, Senador Humberto Lucena, se se quiser fazer
a recuperação íhflacionária da tarifa, terá de ser feito um
reajuste de 100%. Cada dia_ útil que passa, significa mais
de_um por cento de reajuste.
_ Concluindo, esta é a preocupação que tenho e quis trazê-la aqui,para concordar, inclusive, com a proposta que, segundo os jornais, os Ministros da Fazenda e do Planejamento
vão fazer ao P~eside_nte Itamar Franco~ ·de manter a posição
conservadora e, ao mesmo tempo, modificar o sistema. Há
que se ter uma programação de tarifas púbtícas emergencial,
provisória, e depois reajustá-la de acordo com algum modelo
que seja mais social, inClusive mudando o sistema de salários.
O que quis fazer foi mais Um alerta, porque sei que o Presidente da República é um homem de formação democrática,
é um homem de comportamento humilde e que está preocupado com o assunto - imagino o seu nível de preocupação.
Portanto, acho que tínhamos que lhe dar um respaldo para
que possa atender a essas propostas dos Ministros e, depois,
melhorar o sistema. se for possível.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A Presidência
volta a insistir sobre a necessidade da presença dos Srs. Sena~
dores em plenário, pois, Jogo após a fala do nobre Senador
Nelson Qirneiro, para uma breve comunicação, passaremos
à Ordem do Dia.
Concedo a palavra ao nobre Senador Nelson Carneiro,
para uma breve comunicação.

O SR. AFFONSO CAMARGO .:.__Ouço o nobre Senador
Humberto Lucena.
O Sr. Humberto Lucena- Nobre Senador, desejo apenas
cumprimentar V. Ex~ pelo seu pronunciamento, que tem fitais
O SR. NELSON CARNEIRO (PMDB - RJ. Para uma
um caráter de exposição. V. Ex~ tem toda a razão quando
Sem révisão do oáldor.)- Sr. Presidente, Srs.
comunicação.
se preocupa com todos esses problemas que alinhou na tribuna
do Senado. No que tange, particularmente, à questão das Senadores, amanhã, neste recinto, se homenageará a memória
tarifas e de sua revisão, indubitavelmente não há como se de Assis Chateaubriand. Justa homenagem que se prestará
cuidar de combater a inflação sem atualizá-las. Mas, o que àquele ilustre homem público, àquele eminente jornalista,
me parece ter havido, da parte do atual Governo provisório, embaixador, ao ensejo do centenário do seu nascimento.
As disposições regimentais não permitem que os oradores
é apenas uma preocupação, no sentido de adequar essa revisão
de amanhã sejam interrompidos por apartes dos presentes,
à revisão dos salários. Essa é a questão: -veja bem V. E~
razão por que me valho desta oportunidade para proferir aqui
que, pelo menos pela lei que está em Vígor!_o salário equiva- o aparte que eu deveria oferecer amanhã ao orador escolhido
lente até três salários mínimos é reajusfado somente de quatro
em quatro meses. Ora, cada- vez que se altera para mais· as para sintetizar o pensamento do Senado Federal, e o faço
para recordar a presença de Assis Chateaubriand num motarifas d~ energia elétrica, de telefone, dos correios etc., e
mento decisivo da minha carreira de homem público e, desde
os preços públicos dos combustíveis líquidos e gasosos, nós
logo, deixar expresso nos Anais a minha gratidão à sua valiosa
estamos afetando o orçamento doméstico da grande massa
dos assalariados. Assim, o que Se tem de verificar -e- de-- que ajuda.
Era eu Deputado Federal pela Bahia, até o ano de 1955,
maneira equacionar a solução desses problemas, para que
quando aflorei vários temas que dividiam a opinião pública
o trabalhador não s_eja, mais uma vez, atingido com O aumento
e agitavam várias correntes conservadoras e liberais. Era o
das tarifas, sem o correspondente reajuste salarial que, pelo
tempo em que suscitei o reconhecimento de todos os filhos
menos, se não lhe repuser todo o valor real, aproxime-se, ilegítimos, o problema da companheira, os direitos cívis da
cada vez mais, dele.
mulher casada e, afinal, o ruidoso projeto do divórcio. Cha~
O SR. AFFONSO CAMARGO- Entendo, nobre Sena- teaubriand dizia-me sempre que eu deveria ser candidato pelo
dor Humberto Lucena, a preocupação do Presidente da Repú- Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro essas idéias tinh-amblica, como entendo a preocupação de V. E~, que é a mesma maior aceitação do que, evidentemente, na tradicional Bahia,
d~ todos nós, o problema social e com o problema salarial.
com as suas 36518;rejas e as resistências naturais que esSas

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

idéias, naquele tempo revolucionárias, causarra:m-·n.-o-·meu Estado natal.
Afinal, em 1958, inesperadamente, fui candidato a Deputado Federal pelo Río de Janeiro, convidado pelo então Presidente ·cto PSD, Augusto do Amaral PeixOto, para intt;:grar
uma chapa de sete pequ-enos partidos, entre os quais o Partido
Libertador, a que eu pertencia. Eu não conhecia a política
carioca. TOda a minha vida tinha sido feita, desde os 19 anos
,- desde 1929 até 1958 ~ na Bahia. EscreVi ao-então Presidente do Partido Libertador na Bahia, o saudoso Deputado
L.uiz Viana Filho, dizendo que havia recebido esse convite,
mas consultava se estava liberado para aceitá-lo. S.E~, então,
gentilmente, respondeu-me, numa carta divulgada pela imprensa local, que me .. emprestava" à política carioca, não
me "dava". Eu continuava fazendo parte da política baiana.
Realmente, então, procurei Assis Chateaubriand e disselhe: '"~Agora, chegou a hora. Você sempre me procurava
para dizer que eu devia ser Deputado pelo Rio de Janeiro
e não pela Bahia. Eu, aqui, não conheço ninguém politicamente, não tenho dinheiro para fazer propaganda, não tenho
chefes políticos. De modo que só tenho um recurso: é que
você me ajude na divulgação do meu nome'.
Chateaubriand, com aquela generosidade que o caracterizava, escreveu uma carta ao nosso Colega - que, então,
não fazia política--....: João Calmon, entregando-me a ele para
que me ajudasse nessa cruzada.
Assim, eu que não conhecia nenhum setor da vida política
do Rio de Janeiro, tive a oportunidade de participar de mais
de 30 programas de televisão e de rádio- a televisão Tupi,
que então existia - e cheguei até ao excesso de falar da
tribuna de honra do Jóquei Cluóe, num -dia de Grande Prêmio
Brasil.
A repercussão dessa propaganda foi de tal sorte, Sr. Presidente, que aquele Deputado da Bahia, que havia atendido
a um apelo para ser candidato no Rio de Janeiro, numa chapa
em que foram eleitos dois, conseguiu ser um dos dois eleitos.
Isso em_1958._ Depois, fui reeleito em 62 e em 66; em 70,
fui eleito Senador, e reeleito em 78 e em 86.
Por isso, quero deixar, neste_momento, o testemunho
da minha gratidão a Assis Chateaubriand.
O Sr. João Cãlriion - Permite-me um aparte-, Senador
.
Nelson Carrieiro?
O SR. NELSON CARNEIRO -Cóni-lnUita honra.
O Sr. João Calmoo - Embora ferindo o Regimento,
desejo agradecer a V. Ex~ a generosa referência que fe_z à
minha modesta, à minha humilde participaÇão n-o-·ínício da
sua fulgurante carreira política. Nobre Senador Nelson Carneiro, V. Ex•, realmente, é um Parlamentar exemplar, que constitui para todos nós uma fonte perene de inspiração. Creio
que V. Ex~, ao homenagear a memória de Assis Chateaubriand, cujo centenário de nascimento trans_Corre ~amarihã,
dá mais uma demonstração do seu culto às figuraS importantes
da história política do Brasil. Mas, entre essas figuras, avulta
com relevo sirigular, eu diria inexcedível, a p_ersonall9ade_ fascinante de V. Ex~, que neste momento 09s encanta, mais
Ulilã--Vez, OOilúl sua-p3i3Vrã-:-M:Uh0 Obrtgadfi_----- ---- -------- ---0 SR. NELSON CARNEIRO -

Muito obrigado a V.

Evidentemente que todos nós conhecemos a generosidade do Senador João Calmon e levamos à conta dessa generosidade as referências feitas à minha pessoa.
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Mas quero deixar, Sr. Presidente, o testemunho da minha
gratidão a Assis Chateaubriand. Sem ele, sem a sua ajuda
naquele momento, através do hoje Senador JoãQ Calmon,
eu teria interrompido _a minha carreira política e não teria
a- honra de pertencer a esta Casa e conviver com V. Ex•
e com os demais membros do Senado Federal.
Eram essas as palavras que queria proferir neSte iristante,
às vésperas da homenagem que o Congresso Nacional prestará
àquele grande brasileiro, que foi Assis Chateaubriand.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. PreSidente. (Palmas)

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Antonio M.ariz - Aureo Mello ~ Darcy Ribeiro.- Divaldo Suruagy -Eduardo Suplicy -Eva Blay -Flaviano
Melo -Jonas Pinheiro - José Sarney -Júlio Campos Lucídio Portella..- Nelson Wedekin --Onofre Quinan.
O SR. PRESIDENTE(Magno Bacelar)- Concedo a pala-

vra, para uma breve comunicação, ao Senador Irapuan Costa
Júnior~

O SR.IRAPUAN COSTA JÚNIOR (PMDB- GO. Para
uma comunicação: Sem re-visão do orador.)- Sr. Presidente?
Srs. Senadores, tenho lido nos jornais, nos últimos dias, referências à fala do_Sr. Ministro do Exército, na reunião do
Alto Comando, que se realizou no dia 16 de novembro, isto
é, anteontem.
.
Essas notícias prOcU"ram fazer crer que o MinistrO do
Exército cometeu, ou teria cometido, dois deslizes: 6 prímeifO
deles, criticar o Governo atual, o Gõverno do Presidente Itamar Franco; o segundo, tecer essas crítiCas às escondidas,
tecê-las à socapa.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tenho em m·ãos o
pronunciamento do Sr. Ministro, feito na ocasião. Não se
trata de um pronunciamento secreto, pois não foi feito às
escondidas, foi inclusive distribuído à própria "imprensa.
Lendo todo o pronunciamento, qu-e~ aliás, é muito breve
e está dividido em quatro partes, verifiquei que a primeira
diz respeito à conjuntura mundial; a segunda, à conjuntura
brasileira; a terceira, às conseqüências da conjuntura para
o Exército; e a qUarta, às ações a realizar. Portanto, não
vi absolutamente nenhuma crítica ao Governo que pudesse
caracterizar uma ação menos adequada do Sr. Ministro.
Não vi, porouti"à lado, nada que não fosse absolutamente
adequado. Há uma análise muito lúcida do momento atual,
terminando com recomendações, as mais apropriadas, para
o Exército, dentro da conjuntura em que vive o Pafs e, muito
particularmente, dentro da situação em que vive o Exército
brasileiro.
Eu, evidentemente, não pretendo, embora breve, ler aqui
esse prOnunciamento, mas leria a parte dele que teve as imerecidas críticas da imprensa brasileira.
Diz ·a Sr. Ministro o seguinte:
"Nota-se uma certa desorganização -da máquina
administrativa federal, resultante das mudanças intro-

duzidas no primeiro ano do Governo Co!lor e dasrecen- ·
tes muda,nças ocorridas nos mais altos postos. O recebimento de tributos tem registrado quedas, devido aos
efeitos da recessão e às deficiências na legislação e
nos mecanismos arrecadadores.
Enquanto em muitas regiões de produção agrícola,
exploração mineral e em alguns setores industriais os
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negócios prosperam, as grandeS Cidades sofr_em_os efeitos do desemprego, da superpopulação dos bairros pobres, da criminalidade e do mau funcionamento dos
serviços públicos. Os problemas económicos -têm contribuído para o agravamento das desigualdades sociais.

causando a proletarização de parcela da classe média
e o aumento do contingente situado nos limites da miséria.
As transformações que ocorrem na estrutura familiar, o atual desprestígio das elites, a marginalização
causada pelo êxodo rural, o abandono das normas de
comportamento que advinham das convicções· religiosas e a ação dos meios de comunicação social o atual
- particularmente da televisão - vêm provocando
um enfraquecimento do princípio da autoridade e do
senso de moralidade."
Sr. Presidente, Srs. Senadores, na leitura de todo esse
documento, só vi colocações ponderadas, recomendações
apropriadas e muito serenas do Sr. Ministro do Exército. Por
essa razão, gostaria de dar conhecimento a esta Casa de que
absolutamente não concordo com a maneira um tanto exagerada pela qual a imprensa tratou o pronunciamento, repito,
equilibrado do Sr. Ministro-do EXército. Muito obrigado.
·
O SR~ PRESIDENTE (Magno BacelarY- A Presidência
solicita o comparecimento dos Srs. Senadores em plenário,
pois a lista de presença assinala urna presença de 74 Srs.
Senadores na Casa e, certamente? na Oidem do Dia será
pedida a verificação de _quorum.
Concedo a Palavra ao nobre Senador Humberto Lucena,
como Líder.
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB. Como
Uder, pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)
-Sr. Presidente, Srs. Senadores, segundo noticia a imprensa,
o Ministro do Trabalho, Walter Barelli, desde que assumiu,
vem se debruçando _sobre o problema crucial da grande maioria da população brasileira, que não é outro senão o da política
de rendas, vale dizer, sobretudo, dos _salários. S. Ex~ estada
examinando várias alternativas para submeter ao Senhor Presitlente em exercício, Itamar Franco, contanto que uma delas
venha a ser apoiada, não só pelo Governo mãs, sODretudo,
pela maioria do Congresso Nacional, a fim de que possamos
alterar a atuallei salarial, diminuindo o período de reajuste
e, quem sabe, ao mesmo tempo, aumentando um pouco o
limite que atualmente regula os reajustes_ periódicos dos salários, pois pelo diploma legal em vigor apenas os salários até
o valor de três mínimos é que ficam sujeitos aos reajustes
de acordo com a legislação, permanecendo os demais no regime da livre negociação salarial que do meu ponto de_ vista
e do meu partido, como temos feito sentir, é, realmente,
o caminho mais certo para se chegar a uma boa-política Salarial
em uma economia de mercado.
Mas, para que isso possa ocorrer, necessariãmentf: teremos que ter um outro ambiente no País do ponto de vista
da economia, isto- é, vamos lutár para ,sail- da recessão que
começou a partir do iníció do GoVerno Cóllor, com a implantação do Plano Collor I e II.
Não vejo como, Sr. Presidente, se possá falai· ém livre
negociação salarial senão para algumas categorias que, como
tenho dito e repetido no Senado, são protegidas por sindicatos
fortes, como é o caso dos metalúrgicos, petroleiros, securitários e bancários, para falar apenas em algumas delas. Mas,

a grande maioria dos trabalhadores não tem por trás de si
tal suporte sindical e, portanto, falta-lhes o poder de barganha
para negociar livremente com os empregadores.
Portanto, Sr. Presidente, Srs. Senadores, hoje, estou ocupando a tribuna do Senado para, embora· sem conhecer de
perto o mérito das propostas que estão sendo objeto de exame
no Ministério do Trabalho, louvar, desta tribuna, a atuação
do Ministro Walter Barelli. Acho que S. Ex\ que vem do
DIEESE, um órgão que, ao longo do tempo, conhece de
perto, a situação dos trabalhadores brasileiros, pode chegar
a ~om termo nesse seu trabalho, não apenas quanto a:ós saJários dos que trabalharam para o setor privado, mas também
para os que trabalham no setor público.
Em outras palavras, segundo o Ministro Walter Barelli,
deveremos ter brevemente, se as suas idéias prevalecerem
no seio- do Governo, uma nova lei salarial para regular os
reajustes, até um determinado patamar, dos salários dos trabalhadores do setor privado, e também uma lei salarial para
fixar parâmetros capazes de reajustar condignamente a remuneração dos servidores públicos, civis _e militares.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O Sr. Jutahy Magãth:les -Sr. Presidente, declino da
_palavra.
-O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se, hoje, logo após
o término desta sessão, com a seguinte

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa.
----amronicações que serão lidas pelo Sr. r Secretário.
São lidos os seguintes:

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 789, DE 1992
Votação, em turno único, do ~t!que_rimeJ;ItO n 9 789, de
1992, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, solicitando,
nos termos regimentais, que, sobre o Projeto de Lei do Senado
n" 43, de 1992, de autoria da Senadora Marluce Pinto, que
estabelece normas integrantes do Estatuto da Microempresa
e da Empresa de Pequeno Põrte, relativas ao tratamento jurí-.
dico diferenciado com vistas a incentivá:.las pela simplificação
· de suas obrigações adminiStrativas, tributárias, prevendenciárias e creditícias, além da ComisSão constante do despacho iriidal de distribuição, seja ouvida, também, a de Constituição,
Justiça ~ Cidada!lia.
-2REQUERIMENTO N' 800, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 800, de
1992, de autoria do Senador Marco Maciel. solicitando, nos
termos do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão,
em Ordem do Dia, do Projeto de Lei_ do Senado n 9 326.
de 1991, de autoria do Senadof Humbc;;rto Lucena, que autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa brasileira,
para financiamento de projetes destinados ao desenvolvimento sócio-económico da Região Nordeste, e dá outras providências.
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-3PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 63, DE 1992
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9
63, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que reestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras providências,
tendo
PARECERES, sob n• 371 e 372, de 1992, das Comissões.
- De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável ao
projeto, nos termos do substitutivo que oferece e contrário
à emenda de Plenário; e
- Diretora, favorável ao substitutivo apresentado pela
ComiSsão de Constituição, Justiça e Cidadania.

-4MENSAGEM N' 326, DE 1992
ESCOLHA DE AUTORIDADE
Discussão, em turno único, do Parecer n~ 363, de 1992,
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sobre a
Mensagem n' 326, de 1992 (n' 634192, na origem), de 1' de
outubro do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da
República submete à deliberação do Senado a escolha do
Senhor João Batista Tezza Filho, para compor o Tribunal
Superior do Trabalho, no cargo de Minisfro Classista Temporário, representante dos empregadores, para o triênio de 1992
a 1995.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa,
comunicações que-serâo lidas pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidas as seguintes
Senhor Presidente,
_
Tenho a honra de comunicar _a Vossa, Excelência que,
nos termos do art. 40, a, do Regimento Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, a partir de 19 de novembro a três.
de dezembro de 1992, a fun-âC, no desempenho de missão
com que me distinguiu o Senado, visitar a Austr~lia em caráter
oficial.
Atenciosas Saudações, Chagas Rodrigues.
Em 18 de novembro de 1992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
nos termos do art. 40, a~ do Regimerito Interno, me ausentarei
dos trabalhos da Casa, a partir de 19-11-92 a 6'12-92, a~ fim
de, no desempenho de fu.issão com que me distinguiu o Senado, visitar a Austrália em cárater "ofícial. ·
Atenciosas saudações. Senador WilsOn Martins.
Ofício n' 759192
Brasnia, 18 de novembi-o de i992
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa __Excelência que,
nos termos dos arts . .S5, III, da ConstitUição e 39, a, do Regi~
menta Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, a fiin
de, no desempenho de missão com que me distinguiu ó -senado, participar da delegação brasileira que visitará à Austrália
no período de 19-11-92 a 3-U-92.
Atenciosas Saudações. Senador Carlos Patrocínio.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - As comunicações lidas vão à publicação.
A Presidência convoca sessão conjunta a realizar-se, hoje,
às 17 horas, no plenário da Câmara dos Deputados, destinada
à apreciação da Medida Provisória n' 309, de 16 de outubro
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de 1992, que dispõe sobre a organização-da Presidência da
República e dos Ministérios e dá outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 75 Srs. _Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Ne 73, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia no-s termos do art. 64, §
29 , da ConstitUição Federal, combinado com o art. 375, inciso
VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, dõ- Pi"Ofe!O -ae Decreto Legislativo n' 73, de 1992 (n' 107/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que outorga concessão à Jet-Radiodifusão
Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora, em onda
média, na Cidade de Teresina, Estado do Piauí, tendo
Pa~ec~r favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Belo Parga.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão or:çiinária
de 9 de outubro passado.
Passa-se à vo_~a_ção ~a matéria._
O Sr. Jutahy Magalhães -Sr. Presidente, peço a palavra
para encaminhar.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Para encaminhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, não tenho muita certeza se regimentalmente
é apropriado, na votação desta matéria, falar em CPI da NEC.
Como tenho dúvidas quanto a oportunidade de tratar
deste assunto, vou me limitar a pedir emprestado ao jornalista
Bóris Casoy a mane-irã como ele manifesta a sua indignação
nos casos em que transmite a notícia pelo Jornal do SBT.
A respeito da CPI da NEC vou me limitar a dizer: 'isto
é uma vergonha!'
Mas, como sei, Sr. Presidente, que a Procuradoria pode
examinar todo o material que lhe for encaminhado, a começar
pelos depoimentos e não apenas o relatório que foi aprovado
pela Comissão, vou esperar o exame, pela Procuradoria, dessa
questão, para depois me manifestar. E, por enquanto~, digo
apenas :'isto é uma vergonha!'
Sr. Presidente, mais uma yez somos chamados_ a votar
aqui matéria que trata da concessão de rádios- à Jet~Radio
difusão Ltda., que ontem o Presidente chamou de Brasil Jet,
por um lapso. Se não tomarmos cuidado vanlos criar várias
"Brasil Jets" por este País afora, nesse meio das comunicações.
A politização da informação õ.o Brasil está aumentando
a cada dia. Por isso, temos que lutar pela sua democratização.
Lutamos pela liberdade de imprensa, no entanto os donos
de rádios, de_ televisões, das concessões públicas de rádios
e televisões dizem: Fulano, Sicrano e Beltrano não podem
aparecer na televisão, porque são meus adversários. Cria-se,
assim, um notícíáfío que interessa apenas àqueles que são
proprietáriOs de rádios e televisões. Dessa forma, eles vão
manipulando a opinião pública dos seus Estados e do Brasil
como um todo.
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Peço aos presentes que cxamínem a matéria. Não: será
preciso manifestar-se. Trata-se apenas de fa.zer um exame
de consciência a fim de verifiCar se no seu Estado não acontece
o mesmo, ou seja, a concentração de poder nas mãos de
algumas pessoas. E esse poder está servindo para criar candidatos, influenciar eleições, levar a opinião pública a tomar
decisões, sejam políticas, sejam econômlcãs; de acordo com
a sua conveniência. Isso vem ocorrendo em vários Estados.
Em meu Estado, por exemplo, isso ocorre em larga escala,
e tenho conhecimento de que ocorre á mesmo em vários Estados. Estamos dando margem a que essa concentração de poder
nas mãos _de poucos aumente, porque continuamos votando
concessões para pessoas que já possllerii cOncessões.
Por essa razão venho me '!?atendo, juntamente com alguns
Colegas, a respeito dessa matéria~ Pafece_ teimosia, maS não
é. Talvez Seja obstinação em: torno de um p.Íincípio que defendo e que não trata de interesse pessoal. Não tenho o menor
interesse nessa que"stão. Mas é um princfpio que =--acho nós todos deveríamos defender, o da democratização da informação neste País, que, infelizmente, não ocorre. Tanto não
ocorre que, por isso, comecei meu pronunCiamento asSim:'CPI
da NEC: isso é uma vergonha 1'.
_
Sr. Presidente, vou mais uma vez pedir vúífíCação de
quorum. Estarei aqui de pé esperandO Cjue V. Er anuncie
o resultado da votação para pedi-la~
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Em primeiro lugar. desejo aplaudir a ação pertinente, perseve~ante, lúcida e deJ;ll_Oc~ática do SenaQor ~utahy Magalhães.
Todas as vezes em que estamos presentes à mesma sessão
em que ele, com a pertinácia de sempre, pede a verificação
de quorum, ficamos ao seu lado, porque e·ntendemos que
a sua luta é justa e a sua perseverança interessa aos superiores
interesses do nosso País.
Não vamos falar em democracia em nosso_ País enquanto
não houver a democratizaçã9 dos meios de comunicação.
Quando falava o Senador Jutahy Magalhães, lembrei-me de
um livro recentemente escrito no meu._Estado, Santa Catarina,
onde supostamente as· coisas se passam de uma forma mais
civilizada.
Esse livro se chama "l~prensa e Poder em Santa Cataiinã;, e foi escrito por um dos -prlficipais 3:rticulistas e COmentaristas políticos, e também professor da universidade do meu
Estado, o jornalista Moacir Pereira, que faz o histórico de
tod-as as emissoras -de rádio e televisão, cujas concessões foram
feitas ao longo desses últimos 10 ou 15 anos e demonstra
à evidência as relações estreitas, íntimas,_ entre o poder e
a imprensa, o podei- e as emissoras de rádio e televisão que
são concedidas_.
_ Há raríssimas exceções; exCeÇões tão _raras que só servem
para ·confirmai a grande regra: a imensa maioria, a esmagadora maioria das emissoras de rádio e televisão, cujas concessões ocorreram nos últimos 10 ou 15 anos em Santa Catarina
O SR- PRESIDENTETMagno Bacelar)- Nobre Senador
têm uma relação, como disse, estreita, íntima, com o poder,
Jutahy Magalhães, y. Ex~ observou que a Presidência insisten- Com o·s donos do poder, sejam eles os Partidos dominantes,
temente convocou os Srs. Senadores. Sabemos que V. Ex• sejam eles os Governadores eventualmente no poder, sejam
está cumprindo com o seu dever, que não_ é c~lpa de V.
eles as ligações eventuais eritre o Ministro das Comunicações
Ex' que a matéria eSteja obstruindo a palita. V. Ex~ cumpre.
ou o Presidente da República e grupos políticos de Santa
com o seu dever pedindo a verificãção- e a Presidência atenderá
Catarina, com um efeito devastador sobre a opinião pUblica
a V. Ex~
catarinense, sobretudo nos momentos eleitorais. Nesses momentos, todo o citráter político-partidário dos que são donos
O SR- JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, já que
sobretudo das emissoras de rádio do interior se expressa no
V. Ex~ levantou essa· questão, quero dizer qu:~_ estou aqui
seu mais alto som e no seu mais devastador efeito, já que
praticamente de castigo. Estou, porque ilão há um hQrário
para se iniCiar a Ordem do Dia. Ela deveria ser iniciada todos ao- lado do horário gnituito também se faz um noticiário pata
os dias às 15h30min para sabermos-a hora exata em que deve- favorecer aqueles que eventualmente são aliados do dono
ríamos eStar aqui para as votações, mas infelizmente isso não da emissora de rádio e para prejudicar aqueles que_ são eventualmente adversários dos mesmos proprietários das emissoras
ocorre.
Hoje fui chãinãdo- peJa- COniíSsãOOe Assuntos Sociais de rádio.
Creio que com relação a essa questão levantada pelo
a comparecer à reunião para dar número e mahdei responder
Senador Jutahy Magalhães e à atitude de alguns Senadores
que infelizmente não poderia sair daqui, porque até- aquele
instante não havia começado a OrdeM do Dia e eu era obri- que o acompanham ou o têm acompanhado em todos esses
gado a estar presente à sessão para pedir verificação de quo- momentos, não de obstrução, mas de verificaçã-O de quorum
- disse bem o Senador Jutahy que nós não estamos exatarum.
Setenta e quatro Srs. Senadores estão pres.entes. Qua- mente obstruindo - o que está faltando para a aprovação
renta e um precisam estar aqui para haver quorum. Estou dessas emissoras de rádio é que as pessoas que sejam a favor
torcendo para que venham para cá e possamos votar essa dessas aprovações venham a plenário e votem.
Mas a verdade, Sr. Presidente, Srs. Senadores, Sra. Senamatéria. Também quero que acabe essa discussão e passemos
a votar. Agora, não vou abrir mão do direito de pedir verifi- dOra, é que esta é uma discussão que precisamos fazer com
toda urgência. Esta é uma das muitas demandas que o nosso
cação enquanto eles não estiverem aqui" para votar.
País tem; é uma questão que, pessoalmente, julgo tão imporO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ~ Eni votação tante quanto discutir parlamentarismo e presidencialismo. Poa matéria.
- ·~ de passar o parlamentarismo, corno eu desejo -sou parlaO Sr. Nelson Wedekin- Sr. Presidente, peço a palavra mefltarista, suponho que o parlamentarismo é um regii~e superior de governo - , mas de nada valerá passar o parlamenpara encaminhar a votação.
tarismo se não tivermos uma outra norma, uma outra regra,
O SR. PRESIDENTE (Magno BacO!ar) - Concedo a
uma outra forma de encaminhar essa questão dos meios de
palavra ao Senador Nelson Wedekin.
comunicação_, não _só _no que diz respeito àquelas concessões
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT - SC. Para encami- que estãQ para ser feitas na Câmara dos Deputados ou aqui
nhar a votação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, mesmo no Senado Federal, como também naquilo tudo que
SN e Srs. Senadores, quero dizer apenas algumas palavras. já foi feito antes. Todos queremos chegar à condição de país.
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de Primeiro Mundo, roas esse desejo não se faz apenas declarando a intenção de chegar ao Primeiro Mundo, porque já
sabemos no que dá simplesmente declarar que queremos chegar lá, que era o propalado objetivo do Presidente afastado,
Sr. Fernando Col~or de Mello.
E se fala de muitas cois~sque existem nds paíseS-bem-sucedidos, nos países do Pdm~iro Mundo, desenvolvidos, e que
não existem aqui. Não vejo nenhuma referência na mídia,
nenhuma referência na grande imprensa nacional sobre como
é que se faz, como é que se instala, como é que se concede~
como é que se cria um jornal e como é que se concede uma
emissora de rádio e televisão. As pessoas costumam esquecer,
na grande mídia, que, por exemplo, num país oonlo os-Estados
Unidos, quem tem rádio não pode ter televisão nem jornal,
e vice-versa. Nunca li qualquer observação da imprensa brasileira sobre como é que se dá, como é que se instala e como
é que os meios de cOffil!J!ÍCaç~o _funcionam num país como
a Alemanha superdesenvolvida, onde a-comunidade, os setores organizados dª_sociedade têm um fortíssimo e poderoso
· -controle dos meios de comunicação.
É- preciso que observemos o qt1_e acont~ce -aos ms::ios de
comunicação de massa nos países do Primell'o Mundo para
podermos alcançá-los e entendermos como obtivérªm sucesso
nesse campo e não só em outras questõ_es que nos são colocadas, quase sempre de uma· forma falsa e falaciosa_. _
Quero apenas aplaudir, mais uma vez, a lucidez~- -ess~
espírito altamente democrático e essa perseverança do Senador Jutahy Magalhães ao obstruir -_se esta é- a palavra de uma maneira efetivã a ctfriCeSSão- de rádio e televisão,
para que, no mínimo, essa discussão venha à Or4f?m._do Dia,
seja colocada a todos os :q.ossos Pares, e possamos um dia
dar um passo à frente nessa questão.
-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Mesa reforça
o apelo de V. EX~ e pede aos Srs. Senadores que 9cupem
seus lugares, a fim de se proceder à votação imediatamente.
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
Procede-se à votação.

VOTAM "SIM" OS SRS. SENADORES;
Affonso Camargo
Elcio Alvares
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Humberto Lucena
Iram Saraiva
J arbas Passarinho
João Calmon
Josaphat Marinho
José Fogaça
Marluce Pinto
Onofre Quinan
Ronan Tito

VOTAM "NÃO" OS SRS. SENADORES:

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Votaram Sim
13 Srs. Senadores; e Não 12.
Total de votos: 25.
Não houve quorum.
A Presidência vai suspender a sessão por- dez minutos,
a fim de que os Srs. Senadores possam dirigir-se ãó plenário.
Antes de suspender a sessão, a Presidencia -faZ m~is um
o1pelo aos Srs. Senadores que se encontram em ~eus gabinetes,
- -a fim de que se dirijam ao plenário.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, peço
verificação_de quorum, com o apoiamento dos Srs. S~nagores
Nelson Wedekin, José Paulo Bisai e EpitáCio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Srs. Senadores,
queiram ocupar os seus lugares, para procedermos à verificação de quorum Solicitada pelo nobre Senador Jutahy Magalhães. (Pausa.)
Os Srs. Senadores já podem votar. (Pausa.)
O Sr. Ronan Tito -Sr. Presidente, peço a palavra pela
·
ordem.

0 SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está suspensa
a sessão._
-

(Suspensa às J6h42rnin, a sessão é reaberta às16h52
min.)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Tem a palavra

O SR. RON;\N TITO (PMDB- MG. Pela ordem. Sem
revisão do orador.)- Sr. Presidente, g9staria de faZ.er um
apelo aos _Srs._ Senadores que se encontram nos gabinetes,
110s corredores e nas demais dependências da_ Casa, que se
dirijam ao plenário, pois o assunto, que é da- ffiã.ior importância, tornou-se ainda mais importante porque está obstaculizando a pauta.
Assim, solicíio aOS ·nosSO_S: cornp-anheiros que venham ao
. plenário para votarmos essa matéria.

-

Almir Gabriel
Carlos Patrocínio
Darcy Ribeiro
Eduardo Suplicy
Epitácio Cafeteira
Esperidião Amin
Eva Blay
Jutahy Magalhães.
·Nelson Wedekin
Paulo Bisai
Pedro Teixeira
Ronaldo Aragão

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Em votaÇão
o projeto em turno útlico.
·
_
Os Srs. Senaáores q~e ~-aprovam queiram- petríiãOecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado com os votos contrários dos Sis~- Sénadores
que já se manifestaram:
·
~-- - -

V. EX'
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~

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Está reaberta
a. sessão.
~
A Presidência informa que já se encontram no ~nário
38 Srs. Senadores. SolicitO a tódos ·os Srs. Senadorçs que
compareçam ao plenário.(Pausa.)
Já estão presentes 41 Srs. SenadoreS:.
-~
~

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Os Srs. Senãdores
já podem votar. (Pausa.)
Todos_ os Srs. Senador~s já votar~rn?
Procede-se à votação.
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VOTAM "SIM" OS SRS SENADORES'
Alfonso Camargo
Alfredo Campos

Bello Parga
Elcio Alvares

F. Rollenberg
Ganoaldi Alves
Gerson camata
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida

Humberto Lucena
Jarbas Passarinho
João Calmon
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Fogaça
Junia Marise
Juvencio Dias
Mansueto de Lavor
Mareio Lacerda
Marco Maciel
Marluce Pinto
Mauro Benevides
Onofre Quinan

Pedro Teixeira ---Ronan TitO
VOTAM "NÃO"OSOSRS, SÚIADORES~
Almir Gabriel
Amir Lando
Antonio Mariz
Beni V eras
Carlos Patrocínio
Cid Carvalho
Darcy Ribeiro
Eduardo Suplicy
Epitácío Cafeteira
Espiridião Amin
Eva Blay
Hydekel Freitas
José Richa
Jutahy Magalhães
Magno Barcelar
Nelson Carneiro
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_outorga concessão ã Jet-Radiodifusão Ltda. para explorar serviço de radiodifusão sonora em onda média na cidade de

Teresina, Estado do Piauí.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de novembro de 1992.
-Mauro Benevides- Presidente - Dirceu Carneiro - Rela~
tor - Meira Filho - Beni V er3s.
ANEXO AO PARECER N• 373, DE 1992.
Redaçáo final do Projeto de Decreto Legislativo
n" 73, de 1992 (n~ 107, de 1991, na Câmara dos Deputados),

_ Faço saber que o Corigressó Nacional apiovou, e eu,
-'-'-"-------~"-'·~----"~~-,,Presidente-do Sena~

do Federal, qos termos do art. 48, item 28, do Regimento
Interno,· promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO
N•
, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão à Jet-Radiodifusão LTda., para explorar serviço de radiodifusão
sonora em onda média na cidade de Teresina, Estado
do Piatií.
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n 9 _99 .047, de 7 de março de 1990, pelo prazo Ministro de
Estado das Comunicações, que outorga concessão à Jet-Radiodifusão Ltda., para explorar, de dez anos, sem direito de
-- exclusfvidade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na cidade de Teresina, Estado do Piauí.
Art. 2~' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - 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.
A matéria vai à promulgação.

O SR- PRESIDENTE (Iram Sarai~ :::citem 2:
PROJETO DE DECRETOl.cGISLATIVO
N' 74, DE 1992

Nelson Wedekin

Paulo Bisol
Ronaldo Aragão
O SR. PRESIDENTJ;: (Iram Saraiva)~ Votaram "SIM"
25 Srs_ Senadores: e "NAO" 19.
Total de" vOtos: 44
0 projeto foi aprovadO.
--A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - S_obre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É lida a seguinte
PARECER N~ 373, DE _t99i
Da Comissão Dire"tora
-

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 73, de 1992.

A Comissão Diretora·apresenta a-redação final do Projeto
de Decreto Legislativo n9 73, de 1992, que aprova-o áfõ~que

_
_(Incluído em Ordem do Dia nos termos do
art.--64, §~"'.do Regimento Interno, combinado com o
art. 375, inciso VIII, do Regimento_Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Decreto LegisIativo n"' 74, de 1992 (n" 127/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova 0 ato que outorga permissão à Rádio A Voz de
São Pedro Ltda, para explorar serviço de radiodifusão sonora
em freqüência niodulada, na Cidade de São Pedro, Estado
de São Paulo, tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário, Relator: Senador Beni Veras.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR- PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Concedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.)- Sr. Pr_esidente, Srs. Senadores, acredito que conseguimos Q nosso intentd~_quando provocamos, inclusive, para que houvesse quorumnecessário-hqje
e houvesse a manifestação democrática de opinião.
Tenho a satisfação de conStatar" que 19 Srs. Se-nâdores
votaram contra essa concessão, e isso já demonstra a preocupação pelo de bate e pela discussão séria dessa matéria. Infeliz-

mente fizemos mais uma concessão a quem já tem outras
concessões de rádio, mas a maioria assiin o-quis, e a máioria
querendo decidiu e tomOu posição; isso faz- parte do jogo
democrático. Não é a democracia que praticam nas suas rádios
e televisões, -.a_queles que fazem omissão de _nomes de adversários e não permitem qualquer noticiário a re-speito de um
adversário político ou de adversários de empresas ecoilômicas.
Sr. Presidente, fiquei reStrito ao primeiFojtéfu da pauta,
porque foi ó únicQ-~sobre o qual pude obter informações -da
situação verdadeira no seu Estado: que- um grupo fãmiliar
possui já duas das t_rês estações de televisãO no p~auf, duas
concessões de rádio e, agora, está obtendo a terceira.
Sr. Presideifte, gostaria- de -saber se alguém_ pode
me
dar informações a respeito do item 2 da pauta: se tal concessão
é dada a alguém que já possui outra. Será- que Iõi" feitO o
exame desta matér_ia? S~rá que _essa ·con.ceSs_ão- é mais urna
ao mesmo grupo econômico ou mesmo grupo político daquela
regiãO? Não sei, não tive condições de saber.
O que votamos no projeto de resolução, para que a Co~
missão de Educação tivesse condições de dar o parecer, infelizmente não está sendo feito. Não_ está sendo at~~dida aquela__
medida votada pelo plenário. Agora, vamos votar o& itens
2 e 3 da pauta sem termos conhecimento da ~ealidad_e Jo~l~--,
sem sabermos o que vai isso representar pãfá a democratização
dos meios de comunicação.
Sr. Presidente, se quiséssemos obstruir, nãÜ_bé!veria n.ú-..
mero. Bastaria que alguns Srs. Senadores se_r_etix.;,tssem do
plenário, mas preferimos nãO optar por esse caminho. pois
todos aqueles que estão lutando contra isso achara~ que tínhamos que dar fim a este debate e fazer com, que o número
fosse -obtido para uma decisão democrática da maioria. Não
é em termos dessa decisão que vamOJi contínua-r vo_taQ.do,
sem termos conhecimento exato da queStãO:
Sr. Presidente, gostaria de saber se_iJ_á ~lguém no Senado,
da Comissão de Educação, ou o- Relator - seja querri for
-que tenha condições de. me .informar se os proprietários
dessa emissora têm ou não outra emissora de televisão ou
de rádio, ou têm jornal na sua cidade.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em votação o
projeto.

na

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados.
Aprovado. ___ _
Aprovado, com os votos contrários dos Senadores Juta-.
hy Magalhães, Chagas Rodrigues, Alrnir Gabriel, Epitácio
Cafeteira, Nélson Wedekin, Eva Blay, Hydekel Freitas, José
Paulo Bisol, Wilson Martins, Darcy Ribeiro;· Cârlos Patfo~
cínio, José Rieh a e Cid Sabóia de Carvalho.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sr. Presidente, quantos foram os votos 'não'?
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Foram 13 os votos
contrários. Está V. Ex~ suficieiitemente e_sclarecido?
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O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Nesse ponto, estou;
contudo, estou esperando a resposta que solicitei.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --'- Essa resposta·
caberá às pessoas chamadas à colação por V. Ex~
A matéria vai à Coinissão Dii"fetora., para a redação final.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Sobre a mesa,
tedação_ final que será lida pelo Sr. 1~ Secretárjo,

É lida a seguinte
PARECER N• 374, DE 1992
(Da ComíSSâp Diretora)
Redação final do Projeto de· Decreto. Legislativo
n• 74, de 1992.
A Comissão Diretora a~resenta a redação final do Projeto
de Decreto" Legislativo n9_ 74, de 1992, que aproVa o ato que-..
autoria permissão à Rádio A voz de São Pedro. _para explorar __
serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na
cidade de São Pedro, Estado de Sãoiiaulo.
____ _
Sala de Reuniões da Comissão_, 18 de novembro de 1992.
-Mauro BeneVides, Presidente- Dirceu_Carneiro, Relator
- Meira Filho - Beni Veras
ANEXO AO PARECER N> 374, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 74, de 1992 (n• 127, de 1991, na Câmara dos Deputados).
·

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28, do Regimento IO.ierno~promulgo o seguinte
~
-------~~~--~-,

·DECRETO LEGISLATIVO
N>
, DE 1992
.
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio a
Voz de São Pedro Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada na cidade de
São Pedro, Estado de São Paulo.
Art. 1? É aprovado o ato a _que se refere a Portaria n• 100, de 9 de março de 1990, do Ministério de
Estado das Comunicações que outorga permissão à Rádio a V qz de São Pedro Ltda., para explorar. pelo
prazo de dez anos, sem difeito de exclusivldade, serviço
_de radiodifusão sonora em_ freqüêneia modulada na
cidade de São Pedro, Estado-de-São Paulo.
Art. 2'-' Este Decreto Legislativo entra em vigor
na data de sua publicação.

· ô SR. PRJ;;SfDENTE (Iram Saraiva) - Em discussão
· ·.
.
·
a redação final. (Pausa) ·
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. - - - --- -Os SrS. J)eriadores que a aprovam- queiram- permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
· O SR. PRE!ÜDENTE (Iram Saraiva)- Item 3:
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 75, DE 1992
_
(Incluído em Ordem do Dia nos t_e_r.QlOS _do
art. 64, § 2"', da Constituição, combinado com o
art. 375, inciso VIII, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do -PrOjeto de Oecreto Legislativo n• 75, de 1992 (n• 140/91, na Câmara dos Deputados),
que aprova o ato que renov<{ a·Concessão outorgada à Sociedade Rádio Rural de Muzambinho Ltda., para explorar serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado
de Minas Gerais, tendo
_
Parecer favorável, pfOferido em Plenário, Relator: Senador Beni Veras.
Em votação o projeto.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perri1ánecer
sentados. (Pausa)
Aprovado, com os votos contrários dos Srs. Senadores
Jutahy Magalhães, Chagas Rodrigues, Almir Gabriel, E pitácio Cafeteira, Nelson Wedekin, Hydekel Freitas, José Paulo
Bisol, Wilson Martins, Darcy Ribeiro, Carlos Patrocínio, Eva
Blay, José Richa e Cid Sabóia de Carvalho. .--·
A matéria vai à Comissão Diretora, para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -'- Sobre a mesa,
redação final que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
É Jida a seguinte
PARECER N• 375, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 75, de 1992.
A Comissão Diretora apresenta a redação final dO P-rojeto
de Decreto Legislativo no 75, de 1992. que 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.
Sala de Reuniões da Comissão, 18 de novembro de 1992.
-Mauro Benevides, Presidente -Dirceu Carneiro, Relator
-Meira Filho- Beni Veras.
ANEXO AO PARÉCER N' 375, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n' 75, de 1992 (n~ 140, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço s~ber 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•
, DE 1992
Aprova o ato que renova a concessão outorgada
à Sociedade Rural de Muzambinho Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora na Cidade de Muzambinho, Estado de Minas Gerais.
Art. 19 É aprovado o ato a que se refere o Decreto
n' 99.134, de 9 de março de 1990, que renova por dez anos
a conces-são 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. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Em discussão
_
a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiiam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 4:
PROJETO DE LEI DA CÁMARA
N• 100, DE 1991
_(Em regime de urgência n~ tenhos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto_ de Lei da Câmara
n 9 100, de 1991, (n~> 211/91, na Casa de origem) que acrescenta
dispositivos ao art. 18 da Lei n" 8.080, de 19 de setembro
de 1990, cometendo aos municípios compé"tência para a execu-·
ção de serviços de planejamento familiar, tendo
Pare~:r. proferido _em Plenário, Relator: Senador Jutahy
Mª@_lhãe~~ fav_orável ao Projeto, com Emenda que apresenta,
e contrário à Emenda, apresentada perante a _Comissão de
Assuntos Sociais.
A discussão da m_atéria foi encerrada na sessão ordinária
anterior.
Sobre a mesa, requeriménto_que· será· lido pelo Sr. J9
Secretário.
- É lido e aprovado o seguinte

REQUERIMENTO N• 818,~ DE Í992
Senhor Presidente,
_
.
Nos termos do art. 352, alínea b, dO Regimento Interno
desta Casa, solicitamos a extinção da urgência ao Projeto
de Lei da Câmara n" 100, de 1991, que acrescenta dispositivos
ao artigo 18 da Lei n' 8.080, de 19 de setembro de 1990,
cometendo aos municípios competência para a execução de
serviços de planejamento familiar.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992. ~Senador
ChB:gas ~odrigues, Líder do PSDB - Esperidião Amin Marco Maciel - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A matéria volta
à_sua tramitação normaL
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item S:
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N• 64, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, d, do Regimento Interno)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"
64, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que estabelece
a Estrutura Administrativa Básica do Senado Federal, e dá
outras providências. (Dependendo de Pareceres sobre a
Emenda de Plenário).
(Dependendo da votação do Requerimento n' 815, de
1992, de extinção da urgê!JC~a) _ _
__
_
_
Essa matéria depende de parecer sobre a emenda de
plenário e de votação do Requerimento n' 815/92, de extinção
da urgência.
O Sr. Esperidião Amin- Sr.
pela ordem.

Presidente~

peço a palavra
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) --' Con-cedo a pala·
vra ao nobre Senador Esperidião Amin.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS -::- SC) -.SJ:._Ptesidente, gostaria que V. Ex~ consignasse meu voto contrário
ao -itens 2 e 3.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- V.Ex• será atendido.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado,
O Projetó de Resolução n' 64/92 volta à tramitação nor·
mal.
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PDS?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC)- Sr. Presidente, o PDS vota 'Sim'.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Como vota o
Líder do PT?
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT - SP") - Sr. Presi·
dente, _o PT vota ~Sim'.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Çomo vota o
Líder do PDC?

O SR. GERSON CAMATA (PDC - ES) - Sr. Presidente, o PDC vota 'Sim'.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 6:
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - A Presidência
Votação, em turno úniCO~--dõ -Projeto de Lei do Senado
esclarece que há 41 Srs. Senadores em plenário.
n~ 318, de 1991MComplementar, de autoria do Senador MauM
Se alguém votar "'Não" ou se aÇstiver, a matéria será
rfcio Corrêa, que determina os casos em que as forças estranM
rejeitada.
geiras possam transitar pelo território nacional ou nele permaM
Já tivemos urna yotação em que compareceram 44 Srs.
necer temporariamente, me-diante permissão- do Presidente
Senadores.
da República, independente da autorização do_ CongresSo Na· Todos os Srs. Senadores já votaram? (Pausa)
cional, nos termos do disposto nos arts. 21, incisO IV, 49,Procede-se à votação.
inciso II e 84, inciso XXII, da Const1tuiÇãtf Federal, tendo
Parecer, sob n' 285, de 1992, da Comissão
VOTAM SIM OS SRS. SENADORES:
-De Relações Exteriores e Oefes(.l Na~onal, favorável
- Affonso Camargo ao Projeto com Eniendas que apresenta de nQs 1 a 3MCRE,
Albano FraDco
e voto em separado do Senador.Jarbas Passarinho.
__
Álvaro PaCheco
A discussão da matéria forencerrada na sessão ordinária
BeiJo Parga
de 22 de setembro último.
· Beni V eras
Passa-se à vot_ação.
___ _
Carlos Patrocínio
A Presidência esclarece ao Plenário que; riús termos do
Chagas Rodrigues
art. 288, inciso III, alínea a do Regime!!t<? Interno, a matéria
Cid Carvalho
.depende, para sua aprovação, de voto faVCú:·_áVel da m3.iori_~
DarcY Ribeiro
absoluta da composição da Casa, devendo _ser feita_ pelo pro·
Eduardo Suplicy
cesso eletrônico.
Élcio Afvares
Se votarem 'Sim' estarão aprovando, se v~tare~ 'Não•,
Esperídião Amin
estarão rejeitando.
Eva Blay
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
F. Rollemberg
Líder do PMDB?
Garibaldi Alves
Gerson Camata
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB .,- PB) --Sr.
Guilherme Palmeira
PreSidente, o PN,IDB vota 'Sim'.
_
- Henrique Almeida
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Humberto Lucena
_
_
Líder do PDT?
Hydekel Freitas
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC) -Sr. Presi·
Jarbas P~ssarinho
dente, o PDT vota 'Sim'.
_
João Calmon
João França
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Conio vót"a o
Jonas Pinheiro
Líder do PSDB?
_
_
José Fogaça
Júlio Campos
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB -PI)- Sr. Presi·
J únia Marise
dente, o PSDB vota 'Sim'.
Jutahy Magalhães_
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Lavoisier Maia
Líder do PTB?
Lourival Baptista
Mareio Lacerda
O SR. JONAS PINHEIRO (PTB-AP) -Sr. Presidente,
Marco Maciel
o PTB vota 'Sim'.
Marluce Pinto
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Mauro Benevides
Líder do PFL?
Nelson Wedekin
O SR. MARCO M;(CJEL (PFL- PE)- Sr. Presidente,
Paulo Bisol
o PFL, acompanhando os demais Líderes, pede à sua Bancada
Pedro Teixeirã
que vote 'Sim' à proposição.
Raimundo Lira
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Ronan Tito
Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)--,- Senador Alfredo
Campos, V. Ex~ já votou? A Presidência vai computar o voto
de V. Ex• Como vota V. Ex•?
O SR. ALFREDO CAMPOS- "Sim", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Senador Mansueto de Lavor?
O SR. MANSUETO DE LAVOR- "Sim", Sr. Pres.i·
dente.
0 SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -:-Votaram Sim
42 Sis. Senadores.
Total de votos: 42.
Aprovado.

É o seguinte o projeto aprovado:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 318, DE 1991-COMPLEMENTAR
Determina os casos em que forças estrangeiras possam transitar pelo território nacional o nele permanecer

temporariamente, mediante permissão do Presidente da
República, independente da autorização do Congresso
Nacional, nos termos do disposto nos arts. 21, inciso
IV, 49, inciso II e 84, inciso XXll, da Constituição FederaJ.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Poderá o Presidente da República permitir que
forças estrangeiras transitem pelo território nacioQal ou nele
permaneçam temporariamente. independente da autorização
do Congresso Nacional, nos seguintes casos:_
I - para a execuçã_9 de programas de adestramento ou
aperfeiçoamento do interesse sob a coordenação de instituição
pública nacional.
II - em visita oficiai prograinãda pelos órgãos governamentais, inclusive as de finalidade científica ou tecnológica;
III- para atendimento técnico, nas situações de abastecimento, reparo ou manutenção de navios ou aeronaves estrangeiras;
IV- em missão de busca e salvamento.
Parágrafo único. À execução dos casos previstos neste
artigo, o Presidente da República dependerá da autorização
do Congresso Nacional para permitir qüe-Iórças estrangeiras
transitem ou permaneçam no território nacional, quando será
ouvido, sempre, o Conselho de Defesa Nacional.
Art. 2'·' Em qualquer caso, dependendo ou não da manifestação do Congresso Nacional, a permanência ou trânsito
de forças estrangeiras no território nacional-só poderá ocorrer
observados os seguintes requisitos, à exceção dos casos previstos nos incisos III e IV do·artigo anterior, quando caracterizada situação de emergência:
I - que o tempo de permanência ou o trecho a ser transitado tenha sido previamente estabelecido;
II - que o Brasil mantenha relações diplomáticas com
o país a que pertençam as forças estrangeiras;
_
III - que a finalidade do trânsito o_u da_ permanência
no território nacional haja sido plenamente declarada;
IV- que o quantitativo do contingente ou grupamento
bem como os veículos e equipamentos bélicos integrantes da
força hajam sido previamente específícados.
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Parágrafo único. Implicará em crime de responsabilidade o ato de autorização do Presidente da República sem
que tenham sido preenchidos os requisitos previstos nos incisos
deste artigo. bem como quando a permissão não seja precedida ·
da autorização do Congresso Nacional, nos casos em que se
fizer necessária.
Art. _3? Veríficada hipótese em que -se]ã-Oecessária a
autorização do Congresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças estrangeiras no território nacional, observarSe-ão os seguintes procedimentos:
I -O Presidente da. República encaminhará mensagem
ao Congresso Nacional. que tramitará na forma do projeto
de decreto legislativo, instruída com o conteúdo das informações de que tratam os incisos I a IV do artigo anterior.
II - a matéria tramitará em regime de urgência, com
precedência sobre qualquer outra na Ordem do Dia que não
tenha preferência constitucional.
Art. 4" Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se forças estrangeiras o grup~mento ou contingente representativo de força armada, militar ou não, bem como o navio,
a aeronave e a viatura que pertençam ou estejam a serviço
dessas forças.
Art. s~ Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6~ Revogam-se as disposições em contrário.

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Passa-se à votação
em globo das Emendas de no& 1 a 3.
Os Srs~ Senadores já podem votar.
_OS~. Ronan Tito- Sr. Presidente, apenas um esclarecimento. E com parecer favorável do Relator?

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Sim, é com parecer favoráveL
Estamos votando em globo as Emendas n~'~ de 1 a 3.
Elas foram_apresentadas pela própria Comissão, Senador Ronan Tito.
Peço aos Srs. Senadores que votem, por gentileza, nas
suas bancadas.
Como vota o Líder do PDT?
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT = SC) - Sr. Presio PDT encaminha a votação favorável a essas emendas.
O nosso voto é "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PMDB?
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB - PB) - Sr.
Presidente, o PMDB vota "Sim".
dente~

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Líder do PFL?

Como vota o

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE) -Sr. Presidente,
o PFL vota "Sim".
.. O SR. PRESiDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PTB?
OSR. JONAS PINHEIRO (PTB -AP) -Sr. Presidente,
o PTB vota "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota o
Líder do PSDB?
O SR. CHAGAS RODRIGUES (PSDB- PI)- Sr. Presidente, o PSDB vota "Sim".
·
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O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Líder do PDS?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS dente, o PDS vota "Sim".

Como vota o

SC) -

O SR.- PRESIDENTE (Iram Saraiva) Líder do PDC?

Sr. Presi-

Como vota o

O SR. GERSON CAMATA- (PDC-ES) -_Sr. Presidente, o PDC vota "Sim".
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) Senadores já votaram? (Pausa.)

O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Votaram "Sim"
43 Srs. Senadores.
Aprovadas.
As emendas e o projeto estão aprovadOs.-A rp.atéria vai à Comissão Diretóra para redação final.
São as seguintes as emenaas aprovadas:
EMENDA N• 1-CRE

Todos os Srs.

Procede-se à votação.

VOTAM "SIM" OS SENHORES SENADORES:
Affonso Camargo
Albano Franco
Alfredo Campos
Alvaro Pacheco
Bello Parga
B-::ni V eras
Carlos PatrocíniO
Chagas Rodrigues
Cid Carvalho
Darcy Ribeiro
Eduardo Suplicy
Elcio Alvares
Esperidião Amín
F. Rollemberg
Garibaldi Alves
Guilherme Palmeira
Henrique Almeida
Humberto Lucena
Hydekel Freitas
Jarbas Passarinho
João Calmon
João Franca
Jonas Pinheiro
José Fogaça
Julio Campos
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Louremberg Rocha
Lourival Baptista
Mansueto _de Lavor
Márcio Lacerda
Marco Maciel

--Art. 1• ............. " .............................._............... .
_ I -para a execução de programas de adestramento ou
aparefeiçoameiltO ou de miSSão militar de transporte, de pessoal, carga ou apoio logístico do interesse e sob a coordenação
de -iriStitUição pública nacional;
- - _IJ - em visita oficial ou não oficial programada pelos
órgãos governamentais, inclusive as de finalidade cieritífica
e tecnológica.
III- ..................................._.............................. .
IV- ................................................................. .
Parágrafo único. . ........ ~······-•n•·····: ..................... .
. EMENDA N• 2-CRE
Art. 2• ............................................................. _
~ ---~----···~-I - ....................................
0

. .: . : . . . .

..

l i - ...................................................................
III- .......................................................... ~-···
IV-.................................. .,..,.,-..........,............ .
V- que as forças estrangeiras não proVeD.hãin de países
beligerantes, circunstância a ser prevista em lei especial.
Parágrafo único. . .................... ~·········~·-····-···-~·······
Art. 3• ............................................................ .
I - .................................... , ............... , .............. .
I I - ...................................................................
EMENDA N•

3~CRE

.

Art. 4o Para os efeitos desta lei complementar consideram-se forças estrangeiras o gruparnento ou contigente de
força armada, bem como o navio, a aeronave e a viatura
que pertençam ou estejam a serviÇo dessas forças.
· Art. 5• ........................... : ..... , .............................. .
Art. 6• ............................................................. _
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) -Item 7:

Mauro Beneyid_es
Nelson Wedekin
Paulo Bisai
Pedro TeiXeira
Raimundo Lira
Ronan Tito
Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (iram Saraiva) Senador Divaldo Suruagy?

A SRA. EVA BLAY- "Sim", Sr. Presidente.

Como vota o

O SR. DIVALDO SURUAGY - "Siin", Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Como vota a __
Senadora Eva Blay?

Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 _35_1, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n• 71, de 1992 (n• 178/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova os textos do (1) Tratado
de Extradição,_(2) Tratado sobre Cooperação Judiciária em
Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria Civil, entre os Governo do Brasil e o da Itália, assinados
em Roma, em 17 de outubro de 1989.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas,
a redação final é consíderada definitivamente aproVada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
_ ~ O prc;>jeto vai à promulgação:
É a seguinte a redaç:1o final aprovada:
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Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 71, de 1992 (n~' 178, de 1992, na Câmara dos Depu-

tados).
Faço saber que o Congresso Nacional apro·v-ou, 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 os textos do (I) Tratado de Extradição,
(2) Tratado sobre Cooperação Judiciária em Matéria
Penal, e (3) Tratado Relativo à CoOpe-ração Judiciária
e ao Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria Civil, entre os goverD.os do Brasil e- o da Itália,
assinados em Roma, em 17 de outubro de 1989.
Art. 1' São aprovados os textos do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre COOperação Judici_ária _e.m Matéria

Penal, e (3) Tratado Relativo à Cf?op-eração Judiciária e ao
Reconhecimento Recíproco de Sentenças em Matéria Civil,
entre os Govetnõ âo Brasil e o da Itália, assinados em Roma,
em 17 de outubro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão dos
referidos Tratados, bem como quaisquer ajustes complemen~
tares que, nos termos· do- ai't. 49, iriciso I, .da Constituição
Federal, acarretem_ encargos ou compromissos gravosos ao
património nacioriãl.
Art. 2·~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva)- Item 8:
Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer no 355, de 1992 do
Projeto de Decreto Legislativo n' 77, de 1992 (n' 161191, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Acordo sobre
Cooperãção ·nas campos da Ciência e Tecilologia, celebrado
entre o Governo da República Federativa-do Brasil e o GOverno da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de
1991.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussªo. __
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
a redação final é conSiderada definitivanlente apl--ovada, nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto vai â promulgação.
É a seguinte a redaçáo fii:Jal aprovada:
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo

n' 77, de 1992 (n• 161, de 1991, na Câmara dos Deputados).
Faço saber _que o Congresso Nacional aprovou, e _eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do Regimento Interno, promulgo o seguinte DECRETO LEGISLATIVO N•, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre_Q>operação 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.
Art. 1' É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação nos campos da Ciência e Tecnologia, celebrado entre
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o Governo da República Federa_tiva do Brasil e o Governo
da República da Coréia, em Seul, em 8 de agosto de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão ou
modificação do presente Acordo, bem corno quaisquer ajustes
complementares que, nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição Federal acarretem encargos ou compromissos gravosos
ao patrimônió nacional.
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Iram Saraiva) - Item 9:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 243, DE 1991
(Incluído em Ordem do Día nos-- tefmos do art. 172, I,
do Regimento Interno ..)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do
Senado n~ 252 e 291, de 1991, e 69, de 1992.)
De autoria da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei n9 5.682, de 21 de junho çle 1971- Lei Orgânica
dos Partidos Polí~jcos, tendo
Parecer, proferido em Plenário, Relator: Senador J utahy
Magalhães, pela prejudicialidade do Projeto.
(Dependendo de Parecer.)
Item 10:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 252, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dianos termos do art. 172, I.
_ _ __
do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto coin õs Projetas de Lei do
Senado n'" 243 e 291,de 1991, e 69, de 1992.)
De autoria do Senador Marco Mac~el, que dispõe sobre
Sistema de Partidos Po!ítícos e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
Item 11:

PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 291, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172 I,
d~ _R~gimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os Projetas de Lei do
Senado n•s" 243 e 252, de 1991, e 69, de 1992.)
De autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso, que
regulamenta os §§ 29 e 39 do art. 17 da Constituição Federal,
dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal
Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso
gratuito aos meios de comunicação.
(Dependendo de parecer)
Item 12:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N' 69, DE 1992
(Incluído em Ordem do Dia nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
(Tramitando em conjunto com os .Projetas de Lei do
Senado n•·' 243, 252 e 291, de 1991.)
De autoria do Senador Nelson Wedekin, que altera o
art. 118 da Lei Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando
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o§ 2'1', que dispõe sobr_e a faculdade do partido político celebrai
acordos com as redes de rádjo e_ televisão para a divulgação
do horário eleitoral gratuito.(Dependendo de parecer)
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unida~es da Federação não supõem o seu ilhamento poíítico.

O confinamento e a auto-suficiência ideológica das regiões
pode suscitar, como tem ocorrido em outrQs países de dimensõ_es continentais como o Brasil, a_quebra da unidade nacional.
Nos termos do art. 140, b, do Regimento Interno, designo
Não é recomendável a existência de partidos isolados e isolao nobre Senador José Fogaça para proferir o parecer.
cionistas, de ação política estritamente voltada para as quesO SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para emitir pare- tões provinciais.
cer.) -Sr. Presidente, são quatro projetas_ tramitando em
Esse foi o objetivO do legislador constituinte. Os Consticonjunto nesta Casa.
_
tuintes, Sr. Presidente, Srs. Senadores, quiseram que os partiEm nome da Comissão de Constituição e Justiça, nós
dos brasileiros tiVessem essa expressão, essa repreSentativi~
- depois da convocação dos Líderes, Senadores Humberto
dade de caráter nacional. E aí o sentido de nacional opõe-se
Lucena e Marco Maciel, pelo então Líder do PSDB, Senador notoriamente a não-regional. Mas cremos que não é possível
Fernando Henrique Cardoso e outras demais lideranças desta
pensar em caráter nacional estritamente na acJ:pção física ou
Casa - fornos· convocados para assumir a Relatoria deste _geográfica do termo. Há que se evidenciar, acentu_ar, o signifiprojeto ou, melhor, desses projetas que tramitam em con- cado político-histórico dessa expressão. Tem caráter nacional
junto.
__
apenas o partido que é capaz de se organizar homogénea
São os Projetas de Lei n~: 243/91, de autOria da Senado rã. -e equilibradamente no território nacional? E o partido que
Marluce Pinto; 252/91, de autoria do Senado[ M_arco _Mª-ciel; soube manter essa homogeneidade e esse equilíbrio ao longo
291/91, de autoria do Senador Fernando Henrique Cardoso
do tempo, isto é, por mais de meio século, tendo sempre
e o 69/92, de autoria do Senador Nelson Wedekin, cujo o~je em vista· um projeto político de caráter nacional? Se um partivo é adaptar a Lei Orgll:rtica dos Partidos Político_s ao novo tido é capaz de manter esse projeto nacional em ·meio às
texto constituciorial de 1988.
condições mais adversas por duas, três, quatro gerações, corno
Sr. Presidente, a partir do momento em que recebemos
não reconhecer o seu caráter nacional? Como descartar o
essa incumbência, procuramos as diversas Lideranças de parti- extraordinário valor da sua historicidade, do seu conteúdo
dos políticos tanto n__o Senado como na Câmara dos Depu- de permanência, do seu conteúdo popular diacrônico de ação
tados, objetivando a busca, pelo menos, de um consenso ini- política? A perseverança histórica está, nesse caso, inteiracial, para que esse trabalho tivesse uma articul~ção mínima
mente ligada à conceituação do caráter nacional de 1,1m partido
no início de sua discussão aqui em plenário.
político. O tempo e a história definem e consagram a maturiDe fato, do conjunto desses. debates, dessa,s .r_euniões, dade, a seriedade, a profundidade e a _consistência de um
verdadeiro projeto nacionàl.
produzimos o substitutivo que estamos trazendo à apreciação
dos Srs. Senadores. Embora esse subs_titutivo terilia reSultado
. -_ Piferentemente de outros povos latino-americanos, inclusive Uruguai e Argentina, que conhecem partidos Centenários
de ampla análise d.a~~-u.diên~Ía di _pe:PuiadOs, de- Sc!riãdores,
de líderes partidários, de líderanças que não têm assento parlã- -de longa tradição e de raízes profundas na sociedade, o povo
mentar, é uma proposta aberta, que submetemos ao exame brasileiro renova seus padrões, seu gos_to, sua tendência, sua
vocação partidária a cada geração mesclando e embaralhando
dos Srs. Senadores, que poderão mod.ificá-la a seu critério.
Gostaria, Sr. Fresidente, de ressaltar no nosso relatório de tal forma as grandes vertentes do pensamento polítiCo nacional. que pouco resta das sua_s__form_u_lações originais.
o seguinte:
Há quem queira ver boje sinais de udenismo, de pesseFoi nosso propósitO atender honestamente ·ao_ que emana
da nova Constituição. Sem uma interpretação ligeira e primá- dismo ou de pedetismO aqui e ali isolada ou eSporadicamente,
ria, que tem orientado e juStifiÇaao-a cria:ç_ão difusa_~ indiscri- mas nenhuma dessas manifestações ou características_ hoje
minada de siglas partidárias no Brasil, e procurando, istC? sini, corresponde a urria reconstituição vigorosa e_ autênticá dos
interpretar com acuidade e bom senso os propósitos do texto partidos que surgiram após a Constituinte de 46.
Somos um povo submetido a permanente ruptura históconstitucional; Organizamos a estrutura do substitutivo que
ora estamos submetendo à apreciação do plenário do Senado. 'rica; a história dos P?ttidos políticos do Brasil é marcada
.
É nesse sentido que procuramos valorizar de forma equili~ pela ruptura e pela brevidade.
_A ruptura cOnstituciorial sempre trouxe consigo o fiiTt
brada os preceitos e as exigências constitucionais par~ a criação
e funcionamento dos partidos políticos. A Constituição diz _dos paitidos políticos que Vigeram durante um determinado
claramente que é livre a organização dos partidos políticos. bloco histórico.
É inlportante,
Presidente, tembrar alguma:;;_coisas,
Mas, em seguida, como a demonstrar que esta Iibe.rd.ad~ não
corresponde à anarquia, trata de estabelecer os preceitos a alguns dados; nós que perdemos o fio da meada da hiStOria
que se devem subordinar todos os partidos que venham ter política do Brasil.
No Uruguai, nosso país vizinho, o Partido Blanco e o
funcionamento e existência legal no Brasil.
A ninguém é lícito pretextar desconhecimento de que Partido Colorado têm mais de um século de existência; o
a Constituição eXige que os partidos tenham caráter nacional mesmo vale para o partido de Raúl Alfonsin e de- Eduardo
e que o funcionamento parlamentar esteja submetido a regras Angelos, a União Cívica Radical da Argentina. O radicalismo,
previstas em lei. Isso está claro e é insofismável no texto corrente política, v_ertente histórica profundamente enraizada
da Constituição. Quando falamos em caráter nacional, é inegá- na consciência cívica do povo argentino, tem as suas raízes
vel o entendimento de que essa expressão exige partidos não fincadas no século XIX; modernizou-se, evoluiu e permanece
regionalizados, partidos cuja dimensão política ~branja, ela até hoje disputando com o Partido Justicialista de Perón e
forma _mais ampla possível, o território nacionaL Ou seja, de Menem a fi'egemonia política em seu país. É importante
os partidos devem _ter caráter na_cional, o que significa repre- dizer que mesmo um partido jovem, um partido novo, em
sentação e um projeto nacional. A aceitação da diversidade termos de história ·argentinã, como é o Partido .Justicialista,
étnica, da riqueza cultural e da autonomia institucional das já tem quase meio Século de eXistência.
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É ii:nportan!t:, Sr. Presidente, através do processoJegal,

que venha~os valorizar esses elementos. Entendemos que
tanto o funciOnamento parlamentar quanto o caráter nacional
são pontos importantes que a lei deveria regular, que a lei
deveria ordenar, buscando sempre e cada vez mais esse conteúdo de historicidade e de representatividade popular que
possa ter um partido político.
Por outro lado, sabemos que esta é uma expressão já
consagrada por um dos autores de um dos projetas originais,
o Senador Marco MacieJ: "mais fácil fundar um partido político do que uma microempresa". É verdade. Eu acrescentaria,
porém, que não só é mais fácil como ·segúrament~ _é~mai~
vantajoso fundar um partido político· do que fu-ndá[ uma mi~
croempresa. Porque um partido político, quando fundado,
mesmo que seja por meia dúzia de _p_essoas, no dia seguinte
já- conta com um patrimóriio equivalenté a cerca de U$200
milhões, que é o direito de utilizar em cadeia nacimial; em
todas as emissoras de rádio e televisão, uma hora-de transmissão gratuita.
Se pensarmos que trinta segundos, na maior rede de tele~
visão, custa uma fOrtuna; ou que quinze minutos, mesmo
em uma só emissora de TV ou de rádio 1 custa u·mã fortuna,
muitas vezes inacessível. a qualquer pessoa jurídica neste País,
im-aginérrios o que significa, em dólares --não posso calcular
em cruzeiros - , uma hora de transmissão gratuita em todas
as emissoras de rádio e televisão.
Isso tem dado margem não à liberdade, mas à libertinagem da organização política, -contra o que a sociedade brasi~
leíra tem protestado. Há um clamor, no País, pela nossa mo~
dernização instituCional e política. Foi nesse sentido que a
Senadora Marluce Pinto, os Senadores Nelson Wedeldn, Marco Maciel e Fernando Henríque Cardoso apresentaram os
seus projetes de lei.
Nesta proposta que trazemos à Casa, com_algumas inovações, procuramos sintetizar o pensamento desses Senadores.
Estamos oferecendo, Sr. Presidente, um substitutivo aberto
à negociação, ao debate e às emendas <!os Srs. Senadores.
Contamos com esse aperfeiçOamento, pãfà que o Senado pos~
sa dar o passo inicial desse grande processo de renovação
e modernização político-institucional no Brasil.
Para avançarmos nessa direção e nos tornarmos um país
mais civilizado do ponto de vista de suas instituições democráticas, há quatro passos a seguir.
O primeiro é a criação de urna lei orgânica de partidos,
adaptada ao novo texto constitucional; o segundo, a nova
lei do sistemi eleitoral, que, segundo tudo indica, se encaminhará para um modelo misto que possa reorganizar o sfstema
eleitoral brasileiro; o terceiro passo será a reforma do sistema
de governo. o plebiscito de 21 de abril vai definir a· nova
estrutura de poder, a forma de Estado e o sistema de governo
no Brasil: parlamentarismo republicano, parlamentarismo
monárquico constitucional, O'!J pr_esidencialismo. Entre essas
três hipóteses, vai decidir o Brasil. O quarto ponto-;_ -que
merecerá, seguramente, uma reforma a ser objeto dª revisão
constitucion-al, que, se for aniecipada, vai-se realizar!S~go _após
o plebiscito, em maio de 1993, seD.áo a partif de outubro
-será a reforma da justiça eleitoral, e isso se dará, evidente~
mente, no texto _constitucional.
Portanto, oom--E$ses qUatro pontos, creiO que-·o PaíS -dará
um passo largo, rejuvenescedor, um passo de contempora~
neidade política, de modernização e avanço irisfituCiõnãl.
E não temos nenhuma dúvida de que esta Casa, o Senado,
ao tomar esta iniCiativa, ao asSumir a respon·sabilidade de
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dar o pontapé inicial, demonstra ser conseQtâneo com as aspirações maiores do povo brasileiro neste momento.
Por isso, Sr. Presidente, temos realmente que relevar,
acentuar, destacar e enaltecer as propostas e as iniciativas
dos projetes de lei dos Senadores Nelson Wedekin; do Líder
do PFL, Senador Marco Maciel; do ex-Líder do PSDB, agora
Ministro das Relações Exteriores, Fernando Henrique Cardoso; e da Senadora Marluce Pinto. São projetes modernos
·que expresSam, com fidelidade, o que pretende a nova Consti~
h.i.iÇãõ brasileira, moralizando aspectos importantes da estrutura partidária br_asileira, principalmente no que se refere às
campanhas de arrecadação de fundos dos partidos políticos
e ã questão do uso gratuito do horário de rádio e televisão.
Cremos que com essas novas medidas haverá mais transparência, mais visibilidade pública da ação dos partidos e,
portanto, maior controle democrático das comunidades junto
aos pãrtidos que sobre elas atuam e que dentro delas se orga~
nízam.
Por isso, Sr. Presidente, com toda a honra de que estou
investido neste momento~ com um-s-entimento de sa:tisüi.Ção
"pór ter recebido essa riotável incumbência, cumprimentando
os Srs. Senadores e a Sra. Senadora Marluce Pinto, apresen~
tamos este relatório e o p3recer favorável aos projetes. na
forma do substitutivo que estamos encaminhando à Mesa.
Os Projetes de Lei n~s 243/91. da Senadora Marluce Pinto,
252191, do Senador Marco Maciel, 291191, do Senador Fernando Henrique Cardoso e 69192, do Senador Nelson Wedekin,

têm por objeto a Lei Orgânica dos Part~dos Políticos, vjsando
adaptá-la à Constituiçáo de 1988. A história dos partidos políticos no Brasil é marcada pela
ruptura e pela brevidade. A ruptura institucional sempre trou~
xe consigo o fim dos--pãrlidos políticos que vigeram durante
um determinado bloco histórico.
Assim, diferentemente de outrõS- povos latino-americanos, inclusive Urugu<:lÍ ~ Argentina, que conhecem partidos
centenários, de longa tradição e raízes profundas na sociedade,
o povo brasileiro renova seus padrões, seu gosto e sua tendên~
cia partidária a cada geração, mesclando e embaralhando de
tal forma as grandes vertentes do pensamento político nacional
que pouco resta das suas formulações. originais. Há ·quem
queira ver sinais de ''uden"ismo'', "pessedismo'' e ''petebismo''
aqui e ali, isolada ou esporadicamente.,_ Mas nenhuma dessas
manifestações ou características corresponde a uma reconstituição vigorosa e autêntica dos partidos que surgir~rn após
a Constituinte de 46.
Somos um povo sem memória, no que tange à vida 'e
à prática institucional dos partidos políticos. Figur~s como
Tan-credo Neves ou Ulysses Guimarães, que pelo seu conteúdo
e experiência histórica estabelecíam algum tipo de vínculo
com esse passado, náo existem mais. Perdemos o fio da meada
da História Política do Brasil. No Uruguai, o Partido Blanco
e o Partido Colorado têm mais de um século de existência.
O mesmo vale para o partido de Raul Alfonsín e Eduardo
Angeloz, a União Cívica Radicai da Argentina. O radicalismo
tem suas raízes fincadas no século XIX. Modernizou-se-~ evoluiu e permanece até hoje, disputando com o Partido Justicialista de Perón e Menem a hegemonia política em seu país.
A dispersão partidária na vida brasileira não se dá apenas
no sentido temporal. Geograficamente os partidos políticos
rio Brasil sempre careceram de densidade e de amplitude.
b Partido Republicano Rio-grandense era autónemo e desvin~
culado do Partido Republicano Paulista, bem assim relativa-
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mente ao Partido Republicano de Minas Gerais. Os partidos _verizado, como o .que temos hoje, é um Congresso de mãos
da Primeira República não tinham uma visãQ nacional e não . amarrÇtdas, rigorosamente dependente das iniciativas do Exeformulavam um projeto nacional para o BraSil. Sua ação políti- cutiVO, no que tange às grandes questões nacionais. É um
COngresso que se limita .. por sua própria iniciativa, à política
ca, mais caracteristicamen,tc, ãten9-ia às disputas regionais e
às querelas resultantes do confronto no interior do coroneda disputa âe pequenas verbas orçamentárias, ao invés de
lismo nordestino e do caudilhismo no sul.
apontar rumos para os magnos problemas do país.
A Revolução de 30 não_troux_e consigo.___;, apesar de iÓtrÓEm 1989, o país viu os seguintes candidatos à Presidência
duzír, na vida brasileira. elero.e.Iltos modernizadores e demoda República de gladiarem-se intensamente no horário gratuito
cratizantes do ponto de vista institucional-partidos nacionais
da propaganda eleitoral, num processo de desagregação e
s_ólidos e estáveis. A .Aliança Lib~ral, qu~ }~vou Getúlio Varmalversação do processo político: Marronzinho, Zamir,
gas ao podc.r, nunca chegou a corporificar uma organização
Brant, J_.ívia, Sl1v:i6 Santos; Camargo, Ene~s. Caiado, Mattar,
política digna deste nome. Simboli.zava apenas uma polariP .G., Pedreira, "Gabeira, Bri.zola, Cov~s. Ulysses, Collor, Corzação de forças e lideranças políticas, não Um partido estruturea, Lula, Afif, Aureliano, Freire, Maluf. E de se perguntar:
ralmente articulado, com organismos de ação e doutrina ..
~m que essa quantidade, essa divisão microfísica de .candidatos
Mesmo após 46, essa ausência de uma ação ~aciqnalme~te.. serv.iu à democracia brasileira, à c~nscientização do eleitor,
integrada persistiU. Partidos como o PTB, que elegeram Getú~ ã.o ~durecime.nio político dós cidadãOs -e·:..- o que é o prinlio Vargas em 1950, Juscelino JSubitscbek em 1956, em coligacipal - em que Cssa fragmentação inconseqUente serviu ·a
ção com o PSD- e João GooJan em 1960, na ·vice de Jânio
.uma escolha mais qualificada. do. futuro Chefe de. Go.ve.rno
Quadros, não chegavam a ·ser partidos propriamente naciodo País?
nais, malgrado a .sua popularidade nos grandes centros urbaCom as vicissitudes e as frustrações coletivas vividas pela
nos. O PTB de Getúlio e Jango apresentava ~m. baixo nível
Nação, no Governo que resultou de tal eleição, a única cõncl~
de organização e córisistência· fora ··do Rio Grande do Sul
são séria e responsável que nos cabe é a de que a ausência
e do Rio de Janeiro. Na Bahia, essa sígla, qu~_·empolgou de regras mínimas, que caracteriza ess.es padrões de ''democraos trabalhadores brasileiros nos anos 50 e no início da déc;a4a tismo''. acaba por se transformar em um poderoso instrude 60, não passava de uma sigla de àluguel.
··
mento antidemocrático. A_multifacetação irresponSável das
A UDN, de forte expressão em São Paulo e em Minàs
organizações políticas desserve à democracia,· porque priViGerais, nunca chegou a ser um partido verdadeiramente popu- legia o oportunismO, o aventureirismo, a facilidade mesquinha
lar no Brasil. O PSD, embora com uma disseminação mais e deseduca a população no que se refere à consciência e ao
homogênca, tinha pouca firmeza ideológica e doutrinária.
exercício da sua cidadania.
Deixou grandes nomes para a nossa história política, -mas
É inteiramente razoável que se queira dar um firp a isso.
pouco contribuiu como efetlVa formã de organi~ação popular,
A sociedade brasileira, manifesta e consensualmente, é favoráisto ê, como instrumento real de ação política coletiva em vel a um enxugamento da e.strutuia partidária brasileira. Em
torno de um projeto para o país.
prol da sua moralização e da su~t"Iegitimidade.
Após a Constituinte· âC 1988," na esfe"ira: das reformas
Tanto o Senador Marco Maciel quanto o S_enador Fernanpolíticas realizadas .em 1985, suscitadas _pela eleiç_~9 d~ Ta.J?.do Henrique, autores dos projetas que dão origem. ao substicredo Neves e José Sarney no Colégio Eleitoral, como contratutivo que houvemos por bem apresentar, têm muita clareza
ponto ao sistema rígido do bipartidarisrno que vigorara desde
qUanto à necessidade de. promover um reordenamento do
1966, inaugurou-se uma era de totalliberd;ade de organização
nosso espectro partidário; sem ferir as cOrrentes ·mais autênpartidária. Inúmeras siglas surgiram. Micropulverizou-se a. o r~
tiCas e tradicionais do pensamento político brasileiro. Não
ganização.partidária no país.
pretendem interromper a roda da Históri~. Antes, desejam
Percebe-se cla.r"amente qUe essa fragmentação obsessiva
vê-la em curso livre, no leito das mais enrai~adas vertentes.
das forças políticas serve. na mais das vezes, não- a variantes
· democráticas naéionais. Procuramos expressar da forma mais
ideológicas ou a rãixtificações doutrinárias dos partidos existen-íntegra e mais precisa o seu desiderato.
tes, mas a projetes pessoais "que fógetrtà disputa política interDiz o Senador Marco Maciel:
na e à exiguidade de espaço nos grandes partidos. Não obtendo
"A história dos partidos políticos brasileiros, nos últimos
candidatura majoiifãria CID. ·determin'!da sigla, busca-se uma
vinte e cinco anos. revela três períodos bem distintos.
nova, ou simplesmente funda-se um 'partido, num processo
Primeiro, estabeleceu-se regras rígidas para a· criação e
divisionista que tenôe a chegar ao in(init.ó. ··
o funcionamento dos partidos, e apenas doís puderam se OrgaAs modernas forinas de Estado e de organizacão da supenizar- ARENA E MDB.
restrutura política dos países hoje apresentam quatro varian-·
Segundo, foi extremamente flexibilizada a constituição
tes; a saber: 1. Presidencialismo, com poucos partidos (Médos partidos e {t:S.e.J.l (l,l.Dcionarn.~!Jto; _i~to:...~n.sejol:l· o aparecixico, Estados Unidos, Venezuela. Colômbia, Uruguai); 2.
mento de. quarenta agremiações políticas com registro, de_zoiR
Presidencialismo, com muitos partidos (Brasil); 3. Parlamento, dos quais, com representantes na Câmar·a e dez no Se_nac!_o
tarismo com muitos partidos (Itália); 4. Parlamentarismo com
Federal.
poucos partidos (Inglaterra). São unânimes os sociólogos e
Terceiro, que é o de agora, regulada pela Constituição
os cientistas. políticos .do mundo inteiro ao apontar como segude 1988: continua maritida a facilidade tanto para criação
ramente o pior sistema - o que assegura a mais alta taxa
·
quanto para funéionamento dos p"artidos. ·'- · ·
de ingovernabilidadc, o que é menos eficiente do ponto de
O moderno liberalismo entend~ __q1,1e a prática de uma
vista administrativo e menos instrumentado para a solução
democracia plena, autêntica, verdadeiia pressupõe qu·e a Oi'ga~
de crises c de impasses- o modelo adqtado Pel9_ Brasil.
nizaÇão política se apoie numa correta e harmoniosa estrutura
Presidencialismo multipartidário é sinónirrio de anomia
partidária e eleitoral.
política, de incapacidade de formação de consenso e de inicia· Ambos se devem harmonizar e completar-se.
tiva para a tomada de decisões. Uill Co_ngresso _micropul-
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O sistema eleitoral deve conter regras adequadas à disputa das eleições, tornando o pleito limpo, com liberdade, mas
sem abusos netn fraudes.
O sistema partidário deve permitir a ação dos partidos,
livre e ampla, estabelecendo condições para discussão das
idéias e de seu programa, Organizando a opinião púb_lica e
ensejando a mobilização do eleitorado.
Assim, alcançar-se-á a verdade eleitoral, princípio fundamental da prática democrática numa sociedade liberal.
Este princípio objetiva ao estabelecer o •'sistl:!ma partidário" adaptar os partidos a esses novos tempos que viVe o
País e criar um quadro partidário sólido, estável, capaz de
garanti_r a perenidade da vida democrática.
Reflexo dessa orientação _tem, o presente projefo de lei,
por finalidade e regulamentação do sistema de parti_96s, visan~
do sua adequação à realidade fática e âs novas pOstUras ãdotadas, pois, insista-se, sem verdadeiros partidos- co~sistentes,
representativos e futérpretes doS diferentes segmentos da sociedade - não há democracia.
A propósito convêm :r:egístrar, que, abandonando tradicional configuração- p1iftídária de ente para-estatal, pessoa
jurídica de direito público interno, o Estatuto Fundamentai,
promulgado em 5 de outubro de 1988, reservotJ- aos partidos
a posição de pessoas jurídicas de direito privado assemelhando-os às associações comuns e, conseqüentemente, aS-Seguúndo-lhes uma liberdade maior quanto a sua estruturaç_ão e organização.
_ _. .
Tal determinação constitucion_al não pode ser ignor<!da
pelo legislador ordinário, no que tange .io dfsCipJinameiito
da vida partidária.
Oportuno, ainda, advertir que referido tratamento constitucional acabou por derrogar qu_ase que in totum, a legislação
partidária de 1971, por incompatível com o modelo agasalhado
pela Lei Maior, impórldo a edição de novas regras de regência
da atividade político-partidá ria, mais consentâneas cQm o
quadro instituído.
Daí a atual propositura que tem por pontos nor:teador~
quatro propostas básicas: 1 - conferir ao -estado partidário
um tratamento que lhe autorize a sua adequ;:tda organização
e estruturação; 2 _:. gãrãittir funcionamento aos partidos que,
efetivamente detenham representatividade e que atuem efetivamente em cena político~partidária de forma permanente;
3 - represar em favor dos partidos possibilidades amplas
de ação poJítica viabilizando uma adequada divulgação e veiculação do programa e das propostas poHtico-partidárias, sem
desprezar o fato de que, para tanto, impõe-se a _ampliação
das possibilidades de .fi.õ.andamento, i. é,_, o aperte de ingres~
sos, sem o que restaria a nulificada a atividade dessas agremiações-de caráter político~ 4 - um adequa-do e: funcional sistema
de fiscalização financeiro, contábil, orçamentáriç e patrimonial, porquanto, tais orgánizações, "ã. j)ãrde co.Ilt3.r_ com um
financiamento público, o que de per si já-intrOdUZa necessidade de vigilância de transparé_ncia quanto· às i-eceitàs ê -despesas.
Convém regíStrã.r; mais uma vez, que o projeto inova:,
na medida em que oferece à matéria uiri tral:amento __sistematizado. A partir daf, preocupa-se a propOsitura em -defiilif
o campo de atuação das peças que compõem, este siSfenia,
a mecânica e a engrenagem dessa máquina que deve servir
_de suporte à atividade política desenvolvida em todo o território nacional.
Isto, porém, não elimina - nem poderia fazé~lo -Por
completo regras já tradicionais em campo político-eleitoral,
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cuja-relevânCia e perfeita aplicabilidade é reconhecida e, por
isso, repetido o seu conteúdo no corpo dessa medida legislativa. Assim, não ratas vezes, deparar-se-á o analista compreceitos já consagrados e que, exatamente, em razão de sua
notoriedade mereceram espaço nesta proposta de novo. direito,
De outra parte, no ensejO de robustecer o pape( dos
partidos, peça chave na configuraçãO do "sistema" idealizado,
a medida prevê estreita vinculação do parlamentar à legenda
p~la qual se elege, intimando as organizações partidárias a
inserirem em seus estatutOs regulação específica quanto à disciplina e fidelidade.
Nessa mesma linha, promove a regulação- do fundõnamei1to parlamentar dos partidos, bem assim o fírianciamento
público de suas atividades, senipre na proporção de número
de cadeiras que detiver nas díferentes Ca:sas Legislativas.
Não se deixa também de conferir posição sobranceira
à Justiça Eleitoral no que concerne ã- atuação político-partidária dessas agremiações e que para a sua adequada operacionalidade demandam permanente_ vigilância,, no ensejo d!!
assegurar práticas democráticas no interior de -seus qu~d.ro~. _
_ Enfim, visa este projeto ao apelfeiçóamento do sistema
d_e ·partidos. de forma a assegurar harmonia e dinamicidade
ao próprio quadro político que deve basicamente girar em
torno dessas instituições."
•
Por sua vez, ob~e:rva o Senador Fernando Henrique:
''Inicialmente concebido como. norma de eficácia plena.
"auto-aplicável", o art. 17 da_ Constitui_çã_o Federal, consagrador do princípio jurídico da liberdade de criação dos Partidos Políticos, por forçã de injunçóes de ordem prática, exige
uma reavaliação dos seus efeitos.
Na tentativa de aplicação do comando normativo ins-cuJpido no artigo 17 da Lei Maior, o Triburial Superior Eleitoral
viu-se forçadQ a considerar ainda vigente a Lei n"' 5.682171
(Lei Orgânica dos ~artidos Políticos), em razão da lacuna
jurídica verificada no tocante aos critérios ~_parâmetros a
serem .ádotados para o registro do Partido POlítico.
_
Ocorre que a Lei n' 5.682/71, foi revogada pelo art. 17
da ConstituiçãO Federal, visto que com este atrita frontal:mente, por ser uma legislação contemporânea à época autoritária e de exceção ao Estado de Direito._
Inconcebível, portanto, a sua aplicação na atualidade,
Po:rém, o fato concreto é que a Justiça Eleitoral, ao proferir
a decisão judicial de deferimento ou indeferimento do registro,
necesSita de regras· que lhe ofereçam critérios e parâmetros
de açãp.
E incontestável que o princípio da liberdade de criação
dos Partidos Políticos tem que ser interpretado. sob o enfoque
da cl_assificação doutrinária das normas constitucionais,_-co:in.O
norma de_eftcâcia contida, isto é, a disposição normativa carente de Jegislaçã_o integrativa que, a nível infraconstitucional,
lhe forneça os limites de sua abrangência, de sua eficácia.
A correta exegese, pois. do Princípio jurídico inserido
no art.17 da_novel Carta Magna brasileira leva-nos ao entendimento de uma liberdade balisada por parâmetros legais.
Entendendo o comando normativo do art. 17 da Lei das
leis COniO Uma norma de eficácia contida, que necessita de
complementação, e em face da inarredável necessidade de
se atestar a revogação da Lei n"' 5.682171, oferecemos o présente- projeto de lei dispondo não sobre a organização dos
Partidos Políticos. mas, consentâneo ao espírito constitucional, regulamentando o registro dos estatutos partidários do
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Tribunal Superior Eleitoral, os recursos do fundo partidário
e o acesso gratuito aos meios de comunicação.
Buscamos inspiração, na feitura deste Projeto, em trabalho elaborado pela Comissão Interpartidária, criada em 1985
pelas Presidências das duas Casas do Congresso, ·cujo Relator
foi o preclaro Deputado Egidio Ferreira Lima.
Essa Comissão viabilizou a aprovação da Emenda Constitucional no. 25/85, que se caracteriza como a primeira reação
ao entulho autoritário do períOdo de exceção ao Estado de
Direito.
Em decorrência da Emenda ConstitUcional iio.--25/85,
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Tem caráter nacional apenas o partido que é capaz de
se organizar homogênea e equilibradamente no território na.:.
cional7 E o partido que manteve essa homogeneid3de e esse
equilíbrio ao longo do tempo. isto é, por mais de meio século.
tendo sempre em vista um projeto político de caráter nacional?
Se um partido é _capaz de manter esse projeto nacional em meio ãs-condições mais adversas- por duas ou três gera~
ções. como não reconhecer o seu caráter nacional? Como
descartar o extraordinário valor da sua historicidad~, da permanência e do conteúdo popular diacrónicO da sua ação política?
·
A perseverança histórica está, neste caso, inteiramente
a mesma Comissão- apresentou o Projeto de Lei n~ 6.298,
de. 19~5-CD, revoga.ndo a Lei n• 5.682/71, e o Projeto de ligada à conceituação do caráter nacional de um partido políticO. O Tempo e á História aí definem e consagram a maturiLei~'' 3D5, revogando a Lei no. h• 4.737/65 (Código Eleitoral),
.
os quais~ iõfelizmeilte-, nãO forani ã.piovàdoS.
dade, a seriedade, a profundidade e a consis.tência de um
Pretendemos, por conseguinte, viabiliZar a integralização verdadeiro projeto nacional. Não fqra _assim, um partido não
do art. 17 da COnstituíçào Federal, oferecendo-lhe os elemen- at_ravessaria mais de meio século em um país onde os partidos
são sistematicamente golpeados, desestimulados , desarticu~
tos nec.essários à produção ·cte efeitos jurídicos plenos".
lados e destruídos a cada quadra histórica. A explicitação
Do mesmo modo, procuramos fazê-lo com as propostas conceituai do que seja carãter ·nacionãl de um partido político
dos ilustres Senadores Nelsgn Wedekin, Dirceu_"C_arítéiró ·e não pode desprezar o espaço da memória, que alimenta e
Marluce Pinto·.· ·
dá_ solidez a uma organização verdadeiramente democrática
Foi nósso propóSito, também, atender honestamente ao
·e popular.
que emana da nova Constituição. Sem a iriterpretação ligeira
O funcionamentO parlamentar de acordo com a lei supõe
e primária que tein orientado e- justificado a criação difusa
regramento defiriido para que os partidos tenham acesso ao _
e indiscrimiriada de siglas partidárias no Brasil, procurando,_ Congresso Nacional. Seria uma demasia, senão uma_ extravaisto sim,-intérpretar com acUidade e bom senso os propósitos gância, interpretar que tal assertiva se refere ao funcioáame-nto
do texto constitucional, organizamds a estrutura do substi- interno das bancadas partidárias, na Câmara e no Senado.
tutivo que ora estamos submet.enP,o à apreciação -do plenário Pela simples razão de que esse funcionamerito interno é-regu:...
do Senado.
lado pelos respectivos Regimentos Internos, criados através
É nesse sentido·que procuramos valorizar de forina equili~ de projetas de resolução, e não de lei ordinária. o- Constibrada os preceitos e as exigêncíaS COnstitucionaiS p·arã-a cria~
tuinte, se assim intentãSse, enão apenas estaria inovando. Mais
ção .e_ funcionamento dos partidos políticos. A Constituicão do que iSso, estaria rompendo conceitos elementares de Técdiz claramente que é livre a organização dos partidos políticos, nica Legislativa. Essa não é, seguramente, uma suposição
mas em seguida - como a· demonstrar que essa liberdade
válida.
não _corresponde a·'anarquia e libertinagem- trata de estabe~
Assim, entendemos que a Constituição dá aos partidos
lecer os preceitos a que se devem subordinar todos os partidos
polítiCos um papel sistêmico e orgânico bem mais profundo
que venham. a ter funcionaMento e existência legal no Brasil.
do que a interpretação apressada e superficial de uma "libera~
A ninguém_ é lícito pretextãr -desconhecimento de que lidade" anárquica, que leva a uma atomização da sociedade
a ConstitlfiÇão eX:fge que os partidos tenham caráter nacional
brasileira, e, conseqüentemente, à paralisia e à improduti~
e que o funcionamento parlamentar esteja submetido a regras vidade no plano das decisões políticas frente à crise.
previstas em lei. Isso está claro e insofismável no texto da
_ Não há dúvida de que a nova Constituição trouxe uma
Constituição.
-.ampla liberdade de organizaçào aos partidos políticos, confeQuando falamos em caráter naciOnal, é inegável o enten- rindo aos seus estatutos um novo •'status'~ perante a lei. Procudimento de que essa expressão exige partidos não~regiona ramos interpretar esse espírito da nova Carta. Não poderia~
lizados, partidos cuja dimensão política ·abranja amplamente mos, porém, em nome da autonomiã partidária, deixar os
o território naciOnal. É evidente que o legislador constituinte partidos entregues às oligarquias partidárias, às chefias autoridesejou, com tal exigência, impedir a formação de partidos táriaS, impositiVas, que-éontrolam com mão de ferrO~Jnuitas
regionais, confinadOs a um o.u dois Estados. É óbvio e indiscu- vezes, as seções municipais, regionaiS e até a-direção nacional.
tível que o legislador constituinte pretendeu, com isso, evitar Em geral, essas oligarquias modelam os estatutos eJ]l prol
.'. da sua autopreservação e da sua etemização no poder e no
a fragmentação política, humana e cultural do Bra_sil.
A aceitação da diversidade étnica, da riqUeZa cultural controle da máquina partidária.
Tratamos, pois, de buscar formas segundo as quais ficasse
e da autonomia insfítucii:>nal das unidades da federação não
supõe o ílhamento polítiCo. O confina.mentõ e- a .auto-sufi~ inteiramente assegurado o direito das minorias partidárias.
ciência ideológica das regiões pode suscitar, como tem ocor~ Uma leitura atenta do substitutivo· perceberá que - toda
rido em outros países, de dimensões continentais como oBra- vez que a lei entra na esfera das relações internas dos partidos
sil, a quebra- da unidade nacional. Não é recomendável a - o faz em defesa e na salvaguarda dessas minorias, contra
existência de partidos isolados e isolacionistas; de ação política a fraude. a manipulação, o controle fechado do aparelho partidário. Isso torna~se tão mais necessário quantO é observada
estritamente voltada para as questões provinciais.
a tendência à redução do número de agremiações e à dificulPor outro lado, cremos que não é possível pensar em
caráter nacional estritamente na acepção física ou geográfica dade maior de criar um partido político. Não garantir O direito
do termo. Há que se evidenciar e acentuar, neste caso, o das minorias, ao mesmo tempo em que se dificulta a criação
- de novos partidos, é condená~las 2. ~terna marginalização.
significado político~históriCo dessa expressão~
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Eis,._- pOrtanto, de forma' sintética e_polltual, os pontos
fundamentaiS do substitUtivo que trazeihbS ·à apreciação do
plenário:
· _l_
1) valores polítícõs e éticos que dâO _SustentaçãO ao projeto.
-··-~-~
Definem-se a partir do que é exigido P.ara se con~tituir
um Partido Político:
· - -: ' ·
' ' •-·
_
a) História -longevidade, raízes,'ttadição
b) Organização - estruturado nacíOrialmente
c) Povo --apOio popular consistente . d) Ideologia -programa;
:

e) Vida interna democrática ~estatuto
2) Partidos se organizam em 3 planoS (e'stágíos) distintos:
I - Existência____: pesSoa jurídíca_dé diie'ito privado {báSta
o registro civil)
··
II - Funcionamento -habilita-se ao_processo eleitOral
registrando estatuto-(! programa TSE e çunrprindo as demais
eXigériciãs legais. '
· III --PrerrogatiVa:;'_:_· ãcesso aos" )?rdgramas gratuitos
de rádio e televisão e ao Fundo Partidári~ através da rêpreSéntação parlamentar.
- ·.
- · -. •
,· '
3) Ampla autonomia· para organizaÇãO' interna--... á· lei
interfere apenas pata garantir os direitos das rhinorias e a_ssegurar estrutura democi"áticll na- vida intetna dós partidos.4) Os partidos são pesSoas jurfdicaS de direito privado
-não mais de direito público (menos restriÇões para 'eXistir).
5) Partidos devem ter caráter nacional ~-é urna esigéiicia
da Constituição de 1988., Partidos não podem ser regionais,
do ponto de vista geográfico, humano e político.
6) Funda-se Uin p3itido com: a} pro·gtama; b) estatuto;
-c) apoio popular em parte significativa do tei'iitório brasileiro
e d) organização-de caráter nacional. Observados esses. fundamentos, o Partido, após registro no TSE, habilita-se a ~rti
cipar do processo eleitoraL
7) Partidos constituirão nas capitais dOS Estados um Conselho Metropolitano -integrado pelos Piretórios ZOnaís.
· 8) Estatuto partidário tem maior liberdade para fixar o
quorum de suas convenções.
.. ,
9) Justiça Eleitoral só comparece à'conveiição se convidada.

10) Partidos tem a· 'obrigação de· r'e~li:~ar eleiçõês ·períÕdicas para seus órgãoS de direção - e ·comunicar à Justiça
Eleitoral.
.
_
11) Recurso à justiça eleitoral para· questões internas~
somente depois de esgotadas todas as i.nstft~cias pãftfãáHas.
12) Para ter direito ao funcionamento parlamentar o P:ar~ido Político deve C:Omprovar o seu caráter nacional (3%
do eleitdratlo, distribuídos em 5 estados): ' '
13) Parlamentar e.leito por partido que não tenha caráter
nacional -deve fazer uma nova opção ant'es da posse.
14) Os partidos politicas que não .-té!Íl funcionamento
parlamentar não pCrdem direito ao- funciQ'namento pqlítico
e à existência como pessoa jurídica.
'
15) Não haverá medida disciplina·rrôti punição na vida
interna do partido político sem norma e~tatutária que a defina
e preveja poderá o- estatuto prever a destituição de cargos
e funções que resultem da proporção pa'rtidária e a suspensão
temporária do dirCito de voto nas reuniões internas da bancada.
16) Mudança do programa e do estatuto: com 3 meses
de antecedência. _
· -·17) Para concorrer a Deputado )Fêderal ou Estadual).
Senador, Governador ou Presidente: deve estar filiado um
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ano antes do pleito (3 de outubro do ano anterior). Prefeito,
Vice e Vereador: 6 meses.,
18) :E>Qrtador de Mandato Eletivo --·poderá filiar-se a
novo partido somente após dois anos do desligamento .
. -.· -19) ·canCelamento do Registro - a) se o partido não
tiVer organização de caráter m.~..c~qgat;- b) se .não realizar ele i~
ç6es periódicas em seus órgãos de direção;. c) não inscrever
candidatos à Câmara dos Deputados por dois pleitos sucessivos; d) não tiver ·apoio popular nacional, isto é, 3% dos votos
em: 5 estados na eleição para a Câmara.
- 20) Acesso gratuito aos meios de.comunicação~ a) é vedada propaganda paga; b) programa anual de rádio e _TV: reduz_ido para módulos que yão de 5 a 20 miriutos (conforme
representação na Câmara dos deputados e _nas. Assembléias
Legislativàs): c) obrigação de dedicar 1/3 do tempo para divulgar atividades na Câmar.a e no.Senado; d) Partido q~~ usar
indevidamente. o tempo perde o direito por 2 anos;e) o tempo
,ctlspOilível poderá ser fragmentado.
21) Pessoas jurídicas poderão fazer doações - de até
200 salários mínimos. Todo partido ter4 \J.ffi çaqastro de DOações,. público~ .acessível ,ao. Tri.b11nal. çly ~CO~ta~ e à ,ht~t~ça
Eleitoral. Empresas como pessoas físicas poderão ab,ater. da
.r~nQa bruta. Montante _das doaçõ'?s_ deverá sei;' publicado
.an~al.nie;nt~
:.Qi~io_-Ofiçi~l. ,Ved,a ~ doação anóni~~ e. admite o dir:e.to de r~cusa. . , , , , ,
, ,·,
_ . . _
22) Somente.se. habilita ao Funç:i9 Par~i~ário o pãrtido
que tenha caráter nacional - com representantes também
Il?S Assembléias Legislativas dos Estados_ (1(5).
.
--- 23) .F:iscali?:aç.ão e con~ole interno e externo -se .dará
atra,vés: a) dos filiados; b).' do Tribunal de Coni:as da UniãO;
c) .da Justiça EJeiÍOràl ~ d) de ·.uni 'cOnlitê Int'erPartidário de
.Jnspeção..
..
.,
.
.,, . _
,.
24) Partidos já existentes.-.s.ão.considerados, Çesde já,
partidos_em funcionamento, fiCando _dispensados das exigên-

'<

Po

daS.qo.~r~. ~<:

·. ,. ·

, -. .

_

- "25) Part.idos de caráter nacional historicamente reconhecido -ficam dispensados da comprovação (e, portanto. do
.que prescrevem os arts. 30,31 e 54, incis.o.IV, e 9 parágrafo
·
único do art. 73). ·
,26) Partidos têm direitO a usar escolas para reuniões·
27) FundO partidáriO seiá- maior pãia os ·partidOs de· r:tà~or
.perman~ncia·- is.to é. os partjdo.s.que, 10 anos apO~ aprovação da lei tenbam atuação parlarpçntar .ininterrupta. Esse
direíto também é .copcedidQ ;1os Partidos .de caráter nacional
hís-iõriCainellte reconhecido.
·
-Em virtude do que foi dito geste relatório, nosso p·arecer
é favorável aos Projetas de Lei n\>" 243/9l,da Senadora Marluce
Pinto, 252/91, do Senado·r MarcO Maciei, 291/91, do Senador
Fernando Henrique Cardoso e 69/92, do Senador Nelson Wedekin, na forma do seguinte substitutivo:
· Senador José Fogaça
Relator e Autor do SubstitutiVO-

a

LEI ORGÂNICA DOS PARTIDOS.
TÍTULO I
Das Disposições Preliminares
Art. 1" É livre a criação, fusão, incorporação e extinção
de Partido Político, cujo programa deveJ,"á resguardar a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo e
os direitos fundamentais da pessoa humanfi.
Art. 2 9 Observadas as disposições constitucionais e as
desta lei, o partido é livre para fixar em Seu programa os
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seus objetivos políticos e para estabelecer em seu estatuto ·sua
estrutura interna, organização e funcioriã.i:tierito.
Art. 3' O Partido Político adquire personalidade jurídica pelo registro civil.
_ _ _ ___ _
Art. 49 O Partido Político, uma vez _constituído_ como
entidade civil de direito privado, assegura seu funcionamento
mediante registro de seu estatuto e programa no Tribunal
Superior Eleitoral e atendimento dos demais requisitos fixados
em lei.
Parágrafo únicO.- -Somente o Partido em funciqnamento
está habilitado a participar do processo eleitoral.
TITULO 1I
Da CrJação e Constituição dos Partidos Políticos .
Art. 59 O Partido Político, para adquirir o registro- de
seu estatuto no Tribunal Superior Eleitoral, deverá manifestar
e comprovar seu caráter nacional, observando, para isso, as
seguintes normas de criaç-ão:
I - Requerimento dirigido ao Tribunal Superior Eleitoral
subscrito por 101 fundadores, distribuídos em pelo menos
5 estados;
II -Apoiamento de, pelo menos, três décimos por cento
do eleitorado que haja votado na última-eleição para a Cânüir3
dos Deputados, distribuídos por um terçõ dos ista:dos, ou
mais; com o mínimo de quinze por cento das assinaturas em
cada um deles;
III - Publicação, ria Imprensa Oficial, do manifesto de
fundação, acompanhado do estatuto e do programa;
IV - O manifestó iridiCará a constitúiÇãb da ComiSsão
Diretorã-Nacional Provisória-, ·o norite do Partido em formação, com a respectiva sigla, o número do TítuJo e_ da Zona
Eleitoral e o estado dos seus membros fundadores.
§ 19 A ata de fundação instruirá o requerimento de r e~
gistro -e deverá ser acompanhada da ·cópia do manifesto, do
programa, do estatuto e da prova da sua publicação.
§ 29 Ao nom-e, acrescido dos qualificativOs, seguir~se-á
a Sigla correspondente às iniGiais de cad~ palavra, vedada
a utilização de expressões ou arranjoS adotados por outros
partidos registrados, ou que possartúilduzir o eleitor a-engano
ou Confusão.
§ 39 A prova do apoiamento dos eleitores será feita
por meio de suas assinaturas, com menção ao número do
respectivo título eleitoral, em listas organizadas para cada
zona, sendo a veracidade das respectivas assinaturas e o número dos títulos atestada pelo Escrivão Eleitoral, ségündo o
modelo elaborado pelo Tribunal Superior Eleito~al.
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.Art. 7'~ São partes legítimas para impugnar o registro
o Ministério Público, Partido Político e titular de mandato
eletivo.
'
Art. 8"' As partes deverão instruir a impugnação e a
contestaçã9 !=Qm documento em que fundamentem as suas
alegações.
Parágrafo único. O irnpugnante terá o prazo de quarenta e oito horas para falar sobre os documentos novos que
inStruirem a conteStação.
Art. 99 - Esgotados os prazos concedidos às partes, abrir~
se-á vista dos autos por cinco dias ao Procurador-Geral, quan~
do não for ele o impugnante~
Parágrafo ún_ico ... FindO o prazq, com ou sem pronuncia~
menta da Procuradoria, os autos serão_conclusos ao relator,
que os submeterá a julgamento no pràzo improrrogáVel de
dez dias.
Art. 10. Na sessão de julgamento, após o relatório, as
partes, inclusive o Procurador-Geral, poderão sustentar oralmente SlJaS razões, no prazo improrrogável de quinze minutos
para ·cada uma.
Art. 11. O deferimento do registro confere ao Partido
o direito de funcionar em sua plenitude.
Art. 12 Dentro do pr3.zo de cento e_ vinte dias a _captar
do deferimentO do registro pelo Tribunal Superior Eleitoral,
o Partido deverá realizar os atos estatutários concernentes
à eleição de seus dirigentes em, pelo menos, cinco Estados
e um quinto dos respectivos municípiOs.
TÍTULO III
Dos Órgãos do Partido Político

Art. 13. Serão regulados pelo Partido a eleição, o funcionamento e a competência de seus órgãos, observado _o
seguinte:
I ~São órgãos de deliberação do Partido J?olítico as
Convenções e os Diretórios Municipais, Regionais e Nacional
e de direção as respectivas ComissõeS Executivas.
II - A Convenção Nacíonal é o órgão máximo do Par~
tido.
III - O Partido Politico poderá constituir Diretório no
Município, Unidade Administrativa ou Zona Eleitoral onde
tenha, no míniin0,-50 (cinquenta) filiados ou:
a) cem· filiadOs, se o número de_ eleitores for sttperior
a dez mil;
.
b) duzeritoS filiados, se o número de eleitores for supe~
riora vinte mil;
c) trezentos filiados, se o número de eleitOres for supefíor
a cinquenta mil;
d)quatrocentos filíados, se o número de eleitores for supe~
§ 49 O Escrivão Eleitoral dará imediato reCibo d~,cada
rior a cem mil;
~ --. e)quinheD.tôS filiados, se o número de" eleitores for'supelista que lhe foi apresentada e, no Prazo de <iuinie dias, lavr3rá
o seu atestado, devolvendo-a ao interessado.
rior a quinhentos mil.
§ 5• . Certidão expedida pelo Tribunal Superior EleitoArt. 14. OS Partidos PoüticOs cOnStituirão, nas capitais
ral, relativa ao eleitorado que votou nas eleições imediata- . Qos Estados, um Conselho Metropolitano, integrado, no mínimente anteriores para a Câmara dos Deputados, deverá ser· ino, por todos os presidentes de Diretórios Zonais e titulares
anexada às listas de apoiamento.
de mandato eletivo com domiCilio eleitoral no MunicípiO.
§ 6'. O requerimento do registro dirigido ao Tribunal
§ 1~' A co~petência e o funcionamento do Conselho
Superior Eleitoral será acompanhado da certidão de regi_stro
Metropolitano serão fixados pelo estatuto do Partido.
civil, expedida pelo ofício cõinpetente.
-§ 29 O O estatUtO partidário poderá criar outros órgãos
Art. 69 Autuado o pedido de registro, e feita a distribui~
não sujeitos a re..,gistro na Justiç·a Eleitoral.
ção, o relator determinará a publicação de e_dital, com prazo
Art. Í5. E vedado ao Presidente e Vice~Presidente da
de 10 (dez) dia~ para impugnação, que poderá ser contestada,
República, aos Ministros de Estado, Governadores e Vice-Go~
em igual prazo, mediante intimação publicada no Diário da . vemadores dos Estados, Distrito Federal e Territórios, Secre-·
Justiça.
tários de Estado, Prefeitos, Vice~Prefeitos e Secretários Muni~
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cipais o exercício -de funÇões e-xecutivas itõs--:bireiórios partidários.
·
·
·
.
Art. 16 Pela maioria dos seus membros, as bancaçlas
podem, por interriiédiO da liderança, requeret a convocação
de qualquer órgão de direção partidária, no graü qu:e lhes
corresponda, para tratar de assuntos previamente fixado.
Art. 17. É proibido o voto por procuração.
Parágrafo único. O voto cumulativO -só poderá ser ac;:i9tado se previsto no estatuto partidáriO.
Art. 18 Nas convenções destinadas â eleição de Diretório ou à es_cólha de candidatos, o voto será direto e secreto.
Art. 19. As convenções deliberam com a presença da
maioria absoluta dos convencionais.
Parágrafo úniCo. É lícito
Partido-, rias 'Cái:iVenç-Oé-s
onde possam votar todos os filiados, estabelecer, em seu estatuto~ outro quorum, desde que não inferior a vinte por cento.
Art. 20. O estatutO partidário deverá prever requisitos
para a convocação das convenções, incl_u$ive a antecedência
mínima para a publicação de edital, com indicação cio lugar,
dia e hora da reunião e _com.o enunciado d~ matéria j!IcluJdã;
na pauta, objeto de deliberação.
Art. 21. Mediante solicitação da direção partidária, .do
primeiro signatário -de~Chapa ou de dez por cento qos c,o_n_yencionais, as Convenções Municipais, Regionais e Nacional poderão ser acompanhadas por um observadqr _9esigna_çfQ_ pela
Justiça Eleitoral
·
§ 19 A solicitação de_verá ser- encaminhãda á Jus-tiça
Eleitoral, no mínimo, villte e quatros da Convenção.
§ 2» O observador terá assento na Mesa Diretora, sem
contudo tomar parte em discussão ou formular pronUnciamento sobre qualquer matéria.
-§ 39 Não p6difão ser designados para as· funções referidas neste artigo:
·
a) os candidatos e seus parentes, ainda que por afinidade,
·
até o segundo grau inclusive, ou por adoção;
b) os filiados a Partido Político;
c) a~ autoridades e funcionários que desempeilheih carg~s
ou funçoes de confiança do Poder Executivo.
§ 49 A solicitação do observador, que será consignada
em ata, não impede a realização da Convenção.
§ 59 Se o observador nomeado não comparecer à Coil.ve~ção, a Justiça Eleitoral ou o Tribunal determinará que
seJa apurada a responsabili~ade penal do faltoso~ . _
Art. 22 -o- eStatuto partidário deverá fixar o prazo para
a renovação do mandato de s.eus órgãos de di:~:eção, admitida
a prorrogação de, no máximo, 1 (u~) an_9_, desde que válida
_
para todos os diretórios d-o mesmo nível.
Art. 23 Os dli'etórios partidários serão regiStrados na
Justiça Eleitoral, no nível correspondente, mediante requerimento da Comissão Executiva, com a ju:r,Jt,ada da ata _da con~
venção em que foram eleitos, até sessenta dias após a realização-desta,_para atender, inclusive, ao que estabelece o artigo
12.
.
§ 1~ Para os Es_t_~dos oqde não _houy~r Diretório Regional organizado, a Comissão Executiva do_ DiretOrio-NaCional
designará uma Comissao_ Provisória, coD.stituíd3. de sete membros, presidida por um deles, indí_çado no ato da designação;
que se incumbirá, com a competência de Qir_e_tório e di êomissão Executiva Regional, ·de organizar e dirigir, dentro de no_
_
_ _
venta dias, a COnvenÇãO Regional.
§ 29 Onde Dão hOuver Diretóriõ MuniCipal ou--Zonãl
organizado, a CoJl!is~O' E·xeCutlvã _ Regional designará uma
Comissão Provisória de cinco membros, eleitores do município

ao

oU da Zona Eleitoral, sendo um deles o presidente, a qual
se incumbirá de organizar e dirigir a "Convenção, dentro de
sessenta dias, e exercerá as atribuições de Diretório e Comissão Executiva locais.
§ 3 9 As Comissões Executivas Provisórias, ern qualquer
nível, não serão computadas para efeito do que estabelece
o artigo 12 e serão extintos em, no máximo, 15 dias após
o prazo estabelecido para a realização da~ Convenções respec'tivas.
Art. 24. Os líderes dos Partidos Políticos nas Casas Legislativas integrarão, como membr"os natOs, com voz e ·voto
nas suas deliberações, nos respectivos níveis, os órgãos de
deliberação, de direção e de ação. .
Art. 25. Os litígios decorrentes da atividade partidária
serão objeto de recurso â Justiça EleitoraJ somente depois
-de esgotadas todas as instâncias estatutárias no âmbito dos
Partidos Políticos.
§ 19 Na hipótese de versar a questão sobre a eleição
de me_mbros dos 6rgã9s de direçáo e de ação ou sobre a
escolha_de candidatos a cargos eletivos, o recurso-será apresent,ado~ instruído e fundamentado diretamente ao órgão da Justiça eleitoral, no prazo de 3 (três) dias, Contados da imediata
publicação do ato ou da decisão na Imprensa Oficial-local,
ou de sua comunicação, contra recibo, ao inte.ressa_d_o,__
§ 2 9 Independentemente de intimação, o interessado
poderá oferecer razões, nos dois dias seguintes ao da interpos_ição d~ recurso, e o órgão partidário, nesse mesmo prazo,
__ -- _
sustentará a sua decisão.
§ 39 A Justiç~a Eleitoral tÚá o prazo de cinco dias para
o julgamento dos recursos de que trata este artigo.
Art. 26. Os Partidos Políticos credenciarão delegados
junto à Justiça Eleitoral, nos termos fixados em seus estatutos.
Parágrafo único. Os Delegados credenciados pelo órgão
de Direçáo Nacional representarão o Partido perante quaisquer Tribunais ou Juízes Eleitorais; os creden.eia_dos pelos
órgãos estaduais, somente perante o Tribunal Regional Elei·
torai e os Juízes Eleitorais do respectivo Estado, do Distrito
Federal ou Território Federal; e os credenciados pelo órgão
municipal. perante o Juiz Eleitoral da respectiva jurisdição.
TÍTULO IV
Do Funcionamento Parlamentar
Art. 27 Os Partidos Políticos atuam no âmbito das Casas Legislativas por intermédio de suas respectivas bancadas.
Parágrafo único. São considerados membros das bancadas partidárias, no Congresso Nacional, nas Assembléias Legislativas dos Estados, na Câmara Legislativa do Distrito Federal e nas Câmaras Municipais, os representantes eleitos pela
leg~nda do respectivo Partido, ou aqueles que vierem a integrá-las em virtude da opção- assegurada pelo artigo 31.
Art. 28. As bancadas constituirão suas lideranças de
acordo co~ as normas regiment~s das Cã.sas Legislativas a
que pertencem ou, na ausência dessas, pelo modo que julgarem conveniente.
.Art. 29. As bancadas dos Partidos Políticos poderão,
no_ âmbito das Casas Legislativas, atuar por via de blocos
parlamentares, nos termqs 9o respectivo RegimeQ.tO Interno.
_Art. 30. Terá direito a funcionamento parlamentar somente 9.Partiçlo que comprove seu caráter nacional, mediante
obtenção, nas eleições para a C~mara dos Deputados ou para
as Câmara de Vereadores, de apoio expresso em votos de,
no mínimo, três por cento do eleitorado que haja votado
na eleição anterior respectiva.
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Parágrafo único. U apoio erri" vOtos a que se refere o
caput deste artigo deve _estar distribuído, pelo menos, em
cinco Estados com o rnfnimo de um por cento em cada um
deles.
Art. 31 O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital ou Vereador eleito por Partido que
não obtenha a votação mínima, nos termos do artigo anterior,
somente tomará posse na reSpCctivã Casa depois de filiar-se
a Partido que tenha logrado obter apoio eleitoral necessário
à representação e ao funcionamei:Ito parlamentar.
Art. 32 O Partido Político que não tiver funcionamento
parlamentar não perderá ·seu registro no CãrtO:fiO-do Registro
Civil e, ressalvada a hipótese previsttt'hõ Inciso IV, do Art.
54, manterá o seu registro jtirito ao- Tribunal Superiõr Eleitoral.

TÍTULO V
Do Programa e do Estatuto do Partido Político
Art. 33. O estatuto e o prograiria ·s,!fo"-documentos essenciais à constituição do Partido e devem ser aprovados pelo
seu órgão máximo de delib~ração.
Parágrafo único. Para efeito do que exige o íritfSo III,
do art. 5~ desta lei, o programa e o estatuto deverão ter a
assinatura dos 101 fundadores e da Comissão Nacional Provisória.
Art. 34. O estatuto deverá dispor sobre a estrutura,
a organização e o funcionamento do Partido e conterá, obrigatoriamente, normas sobre a fidelidade e disciplina partidárias.
§ 19 Nenhum filiado poderá sofrer medida disciplinar
ou punição sobre conduta que não esteja tipificada no Estatuto
do Partido Político, assegurada ampla defesa.
§ 29 O processo aberto em função de medida disciplinar
ou punição terá seu rito" e procedimentO previstoS-no estatuto
partidário.
§ 3~ O descumprimento das exigências pievi.Stàs nos parágrafos anteriores revestirá de nulidade os atas partidários
-- -respectivos.
§ 49 Da medida disciplinar ou punição que reSultar em
expulsão do filiado ou cujo processo, em qualquer caso, não
atenda ao que estabelecem os parágrafos 19 e 29 deste artigo
caberá recursO à Justiça Eleitoral, esgota,das todas as instândas
partidárias.
Art. 35. É vedado aos Partidos Políticos:
I -usar símbolos nacionais para fin-s de propaganda;
II- miniStrã.r-TristruÇâo ·militar ou paramilitar e adotar
uniforme para seus filiados.
Art. 36. Qualquer proposta de alteração estatutária ou
programática somente será apreciada se publicada no Diário
·oficial da União e remetida aos Diretórios Regionais, pelo
menos três meses antes da data da decisão do órgão competente.
Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral indeferirá o registro de Partido Político cujo programa ou estatuto
contenha princípio ou norma indicativos de subordinação a
entidades ou governos estrangeiros.
_
Art. 37. Os estatutos deverão conter, entre outras,
normas sobre:
I - o nome, sua denominação abreviada, e sede na capital federal;
II -filiação e desfiliação de seus membros;
III -direitos e deveres dos_ filiados;
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IV- modo como se organiza e administra, com a defini-:
ção de sua estrutura geral e identificação; composiÇão e competência dos órgãos partidários nos níveis municipal, estadual
e nacional, duração dos mandatos e processo de eleição de
seus membros;
V- fidelidade e disciplina partidárias, processo para
apuraÇão das infrações e aplicação das penalidades, assegurado amplo direito de defesa;
VI- condições e forma de escolha de, seus candidatos
a cargos e funções eletivas;
VII- finanças e contabilidade, respeitadas as exigências
desta Lei;
_
VTII- critérios de distribuição dos recursos do Fundo
Partidário entre os órgãos de nível municipal, estadual e federal que compõem o Partido.
Parágrafo único. Entre as diversas medidas disciplinares,
poderá o Estatuto prever a destituição de cargos--e funções
exercidos em função da proporção partidária, na respectiva
Casa Legislativa e a suspensão temporária do direito de voto
nas reuniões internas da bancada a que pertença o transgressor.
Título V!
Da Filiação Partidária
A.rt. 38. Podem filiar-se a Partidos Políticos os eleitores
que estiverem no pleno gozo de seus direitos poÜtiCos.
Art. 39. Considera-se deferida, para todos os efeitos,
a filiação partidária com atendimento das regras estatutárias
do Partido respectivo.
Parágrafo único. Deferida a filiação do eleitor, será entregue _comprovante ao interessado.
Art. 40. Até quarenta e oito horas antes do prazo previsto em lei para a filiação partidária com vistas a·candidatura
a cargos eletivos, cada partido enviará aos Juízes Eleitorais
dos respectivos domicílios, relação dos nomes de todos os
seus filiados, da qual constará o número de seus títulos eleito---rais e das sessões em que são inscritos
Parágrafo único., Seinestralmente, os órgãos de direç-ão
informarão à Justiça Eleitoral, no respectivo nível, o número
de filiações efetuadas no período.
Art. 41. Nas eleições para Prefeito, Vice-Prefeito e Vereadores, somente poderão ser escolhidos pelas Convenções
Partidárias os eleitores filiados ao Partido até 6 (seis) meses
ánleS do pleito.
Art. 42. Nas eleições para Presidente da República;
Governador de Estado, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal e Deputado Estadual, o prazo de filiação partidária de que trata o artigo anterior será de, pelo menos,
UJ1! ano antes do pleito.
Art. 43. É facultado aos Partidos Políticos estabelecerem, em seus estatutos, prazos de fili(\.ção partidária superior
aos previstos nesta Lei, com vistas à candidatura a cargos
ele ti vos.
Art. 44. O filiado que quiser desligar-se do Partido,
fará comunicação escrita ao órgão de direção municipal e,
ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito eleitor.
Parágrafo único. Após decorridos dois dias da data da
comunicação, o vínculo tornar-se-á extinto para todos os efeitos.
Art. 45. O portador de mandato eletivo que voluntariamente deixar o Partido sob cuja legenda se elegeu somente
poderá filiar-se a outro partido dois anos após·a comunicação
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I - por deliberação de dois terços dos membros do seu
de seu desligamento ao órgão de díreção partidária municipal
organismo supremo;
- ·
·
e ao Juiz Eleitoral da Zona em que for inscrito eleitor.
.. I I - por força de processo de_ fusão e de incorporação
Parágrafo único. Não se aplicam as disposições deste
a o_utro Partido.
artigo ao portador de mandato eletivo que:
Parágrafo 1? A extinção do Partido deverá ser comua) tenha feito a opçáu ·prevista no artigo 31 desta Lei;
b) pertença a -partido que tenha sofrido o canc-elamento nicada no Prazo cte trinta dias ao Tribunal Superior Eleitoral,
par~ o ___ cancelamento do registiO dos_ respectivo~ est~t_~:-~~9~.
de seu registro no Tribunal Superior Eleitoral, em razão de
sob pena de responsabilidade dos dirigentes do Partido omisfusão, incorporação ou extinção;
·
so~ aos quais será cominada, cumulativamente pena de cento
c) pertença ao partido incorporador.
e vinte dias-multa.
Art. 46. O cancelamento da filiação partidária verifi, Par_ágraf9 2'i' . OcorieÍldo fusão ou incorporaç_ão, çl~vem
car-s~-á automaticamente, nos casos:
os Partidos _extintos ou incOrporados averbar o instruniento
I-de morte;
respectivo no ofício civil competente.
II -de perda dos direitos políticos;
Art. 54. Dar-se-á o cancela_mento do registro de ParIII- de expulsão~
tido Político:
IV- de filiação a outro partido;
I - que, após um ano, a partir do seu registro no Tribunal
V - outros casos previstos nos estatutos.
Superior Eleitoral, não se tenha constituído segundo o· que
'TÍTULO VII
estabelecem os artigos 12 e 23;
Da Fusão e Incorporação dos Partidos Políticos
11 -que deixar de realizar eleições periódicas de seus
Art. 47. POr· deliberação de suas .ConvençOCs- NaciO- órgãos partidários de direção, na forma e nos prazos estatunais, dois_ ou mais partidos poderão fundir-se num só ou incor- tários, desatendendo às exigências dos artigos 12 e 23, respeitada a exceção prevista no artigo 22;
porar-se um ao outro.
III- que, por dois pleitOs sucessivos, deixar de inscrever
· §- Í"'
No primeiro caso, obserVá.r-se-ão as seguintes
ciln_flidat_os para a Câmara dos Deputados;
normas:
IV -que não'obtiver, por dois pleitos sucessivos, três
a) os DiretóriôS dos Partidos elaborarão projetes comuns
por cento dos votos válidos do país em, no mínimo, cinco
de estatuto _e_ programa~
Estados e meio centésimo, pelo menos, em cada um deles.
b) os Partidos reunidos_ em uma só COnvenção NacioÕ.al,
Parágrafo único. Para efeito do que estabele_ce o inciso
por maioria absoluta, votarão os projetas e elegerão o DiteIV deste artigo, Partidos coligados contabilizam somente os
tório Nadaria! que promoverá o registro do novo Partido.
vótos_dados a seus respectivos candidatos à Câmara dos Depu. § 2"' No cffso" de incorporação, o_bservada a Lei Civil,
tados, exclusive os votos de legenda, destinados à coligação,
caberá ao partido incOi"por_ando deliberar por maioria ãbsoll!t?
que· nâo contenham especifiCaçáo da sigla ou denominação
de votos, em Convenção Nacional, sObie- 3doção do_ estatuto
partidária.
e do programa de. outra agremiação.
Art. 55. O Partido Político que incidir nas hipõteses
§ 3"' Adotados o estatuto e o prograina do partido incorprevistas nos Incisos III e IV do artigo anterior, deve, através
porador, realizar-se-á, em Cdnvenção Nacional ·cOnjunta. a
de sua Direção Nacional ou de _seus representantes legais,
- = ~eleição do novo Dire-tõrió NãCiona1
fazer comunicação formal ao Tribunal Superior Eleitoral, que
Art. _4&. _A incorporação ou TUSão ·somente poderá ser
proced~rá ao cancelamento do respectivo registro.
realizada até um ano antes da data das -eleições.
_.-P3rágrafo único. Se O Partido _P-olítico~ rião ~~:-~mJ:>dr,
, Art. 4~. Concluído o processo de fusão ou de incorpoatravés de sua Direção Nacional o_u de seus representantes
ração, qualquer filiado poderá:
legais, os. atas· jurídicos _e_ os prazos previstos pelos artigos
I - impugná-la perante a Justiça Eleitoral;
12 e 23-ou pelo caput deste artigo parágrafo anterior. o cancelaI I - desligar-se do Partido ruediante -.comunicação ao órm-ento do registro respectivo junto ao Tribunal Superior Eleigão diretivo a que estiver filiado ou- à Jlls1iça Eleitoral.
toral setá requerido pelo Procurador-Geral Eleitoral, de ofício
Art. 50,_ Na hipótese de fusão, a existência legal do
ou mediante representação de qualquer eleitor.
novo Partido terá início com o registro civil, nos termos ·cto
Art. 56. N ã_o perde-m os maridatos os eleitoS por Partido
art. 3"' desta lei.
Político cujo registro junto ao TSE tenha sido Cancelado,
Art. 51. Ultimado o processo de fusão, deverá o novo
desde que o cancelamento tenha decorrido de fusão ou incorpartido, no prazo niáximo de trinta dias, promover o registro
poração, assegurado o direito de opção previsto no artigo
do estatuto e do programa resultantes junto ao Tribunal.Supe31.
rior Eleitoral, nos termos do artigo 49 e do que estabelecem
os incisos I, III, IV e§ 1", 2"' e _6" do art. 5"
Título IX
'TÍTULO VIIJ
Do Acesso Gratuito aos Meios de Comunicação
Do Cancelamento do Registro
Art. 57. A propaganda de qualquer natureza realizad~
e da Extinção dos Partidos Políticos
pelos Partidos Políticos em jornal, rádio, televisão ou qualquer
Art. 52. a· Cancelamento do registro de Partido Polí- meio público de comunicação será admitida somente nos casos
tico junto ao Ttibunãl Superior Eleito-ral determina a cessação
expressamente previstos em lei.
do seu funcionamento ·e de todas as habilitações legais corres--§ lo? A infringência desta norma constitui criffie, apli- - --~------ pondentes.
cando-se aos diri_gentes partidários responsáveis ·as penas do
Parágrafo único. A cessação do funcionamento não imart. 323, da Lei n' 4.737, de 15 de julho de 1965. ·
plica cancelamento do registro civil ou perda da personalidade
Art. 58. As emissoras de rádio e televisão são obrigadas
jurídica.
a realizar, uma vez por ano, para cada um dos Partidos
Art. 53. .Extinguem-se os Partidos:
.. Políticos, transmissões em cadeia nacional, por iniciativa e
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s_ob a responsabilidade dos órgãos de Direç~o Nacionai_s, nos
seguintes termos:
_ .
. ·
~
_- - --~· ·
I - Aos Partidos cm ft.incionainento, que tenham elegido
para a legislatura cot:rente até cinco representantes ha Câ'rriãra
dos Deputados e rc'PreSentantes etn, no mínimo, ciTICo' ASsembléia's Legislativas, é aSsegurada,_ em éada sem_estre, Uma transmissão de cinco minutos;'
·
II- Aos Partidos em funcionamento que tenham elegido, para a legislatura corrente, de seis a qutnze representanteS
na Câmara dos Deputados e representantes em, no míriiino~
um terço das Assembléias Legislativas, é assegurada,_·
cada
semestre, Uma transniissão'cbirl duiação de cteZ ffiffilltOs; ·
, III- Aos Partidos erri funCionamento que tenham elegido para a legislatura cOrrente' de dezesseis·a tririta representantes na Câmara dos deputados e representantes _em· Ihá.ís
de um ie'rÇo das AsSembléias Le_gislativas, é asségUrad3., em
cada semestre, uma transmissão de quinze minutos;

em

IV -Aos Partidos em funcionamento que tiverem obtido, na última eleição geral para a Câmara dos Deputados,
o apoio, .expresso em votos, _con:espondente a, no mínimo.
cinco por cento do total. dos .votas apurados, não computadqs
os em branco·e os nulos, ou tenham elegido para a legislatura
corrente mais de trinta representantes para a Câma,r~ dos
deputados e representantes em mais de _um terço das Assembléias Legislativas, será assegurada, em cada semestre, uma
transmissão com duração de vinte minutos;
.
V- O conjunto_dos partidos em funcionamento que não
tiverem atingido nenhum dos índices acima terá d~re!to .a uma
transmissão anual de, no máximo., vinte minútos, repardd.os
igualmente, com critériõs e horário~ a s_e.r~lJl- (ixados. pelo
TSE, não podendo cada um 'ocupar. tempo superior a cinco
minutos.
Parági"àfo -1?- :Nõs- três di,as 'que- ãntecedim às tra'nsmissões, poderão os partidos efetuar inserçõeS Cle mensagens,
com duração de, no niáximo, trinta segundos cada, utilizando,
para esse fim, até o total diário de vinte por cento do tempo
·· que lhes é assegurado neste artigo.
Parágfafó 2" As inserções a que se refere o parágrafo
anterior Sei-ão- distribuídas ao longo da programaÇão, diária
das emissài-as de televisão com', pelo menos, duas inserçõés
na faiXa horária compreendida entre vinte e vinte e duaS horas,
dedicadas exclusiVàrheilte 3. àô.unciár a divulgação do respectivo programa, deduzindo--se o tempo utilizado -para: essas inserções do tempo total assegurado a cada partido, no respectivo semestre.

Parágrafo 39 Os Partidos Políticos deverão dedicar, no
mínimo, um terço do tempO tOtal que lhes couber à divulgação
das atividades de suas bancadas na Câmara dos Deputados
e no Senado Federal, sempre com tempo igual para cada
uma.
Ait. 59. A formação de cadeia nacional e a programação de inserções de que trata o parágrafO 19 do artigo
anterior serão autorizadaS pelo TnOunal Superior Eleitoral,
que fará a necessária reqUiSição dos horários ãs-e-iiliSSOrás
de rádio e televisão, com antecedência de sessenta dias da
data das transmissões.
Parágrafo único. Os Partidos Políticos deverp,o requerer
os programas e as inserções publicitárias dos programas, ao
Tribunal Superior Eleitoral, no mínimo, dez dias antes do
início do prazo a que se refere o caput deste artigo.
Art. 60. As transmissões destinam-se exclusivamente
à difusão dos programas e atividades congressuais do Partido
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Político; vedada a propaganda de candidatos a· cargos eletivos
e defesa de interesses particulares ou de Outros partidos'. · Parágrafo úÍlico. A infringência ao que estabelece ocaput deste artigo acarretará ao Partido. Político a perda do
direito de utilizaçãO do horário gratuito por' dois anos sucessivos·.
- Art 61. Os programas do horário gratuito dos Partidos
Políticos serão gravados e entregues às erúissoras_geradoras
corit pelo menos três dias de antecedênciã.
Art. 62. Não será permitida a transmissão de programas partidários gratuitos nos anos de eleições gerais de âmbito
municipal, estadual ou nacional.
TÍTULO X
Da Publicidade
Art. 63. Ficã aSségurada aos Partidos, além da imunidade de impostos prevista na Constituição, a isenção de todos
os tributos sobre a.s su~s atividades des.tinadas a angariar recursos na forma pre_v_ista no art. 67 e seguintes e a divulgar,
n~ ;o'rma_da lei, a -sua propaganda. '
: · _
·
Parágrafo 1~ Fita assegurada a grat~i_dade na publicação
e veiclllação de pequenas notas informativas na Imprensa O fi~
tial e ·nas emissoi'âs pÚ.blícas ou estatais de rádio e televisão,
de acordo com ins_twções a serem baixadas pelo TSE. - ·
' )?adgrafo 2~'-- Gratuitas também serão, na Iinprensa Oficial, as publicações~ de atas das reuniões· àOS órgãOs -deliberativos dos partidOS; dé documen:tos reláiivos à-situação jurídica e finailceita, ~d9~ ~_çl,tt~is e súmulas de deéisõe's partídári~.
Parágrafo 3~ ~s publicações refetidas nos parágrafos
19 e 29 serão isenteis- de tributos de qualquer natUreza quando
reá.H:Zadas sob a forina de matéria pága iios'joiriais que pertena empresas privadas.
- .·· ··
Art. 64. Aqs Partidos é assegurada, também, prioridade postal para ée"nlessa de material de divulgação- e publiCidade.
·
Art. 65. É assegurado aos Partidos Políticos em funcionamento, o direito de, independeiiteníenle do pagamento de
qualquer preço, taXa Ou contribuição,-fâ:Zer inScrever na facha-da de suas sedes dependências, o- nó'.ti:fe" que os designe
pela forma que rq~lhqr lhes parecer.
Art. 66. TOda publicidade referiâ3 nesta lei será realizada sob a respons~~ilidade dos Parti~oS. ·

·-çam

e

TÍTULO XI
- Das Finanças dos Partidos POlíticos
recurso·s fimúlceiros
-do Fartidq_
Art. 67. Coi'lsti!uem
"t
.
-- '
- •
Político_:-__
I - oontribuiçpes dos filiados;
II -ingressos decOrrente_s da distrib~içã{) de_ impressos,
publicações, promoção de eventos e outras 'atividades produtoras de recursos;
III- rendimentos de qualquer natureza, que venha a
auferir como remuneração decorrente c;l~ aplicações de seu
patrinlônio; -IV--:- doaçõe_s, contribuições. em dinheiro, valores, bens
móveis e imóveis que venha a receber de- pessoas físicas ou
jurídicas inclusive com a finalidade de manter os institutos
de estudos e de formação política;
V- os decorrentes do Fundo Partidário;
VI- outros destiilados por lei.
Parágrafo 19 As doações de que trata o inCiso IV obser- .
varão o limite de 200 veus o salário mínimo quando realizadas
~

~
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por pessoas físicas e de 400 vezes quando realizadas por pes- referência, o valor equivalente a 10% do que for fixado no
Orçamento da União, para o Corlgresso Nacional.
soas jurídicas.
Parágrafo 1~ Os cré.ditos _a-·qu-e- se referem este artigo
Parágrafo 29 As doações e contribuições serão contabilizadas em livro próprio- pelos partidos, sendo facultada a serão registrados no Tribunal de Contas da União e automatisua dedução da renda bruta, por parte dos doadores ou contri- camente distribuídos ao Tesouro Nacional.
buintes, para fins de cálculo do Imposto de Renda.
Parágrafo 29 O Tesouro Nacionál, contabilizando-_os coParágrafv 3" Até 31 de janeir-O, Os PartidoS publicarão
mo Fundo Partidário, colocará os créditos no Banco do Brasil
no Diário Oficial da União, o montante das doàções e_ contri- SIA, 'tiimestralmente, em conta especial, à disposição do Tribuições recebidas no exercício anterior e sua respectiVa desti- bunal Superior Eleitoral.
nação, sob pena de responsabilidade e afastamento ítriediato
Art._ 73. O Tnbunal Superior Eleitoral, no prazo máxide seus--dirigentes.
_ _
_mo de quinze, dias da data do depósito a que se refere o
Parágrafo 4' O cadastro das doaçóes, detalhando sua parágrafo 2" d<? artigo anter_ior. fará_ a respectiva distribuição
procedência, a data e o montante doado, ficará à disposição aos órgãos nacionais dos P~ttidos Políticos. obedecendo,.cu--mulativamente, ao seguinte Critério:
da Justiça Eleitoral.
Parágrafo 5~ É vedada a doação anónima, observanI -dez por cento do total do Fundo Partidário serão
destacados para entrega, em partes iguais, aos Partidos em
do--se~ para qualguer caso, as re_servas expressas em lei.
________ _
Art. 68. Ê vedado aos Partidos:
funcionamento;
I - receber, direta ou indiretamente, contribuição ou auII- noventa por cento serão distribuídos proporcionalXilio pecuniáriO ou estimável em dinheiro, inciusive através mente ao número de representantes eleitos para a Câmara
da publicidade de qualquer espécie, procedente de pessoa dos Deputados.
Parágrafo ún_ico._ Habilita-se a_ re_c.eber a quot? a que
ou entidade estrangeira;
_ II- receber recurso de autoridade ou órgão~~ públicos, se refere o inciso II somente o Partido Político que· tenha,
ressalvadas as dotações pertinentes ao Fundo Partidário;
concomitantemente~ repres_eD.~an_t~ eleitos em, no ·mínimo,
III- receber, direta ou indíretamente, auxílio ou contri- _Um quinto da~ Assembléias Legislativ_a_s.
buição, inclusive através de publicidade de_qualquer espécie,
Art. 74. D"a quota recebida, os órgãos -nacionais iedisde autarquias, empresas públicas ou-concessionárias de servi- tribuirão, dentro de quinze dias, oitenta pOrcento, nO mínimo,
ço, sociedades de economia mista e furidações instituídas em
-às suas Seções Regionais, em proporção ao número de reprevirtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entisentantes da Legenda nas Assembléias Legislativas dos Estadades governamentais;
dos.
IV- receber; di reta ou indiretãmente, sob q-ualquer forParágrafo úníco. - _A lei orçamentária dos Estados poderá
ma ou pretexto, contribuição, ou utilizar auxílio ou recurso
prever dotação para o Fundo Partidário em âmbito regional,
material ou humano procedente de entidade sindical ou de aplícando às suas peculiaridades as diretrizes e os valores adoclasse.
.. tados nos artigos 72 e 73.
·
Parágrafo único. São ilícitos os recursos finanCeirOS_ de
Art. 75. Os depósitos e movimentação do Fundo Partique trata este artigo, assim como os auxílios e contribuiÇões -dário Serão feitos obrigatoriamente no Banco do Brasil, Caixãs
cuja origem não"-seja me-ncionada ou escl~recida.
Econômicas Federal e Estaduais ou sociedades bancárias de
Art. 69. _ Os Partidos organizarão a sua administração
e-conomia mistafinanceira, devendo incluir nos estatutos normas:
Art. 76. Os recursos não orçamentáriOs do Fundo ParI - que habilitem a fixar e apurar as quàntias máximas tidário serão recolhidos em conta especial, no Banco do Brasil
que poderão despender na programação partidária e na de SJA, à disposição do Tribunal Superior Eleitoral e por este
seus candidatos;
.
incorpoiados ao produto da contribuição orçamentária, para
II- que fixem limites das contribuições e amci1ios de
efeito da distribuição prevista no artigõ 73_desta Lei.
seus filiados.
Art. 77. os- recursos do Fundo Partidário se_rão apliArt. 70. Os Partidos deverão manter serViÇóSde contacados:
bilidade de forma_ a permitir o conhecimento da origem de
I - na manutenção das sedes e serviços dos Partidos;
suas receitas e despesas.
Parágrafo úriico. Os livros de co~t~~ilidade dos Partidos __-___ "'II-na propaganda doutrinária e política;
III- no alisJamento e eleição;
serão abertos, encerrados e rubricados, de acordo com o nível
IV- na fundação e manutenção de instítuto de -doutride atuação do órgão, respectivamente, no Tribu:r:tal Superior
Eleitoral, nos Tribunais Regionais Eleitorais e pelos Juízes itaçãO_- e educaçãO POlítica-.
Parágrafo único. · A' parcela ctestinad3 ao qUe- estab~Úece
Eleitorais.
o_in~iso IV não será inferior a quinze por cerito ·dÇ> Fundo
Partidário ariual.
TÍTULO XII
Do Fundo Partidário
Art. 78. Os Partidos Políticos, por intermédio de seus
órgãos nacionais, prestarão- cOntas, anualmente, ao Tribunal
Art. 71. Constituirão recursos do Fundo Partidário:
I - multas e penalidades aplicadas nos termos do Código de Contas da União, da aplicação dos recursos do Fundo
Partidário recebidos no exercício anterior.
Eleitoral e leis conexas;
-Parágrafo 19 Os documentos relativos à escrituração dos
II- recursos financeiros que lhe forem destinados por
a tos de receita e de despesa, pertinentes ao Fundo Partidário,
lei, em caráter permanente ou eventual;
ficarão arquivados por um período de cinco anos para os
III- dotações orçamentárias da União.
Art. 72. A previs!ó orçamentária de recurs-os para o fins de auditoria, a cargo do Tribunal de Contas da União.
Fundo Partidário deverá ser consignada, no Anexo do Poder
Parágrafo 29 A falta de prestação de contas ou a sua
Judiciário, ão Tribunal Superior Eleitoral e adotará, como desaprovação total ou parcial, implicará suspensão de novas
o_-
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9-uotas .e sujeitará os responsáveis às p-enas âa

lei CãbíVeis

aespécte.
- - -Parágrafo 3• O Tribunal de Contas da União poderá
determinar diligéncias necessárias à Compleinentação Ou ao
saneamento de irregularidades encontradas nas ·contas dos
Partidos.
Parágrafo 4• A Justiça Eleitoral poderá, a qualquer tempo, investigar sobre a aplicação do Fundo Partidário.
Art. 79. o-Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções especiais sobre _o Fundo Partidário e sua aplicação.
Art. 80. CruiliaresolUções do Tribunal Superior Eleitoral a respeito do Fundo Partidário, os Partidos, por intermédio de seus órgãos nacionais, poderão opor reclamações
fundamentadas, dentro de trinta dias contados da data da
publicação. ·

TÍTULO XIII
Da Fiscalização Contábil,
Financeira e Orçamentária dos
Partidos Politicos
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VIII - obrigiitOTiedade de remessa das prestações de
contas de que trata o Inciso VI aos Comitês Interpartidários
de inspeção ou, ainda, às Comissões Especiais de Inquérito,
cõnSfituídas em âmbitO parlamentar, que-solicitarem;
IX- exigência de registro· dos Comitês que pretendam
atuar em C3J!lpanhas e_leitorais, bem assim dos responsáveis
pelos recursos financeiroS a serem -recebidos ou aplicados;
X- fixação nos pleitos eleitorais_de limites de_ donativos,
contribuições ou despesas de cada comitê.
Art. 83. Toda propaganda de caráter eleitoral deverá
ser processada pelos Partidos Políticos ou pelos Comitês criados para esse fim.
Parágrafo 1~ Nenhum candidato a cargo eletivo, sob
pena de cassação do respectivo registro, poderá efetuar, individualmente, despesas de propaganda eleito-ral, salvo nos casos
expressamente'previstos em lei.
Parágrafo único. Perderá o registro, sem prejuízo das
demais sanções previstas em lei, o candidato_ que efetuar despesas e1,11 seu nome ou no do partido político para alistamento,
arregimentação, ou transporte de eleitores e demais atividades
proibidas pela Justiça Eleitoral.
ArL 84. Os Partidos serão obrigados a enviar, anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço financeiro do exercício
findo.
Art. 85. O Tribunal Superior Eleitoral e os Tribunais
Regionais Eleitorais, à viSta- da denúncia de mandatário ou
Delegado do Partido, ou de representação do ProcuradorG-eral ou Regional, ou de iniciãtiva -do Corregedor, determinarão o exame da escrituração de Partido e a apuração de
qualquer ato que viole as prescrições legais ou estatutárias
a que, em matéria financeira, aqueleS ou seus fífiados estejam
sujeitos. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral, sempre
--que julgar conveniente, mandará verifícar se os Partid0s estão
observando os preceitos legais e estatutários atinentes à obtenção e aplicação de seus recursos.

Art. 81. A fiscalizaçãO contábil, financeira e 6rÇinD.eritária (Operacional) e patrimonial dos Partidos Políticos. Quimto à legalid~de, legitimidade e aplicação das contribuições
e doações, bem assim a renúncia de receitas, será exeicida
pelo sistema de controle interno de -cada Partido e, mediante
controle externo, -da Justiça Eleitoral e do Tribunal de Contas
da União, quando se tratar de recursos do Fulldo Partfdário,
nos termos dos Títulos XI e XII desta Lei.
Parágrafo úniCo. Prestará -contas qualquer pessoa física
ou ente partidário que utilize, arrecade, guarde, gere~cie ou
administre dinheiros, bens e valores pelos quais a agremiaçãO
responda ou que em nome desta assuma obrigaçõe_s pecu-niárias.
Art. 82. O contrOle externo, a cargo da Justiça Eleitoral, compreende a fiscalização sobre o movimento financeiro
dos Partidos, abrangendo recebimento, depósito e aplicação
de recursos, inclusive escrituração Contábil, fazendo observar,
entre outras, as· seguintes normas:
TÍTULO XIV.
I - obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem recurDas Disposições Gerais
sos financeiros determinados dirigentes ou cOmitês do P~rtido,
Art. 86. Os Partídos Políticos que, nos termos dã legisconstituídos nos termos estatutários e registrados, junto à Juslação anterior possuírem registro definitivo, passam a ser Contiça Eleitoral para fins financeirOs e eleitorais;
II - caracterização da responsabilidade dos dirigentes de siderados partidos em funcionamento, ficando dispensados
Partidos e Comitês, inclusive do TesoureirO~ que responderá da condição estabelecida no artigo s~ desta Lei, e, no prazo
de noventa dias a contar de sua vigência, deverão levar seu
civil e criminalmente por quaisquer irregularidades;
III- escrituração contábil, com documentação que com- estatuto e programa vigentes a registro em ofício_ competente
prove a entrada e saída de dinheiro ou bens, recebidos_ e da Capital da República., comunicando, após, a numeração
do mesmo ao Tribunal Superior Eleitoral, para anotação.
aplicados;
Parágrafo único~ A pririieii"a alteração estatutária posteIV- obrigatoriedade de ser conservada pelos Partidos
e Comitês a documentação comprobatória de suas prestações rior à presente lei poderá ser realizada pelos Partidos Polítícos
através de reunião do órgão máximo nacional, especialmente
de contas por-prazo não inferior a cinco anos;
V- obrigatoriedade de depositar, no Banco do Brasil, convocado na forma dos estatutos, com antecedência rninima
Caixas Econômicas Federal e Estaduais ou sociedades bancá- _de trinta d~as e ampla div~l_gação, entre seus órgãos e fili~dos,
rias de economia mista, os fundos financeiros dos Partidos do projeto do estatuto.
Art. 87. Os Partidos Políticos que possuam carãter naou Comitês e, inexistindo esses estabelecimentOs, nO banco
escolhido pelo órgão de direção partidária, à ordem conjunta cional historicamente reconhecido ficam obrigados a cumprir
todas as exigências desta Lei, com exceÇão do que prescrevem
de um dirigente e de um tesoureiro do Partido;
VI -obrigatoriedade de prestação de contas pelos Parti- os artigoS 30, 31 e 54, "inciso IV e -o parágrafo único do artigo
dos Políticos e Corititês ao encerrar-se cada campanha elei- 73.
Art. 88 . .., Entende-se como possuidor de caráter naciotoral;
VII -organização de Comitês Interpartidários de inspe- nal historicamente reconhecido o Partido que, por evidência
ção, bem como publicidade ampla de suas conclusões e relató- histórico-documental, tenha mantido, de fato, de forma ininterrupta, atiVidade, organização, estrutura programática e esrios sobre as investigações a que procedain;- -- ------ ---
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tatutária~ iridependenterriente de sua denominaç_ão,,_con~ição
ou situação jurfdica, por um período pretérito superior a cinqüenta anos, contávds- da data da publicação· desta Lei.
Art. 89. Os Partidos, inclusive suas fundações, gozarão
de imunidade tributária relativamente ao seu ·património, renda ou serviços, nos termos do artigo 150, inCfso VI, alínea
c e parágrafo IV, da Constituição Federal.
_
Art. 90. É assegurado aos Partidos Políticos em funcionamento o díreíto à utilização gratuita de escolas públicas
ou Casas Legislativas para a realização de suas re~niões ou
convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento.
Art. 91. As fundações e institutos de direito privado,
instituídas por Partido Político, e destinadas ao estudo e à
pesquisa, à doutrinação e à educação política, r~ger-se-âo
pelas normas da lei civil e terão autonomia para contratar
com instituições- pUblicas e privadas, prcst~r serviços e manter
estabelecimentos de acordo com suas finalidades, podendo
ainda manter intercâmbio com instituições ·n-ão-nacionais. _ _
Art. 92. A partir do ano seguinte ao nono da publicação
desta Lei, os Partidos que tenham completado mais de uma
década de funcionamento-parlamentar íninterrupto e os Partidos de caráter nãcíonal historicamente reconliecid() dividirão
entre si na proporçãO de sua representação eleita para a Câmara dos Deputados, metade do montante previsto no inciso
II do artigo 73, redistribuindo-se a outr~ metade segundo
os critérios ali ffxados ~
Art. 93. As emissoras de rádio e televisão terão direito
a compensação fiscal pela cedência do horário gratuito previsto
nesta Lei.
__
Art. 94. Para firis de aplicação das normas estabelecidas nesta Lei, consideram-se como equivalentes a Estados
e Municípios o DiStrito Federal e os Territórios e respectivas
divisões políticO_-administrativas.
_
_Art. 95. O Tribunal Superior Eleitoral baixará as instruções necessárias para a execução do disposto na presente
Lei.
Art. 96. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçãoArt. 97. ReVogam-se as disposições em contráiío, eSpecialmente a Lei n~ 5.682, de 21 de j1.:1lho de 1971, e respectivas
alterações.
Durante o parecer do Sr. José Fogaça, o Sr. li-am
Saraiva, 4'? Secretário, deixa a cadeira da Presidência,
que é ocupada pelo Sr. Beni Veras, suplente de secretário.

O SR. PRESIDENTE (Berii Veras)- O parecer conclui
favoravelmente aos Projetas de Lei do Senado n~s 243, 252
e 291, de 1991, e 69/92, nos termos do substitutivo que apresenta.
A Presidência determina a anexação do parecer original,
proferida a proposição preferencial, PLS n' 243191. sendo aos
demais anexadas cópias autenticadas, nos termos d~ disposto
no art. 268 do Regimento Interno.
Essas matérias ficarão sObre a mesa durante cinco sessões
ordinárias a fim de recebei-em emendas, nos termos do art.
235, inciso II, letra d, do Regimento Interno. -0 SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Esgotada a matéria
constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador João França.
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. O SR. JOÃO FRANÇA (PDS - RR. )'ronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, SP's e Srs. Senadores, como
Senador por Roraima, interesso-me e tenho constantemente
vindo a esta tribuna para debater a questão indígena brasileira,
pois n meu Estado é aquele que, proporcionalmente, possui
mais terras indígenas.
_
A demarcação de terras indígenas em Roraima, atingiu
proporções que inviabilizaram totalmente a economia de nosso Estado, voltada basicamente para a agropecuária e a mineração.
Desde o início do meu mandato de Senador venho lutando
de forma incansável contra as demarcações abusivas de reservas indígenas que, entendo, em alguns casos_ serem contra
o interesse nacional. O exemplo mais recente e mais patente
é o da demarcação da reserva dos ianomamis em Roraima
e no Amazonas.
__
Durante todo o ano de 1991, em vários pronunciamentos
e requerimentos pedindo a transcrição de matérias publicadas
pela imprensa de Roraima e pela grande imprensa nacional,
alertei para o perigo de _conflitos envolvendo índios c não-fndiós em Roraima; no dia 8 de maio de 1991 pedi a transcriçãode duas matérias publicadas na Folha de S. Paulo com os
títulos "FUNAI quer novas demarcaç6es" e "para ruraJistas
t~rra i~dígelxa inviabilizará". Com o objetivo de continuar
alertando a Nação para a grave pro~lemática iqdíg~na ~m
Riraima, solicitei a transcrição nos Anais desta Casa, de matérias intituladas_ "fazendeiros ameaçam deixar Roraima", do
jornal A Gazeta de Roraima, de 7-12-91.
Sr. Presidente, Sras e Srs. Senadores, a demarcação inconseqüente de 9,4 milhões de hectares da reserva ianomami
debilitou a economia de Roraima, retirando-lhe a possibilidade_ da exploração mineral de grandes jazidas çle ouro, cassitefiia, Uiânio", etc ... um- potencial incalculável de riquezas
_que hoje repousam sob a solo das "terras dos ianoma!llis".
Concretizada a demarcação do território ianoma~ni,_ reco-_
meçam as pressões de grupos interessados nos conflitos entre
índios e não-índios, em Roraima, pela demarcação de área
conhecida como Raposa Serra do Sol, onde há mais de um
Século, convivem pacificamente índiOs e fazendeiros~ na área
çmde mais· se desenvolve a pecuária do Estado de Roraima.
Matéria publicada no Correio Braziliense do dia 14-11-92
,--traz declarações do Presidente do Conselho Indigenista de
Roraima,_ Waldir Tobias, que teria vindo a Brasília pedir ao
Presidente da FUNAI Sidney Possuelo, urgência: na demarcação da área Raposa Serra do Sol.
O Sr. Waldir Tobias disse ao Correio Braziliense que
desde uma reunião com fazendeiros que têm propriedades
na Raposa Serra do Sol, "área indígena", realizada no dia
29 de outubro, com o apoio da Assembléia Legislativa do
Estado e do Governador Ottomar Pinto, o clima nas aldeias
da região é tenso. Ainda segundo o Sr. _Waldir Tobias, os
fazendeiros têm andado nas aldeias tentando convencer os
tuxauas de que a demarcação jamais sairia e que eles lucrariam
mais se os apoiassem na luta contra a demarcação.__ _
Sr. Presidente, Sr•s e Srs. Senadores, o Sr. WaidirTobias,
que não tem nenhuma autoridade para falar em nome das
comunidades indígenas da Raposa Serrado Sol, é um antipatriota, qtie deferide -iriteresses que não são os dos índios. Esqueceu-se ele de dizer ao Correio Braziliense, que por mais
de um século, índios e fazendeiros conviveram harmonicamente na Raposa Serra do Sol;.ele não disse que os conflitos
ali começaram com a chegada dos "Missionários", que sob
a alegação de catequizar os índios, semearam a discórdia que.
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levou à geração de alguns conflitos na região~ que mes_mo fiscal_ é importante, como o são a redução dos gastos públicos
apesar do incitamento dos índios pelos "padres e missionáR e a modernização da máquina administrativa, com o necessário
rios", nunca atingiram grandes_proporções.
__
e tan~lio reconhecim_ento_ dos seryidores públicos.
O Sr. Waldir Tobias é desconhecedor da história de Ro. Para resolver essa questão toda, Sr Presidente, Sr-'5 e
raima: ao defender a posse imemorial dessas terras o CIMI Srs. Senadores, há um caminho rápido e eficiente para obter
não quer reconhecer a verdade da história de nossa região, recursos sem aumentar tributos: fazendo justiça, por ser de
que em registres do século XVIII, quando .o Coronel Lobo justiça e de direito, a uma categoria laboriosa e séria, que
D'almada chegou àquelas terras. não encontrou vestígios de tem a competência exclusiva para executar a dívida previdenocupação indígena, o que só foi verificado no território, hoje ciária_: refiro-me aos. Procuradores da Previdência, Spcial.
correspondente à República Cooperativista da Guiana.
--Vejam os senhores: _os auditores fiscais e os procurãdotes
Somente com a presença dos brancos portugueses, nos da Fazenda Nacional recebem uma gratificação de est(mulo _
idos de 1787, com a instalação das primeifàs-Iãieildãs é que à fiscalização e à arrecadação, denominada RAF. Os fiscais
esses índios acaba:ram ..se_ndo _atraídos, descendo das serras da Previdência recebem gratificação idêntica, apenas com ou~
para se ,agruparem nas savanas.
tro nome: Gratificação de Estímulo à Fiscalização e à Arreca_':'_
A grande verdade, Sr. Presidente, Sr's e Srs. senadores, _ dação - GEF A. Mas os Procuradores da Previdência nada
é que Roraima tem hoje uma população iiidígena em tomo recebem.
.
de 20 mil índios, cuja grande maioria, princip-al~ente as comu_~
É como se, num time de futebol, o meio de campo armasse
nidades indígenas da Raposa Se_rra__do_Sol, já são aCulturados as jogadas e o artilheiro fizesse o _gol. Ao final do jogo, o
e perfeitamente irúegrados à comunidade local, participando meio de campo ganhasse o bicho e o artilheiro ficasse chuativamente de atividades económicas, sociais-e pólíticas. junta~ pando o dedo. Isto não é justo, de modo algum. Além de
mente com os habitantes não~fndios que ali vivem nas locali~ ser ilegal. A Constituição e a Lei de Custeio e Bene.fícios
dades de Uiramutã, Socó, Serra Verde. etc, .. , todos no Muni- da Previdência prevêem que os procuradores da Previdência,
cípio de Normandia.
assim como os fiscais, têm direito à mesma gratificação.
O S_enado Federal, Sr. Presidente, precisa urgentemente
O eminente Ministro da Justiça, o Senador Maurício Cor~
aprovar a Einenda Constitucional n~ 6, de nossa autoria, que rêa, subscreveu a Emenda Aditiva à Medida Provjsória n~
divide com o Congresso Nacional, a responsabilidade pela 306, recentemente aprovada, estendendo aos procuradores
demarcação de áreas indígenas que atualmente é _do Poder da Previdência a GEFA. Os Ministros do Trabalho, da PreviExecutivo, pois, somente desta forma livraremos da pressão dência, os Líderes. do PMDB na Câmara e no Senado, o
de grupos nacionaís e internacionais o Sr. Presidente da Repú~ Líder do Governo na Câmara, os Relatores Qa Medida PJ9Viblica, que não_mais estará sujeito à situação como à que acon~ sória na Câmara e no Senado, to4os, apóiam a extensão _do
teceu com o Presidente Collor, que náo mais Suporfando as benefício justo aos Procuradores da Previdê11cia~
terríveis pressões internas e externas,_ homologou com um
Nesse sentido, com a concordância do próprio Presídente
decreto a área de 9,4 milhões de hectares de terr_a_s_ para os Itamar Franco, foi feito um acordo r_e_tir_an_dQ_a emenda Aditi~a
ianomamis.
e definindo que nova Medida ProviSória, -âesta vez eSpecífica,
O Congresso Nacional não pode estar ausente a uma estenderia aos Proçurador,es da Previdência a Gratificação
questão tão reTevante, que envOlve no seu bojo desde proble~ de Estímulo à Fiscalização e à Arrecadação.
. _ _
mas sociais, económicos e políticos, como também, a própria
A nova medida provisória está redigida, faltando apenas·
segurança nacional.
___
a assinatura do Excelentíssimo Senhor Presidente. Meu pro~
Para firializar, Sr. Presidente, Sroól e Srs. Senadores, quero nunciamento tem apenas um objetivo: apelar a Sua Excelência
mais uma vez alertar para as gravíssimas conseqüências sociais o Presidente Itamar Fran-êo para que, tão logo volte a Brasilia,
e _económicas para o Estado de Roraima caso a demarcação assine a medida provisória e a remeta para o Congresso, onde
da área Raposa Serra do Sol venha a ser concretizada.
nós a aprovaremos, com certeza, por ser de Direito e de
Encareço meu pronunciamento citando frase de um dis~ Justiça.
curso que pronunciei recentemente desta tribuna: "Ainda há
tempo de pôr fim a essa insensatez e mirarmo~ nos em exemplos
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -Concedo a palavra
de nossos antepassados e do presente para salvar Roraima ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
e a Amazônia para o Brasil".
Era o que tinha a dizer.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB -BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) --Sr. Presidente, S~ e S~s. Senadores,
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) -,-Concedo a palavra as equipes eonómicas de países desenvolvidos têm usado o
ao nobre Senador César Dias.
expediente da recessão corretiva para: baixar taxas inflacioO SR. CÉSAR DIAS (PMDB- RR. Pronuncia o seguinte ~ nárias de até 10% ao ano. Não se tem recomendado tal remédiscurso.)- Sr. Presidente, Sr# e Srs. Senadores, o Ministro dio para países com patamares superiores êíe inflação.
No caso brasileiro, com uma inflação média d_e 25% ao
da Previdência Social está preocupado porque não tem recursos para pagar os beneficiários da Previdência e os 147 por mês, a recessão corretiva, produzida pela política monetária
austera, tornou-se inócUa, além de iníqua. Inócua, porque
cento dos aposentados.
A dívida previdenciária eleva-se a mais de 75 trilhões as.med~das impopulares que dese~çadearal!l: a ~ecessão, não
foram suficientes para· baixar a inflação a nível de país desende cruzeiros, maior do que a própria dívida interna.
O INSS está com um milhão e cem mil processos para volvido. O brasileiro comum amarga os efeitos da estagflação:
serem analisados e receberem parecer final. São questões que todos os inconvenieJJ,tes da_ .r_ecessão são acompanhados de
inflação alta. Iníqua, porque a recessão brasileira_ é patogénica:
demandam outras dezenas de trilhões de cruzeiros.
O Governo alega não ter como solucionar estes proble~ origina~se das perdas cumulativas do salário, devidamente
mas, exceto com a reforma fiscal. Entendo que a reforma agravadas pela inflação endémica.
o
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Não existe fórmula mágica em economia. Mesmo não
sendo economistas, sabemos que a recuperação de salários
leva a maior consumO que, por sua vez, aciona a mola-mestra
do aumento do nível de emprego. O que mais corroeu a economia brasileira foi exatamente" a atrofia cumulativa do salário
real, produzida tanto pela ganância do capital quanto pelas
18 leis salariais nos últimos 12 anos, Salário é mercado. O
consum:o-reativa a produção e gera emprego.
__
Todos nós lembramos de que o Presidente Collor assumiu
o governo prometendo elevar a US$ 400 o salário mínimo
e resgatar o paraíso dos anos do ''milagre" para a classe média.
Resultado: o salário mínimo está no patamar mais b~ixo dos
52 anos de sua históría. Quanto à classe média, foi ela a
maior vítima das políticas económica e salarial do Governo
Collor. A bandeira da livre negociaÇão salarial está sendo
um péssimo negócio para a classe média.
Esta é a conclusão de pesquisa-da Arthur Andersen sobre
as antecipações pagas por 69 empresas, líderes de 13 s_e_tores
da economia, em fevereiro. Apenas 4 setores pagafam antecipações acima do fndice de Preços ao ConsumidoüiPC/Fipe).
Análise feita pela empresa de consultaria Coopers & Lybrand em 170 empresas das regiões _Sul e Sudeste constata
que nos últimos 30 meses os técnicos das empresas ---:--cargo
que concentra a maior parte de supervisores, chefias. médias
e técnicos especializadoS-- sofreram o maior arrocho salarial de março de 1990 até agora: seu salário real encolh,eu
24%.
A idêntica conclusão chegou o _pieese: entre fevereiro
de 1990 e julho do corrente ano, o rendimento médió dessas
pessoas diminuiu 28,2%. "Todos- perderam, mas ·q_uenr tem
faixa de renda hoje próxima a Ci$ 4,5 niilhões peideu um
pouco mais", garantiu Sérgio Mendonç-a, técnicO dO órião.
O hlesino estudo ainda constata que das 75 categorias profissiomlis de diversos setores da economia pesquisadas, 21 delas
acumulavam perdas reais entre 30% e 40% em dezembro
último, comparativamente ao valor dos salários em março
de '1990. Entre as categorias mais representativas, ·aesponta
a dos bancários que fechou o imo passado com salários valendo
35,g8% do que recebiam em março de 1990 e 56,38%, se
descontada a reposição durante a data-base, em setembro.
Os principais fatOres que determi_:riaram esse quadro, segundo o Dieese, foram: primeiro, as cinco diferentes políticas
salariais implantadas nos últimos dois anos, já que os mecanismos legais de proteção aos salários foram desmor.onados
pela política recessiva; segundo, a persistên_cia de altas taxas
de inflação; e finalmente as -Incertezas quanto aos ~umos da
economia que tornaram a reposição da inflação dos 12 meses
anteriores à data-base, o patamar máximo de negociação para
a maioria das categorias.
Os trabalhadores da iniciativa privada não foram os únicos perdedores com a política económica e salarial do Governo
Collor. De acordo com o Dicese, s6 de janeii'O i-jUlho do
corrente ano, as perdas salariais dos servidores públicos somavam 130% e estes recebem hoje, em média, 7% do que ganhavam em janeiro de 1990, em valores reais. Portanto, a defasagePI salarial do funcionalismo público nos dois anos e meio
do Governo Collor foi terrível, o gue transformou eS$a cate:goria no bode expiatório das- experiências econômicas' realizadas durante o período, a começar pela perversa reforma administrativa promovida pelo Sr. João Santana.
A respeito da desgaçada categoria dos bancários, um levantamento feito pela Arthur Andersen no mês pàSSãdo indica
que os bancários, antes do dissídío de setembro, acumulavam
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a- maior perda entre os 13 ramos de atividade econômica estudados: 68,37%. Para compor o índice de perdas salariais,
a empresa de consultaria comparou as antecipações com o
IPC calculado pela Fipe.
Tãhlbém o IBGE concluiu que o salário médio, no Brasil,
perdeu 17% de seu poder de compra em 1991, a partir de
pesquisa em seis regiões metropolitanas. Na comparaçãO de
dezembro de 1991 com o mesmo mês de_l990, a perda foi:
de 23,55% para Porto Alegre, 20% para o Rio de Janeiro,
18,09% para São Paulo, 13,37% para Salvador, 9% para Belo
Horizonte e 2,57% para Recife.
A lei n 9 8.419 favorece algumas categorias profissionais
e prejudica outras, porque os reajustes quadrimetrais dos salários e do mínimo são aplicados em meses diferentes_. Como
o salário mínimo também é corrigido de quatro em quatro
meses, o grupo que tem o referido reajuste no mesmo mês
do mínimo, acaba sendo beneficiado pela fórmula, cujo inventor foi o Sr. Roberto Macedo. O grupo A, com reaju~te_ em
janeiró/rnáio/setembro, é o m-ãis beneficiado, ao passo que
o grupo D, com reajuste em abril/agosto/dezembro é o mais
prejudicado porque seu reajuste quadrimestral é aplicado no
mês em que o mínimo está com seu valor real mais defasado.
- -Sr. Presidente, Srs. Senadores, depois de ter sido insistentemente aconselhado a esperar '"o bolo crescer", o povo brasileiro assiste hoje ao espetáculo em que as fatias mais generosas
do bolo são devoradas apenas pelos 10% mais ricos. Enquanto
cfesc_e o número de pessoas situadas abaixo da chamada linha
de pobreza, as ruas vão tornando-se palco de outro espetáculo.
No último dia 18, domingo, assistimos a cenas lastimáveis
de arrastão pelas praias da Cidade Maravilhosa, levando terror
aos banhistas 1 tur:istas e moradores da Zona Sul. Os mais
negatiVistas já falam de uma c6n'.'Uisão social, sem similar_
na-~iStóri3. brasileira contemporânea. Que nenhum de nós
se iluda, entretanto: esses seres humanos privados do direito
à cidadania engrossam as estatísticas e denunciam o fracasso
da cozinh~ onde se_ preparou o tal "bolo". Senão vejamos:
em 25/5/92, O Globo publicou o artigo "ONU mostra que
dis~ri~uição de renda no Brasil é a pior do mundo", a partir
de! seu Relatório Sobre o Desenvolvimento Humano -1992.
O BrasiL__ç_uj_a economia é a décima de maior PIB, cai para
o 58~ lugar~ quando o PIB por habitante é ajustado para a
distribuição de renda .. Quando incluídos dados como expectativa de vida, mortalidade infantil e escolaridade, o País cai
mais ainda no ranking do desenvolvimento humano: para a
60' posição, bem atrás do Uruguai (32•), Chile (38•),Argentina

(43•) e México (45•).
Mais grave, de acordo com o relatório, é o quadro de
países com elevada participação dos gastos públicos na composição da renda, mas que investem menos de 2% do PIB em
assuntos de interesse humano prioritário. NoVamente o Brasil
é citado como mau exemplo, na companhia da Tailândia e
Serra Leoa.
Diz o diretor do PNUD, William Draper: "Existem iriúm~ros exemplos de recursos mal aplicados e oportunidades
perdidas: gastos militares, empresas estatais ineficientes e corrupção desenfreada. O melhor argumento para mobilizar novos recursos é gastar bem os já existentes". Que nos sirva
de exemplo a recomendação de quem entende dos problemas
que nos rondam!
Sr. Presidente. Srs. Senadores: _O grau de concentração
de renda na sociedade brasileira, aliado à baixfssima participação dos salários na renda nacional, é um fator que limita.
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a expansão do mercado interno e a própria estabilização da
economia.
Quando comparada a parcela dos salál-ios
renda nácional, o percentual obtido para o Brasil é aproximadamente
o inverso do observado nos países desenvolvidos. A baixa
participação dos salárjos no PIB. ~ __ u,m_ problema muitO grave
a ser enfrentado por nós, que temos sob nossa responsabilidade o destino da Pátria.
Muito obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Marco Maciel.
O SR. MARCO MACIEL (~FL - PE. Pronuncia o seguinte discurso.) --Sr. Presfdente, Sr~ e Srs. Sen_a_dor~s_,___tiv~.

na

Sr. Presidente, oportun"ídade de presidir a solenidade de encer-

ramento do 24~ Congresso NaciOnal de Informática e da Feira
Internacional de informática em Recife, evento que se iilcluiu
no calendário internacional dentre as mais importantes formas
de debate e transferência-de coilhecinientó,- deste importante
setorde atividade.
Por acompanhar de há muito a evolução -iriStituçional
e tecno:ógica da informática no Brasil, foi com prazer que
ali reencontrei técnicos, dirigentes e líderes empresariais, cujo
trabalho exitoso e dedicação incansável, me honra ter testemunho.
Foi ainda, no início da década de .60, quando ocorreram
os primeiros passos institucionais do setor, com a_ cri_aç.ão da
Capre, e quando me preparava para assumir o primeíro mandato como deputado, que vislumbrei a transcentual relevância
da informática como ·elemento contribuinte para afirmação
do Brasil no segmento de tecnologia de ponta, que sem dúvida
alguma terá participação fundamental no suporte â revolução
dos problemas económicos e também sociais do nosso País,
levando-se em conta as múltiplas aplicações da informática
nos mais diversos $.Ctores da ativídade humana. Neste _contextQ, surgiram a Sucesu, entidade que há 24 anos promove e
organiza o Congresso Nacional e a Feirã Internacional de
Informática, e tantas outras instituições como a -Assespro,
a APPD, representando a categoria profiSsional, a Abico,
no setor de produção de equipamentos, a ABEP, congregando
as empresas estaduais, a SEI, hoje Depin, e demais órgãos
que ajudaram a compor o mosaico institucional do_ se to r.
Ao longo desta trajetória, a Sucesu desempenhou e de:"
sempenha relevante papel na integração crescente do usuário
com recurs-os _ofertados pela tecnologia da informática, propiciando através da disseminação do seu uso, benefícíos incomensuráveis no campo do desenvolvimento gerencial, com
eficiência e produtividade em setores tão diversos quanto a
engenharia, indústria, medic:ina, agricultura, o direito e em
tantas outras atividades..
Importante, também, foi a contribuição dada pela Sucesu,
através de outros eventos iguais a este, realizados, alternadamente, no Rio e em São Paulo há 24 anos, para a integração
do Brasil com que s·e produz de mais avanço no planeta em
termos de informática. Na verdade, esses eventos abriram
um leque de intercâmbio e cooperação no campo da teCnologia
entre o Brasil e o Mundo.
Pode-se, assim, afirmar que a trajetória da Sucesu, confunde-se com o próprio prOcesso de desenvolvimento do setor
de informática no Brasil.
Neste particular, sinto-me privilegiado em ter participado, ao longo de toda a minha vida pública, do processo evolutivo deste importante segmento de atividade, buscando afere-
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cer, quer na atividade parlamentar, quer no executivo,_o melhor dos meus esforços e dedicação, para ver o nosso País
engajado na· grande onda tecnológica quer dife~enciãdo de
forma cada vez mais seletiva à~ nações e os povos. -Recordo_ que_ foi no ano de 1969, quando no exercício
do mandato de Deputado Estadual e líder do governo na
Assembléia Legislativa, que_ acompanhei e participei da cria_9ão do CETEP. _órgão de processamento de dados e informática· estadual, boje denominado Físepe, que tantos serviços
prestou e presta ao governo e à coletividade pernambucana.
Daí em diante não mais deixei de estar permanentemente
int~grado, na Câmara Federal, com tudo que se desenvolva
no setor, quer no campo do desenvolvimento tecnológico e
institucional, quer no desenvolvimento dos inst_rumentos h::gislativos pertinentes.
Na Câmara Federal para o gOverno do meu Estado, em
1979, tive a oportunidade de, no Executivo, lançar as bases
para a criação de um Pólo de Inforro_á1ka em Pefn3Iri_buCo.
Prestígiei o Cetepe com órgão estadual de coordenação
do se to r de .informática e de, apoio a fomento à sua utilização
e conseqüente melhoria dos padrões de prestação dos serviços
pl,Íblico~.- _ _
_
__ De outra parte, apoiei de forma decisiva, a inldativa
priVãaa, -na abertura de espaços à prestaçãO de serviços para
órgãos do govenio em atividade suplementar e integrada ao
Cetepe, quer no apoio institucional f" até financeiro, quer
através do Bandepe, na formação de um embrião para a construção de um parque industrial cujos resultados podemos hoje
constatar.
Na área de intercâmbio e cooperação internacional, viabilizamos, em articulação com a SEI, a criação do Centro Latino
Americano para Desenvolvimento da Informática, o CLADI,
organismo que, sem dúvida, caso não fosse desativado em
1986, poderia se constituir eril instrumentO poderoso de engajamento regional, e porque não dizer, nacional, no àmbito
do Mercosul.
Em 1983, de volta ao legislativo para cumprir o meu
primeiro mandato nesta Casa, tive mais Uma vez o privilégio
de participar, na companhia de tantos outros parlamentares
ilustres, da formulação da Política Nacional de Informática,
que passou a vigir em 1984, sob a égide do dispositivo da
reserva de mercado.
Hoje~ coincidentemente, quando se expira o prazo de
validade da reserva de mercado, constato o quanto caminhamos apesar dos percalços.
.
PossuímOs ut:na base instalada tanto no segmento de hardware quanto no de software, que nos permite tiilhar o caminho
da competitividade, graças âs surpreendentes, intensas e rápidas transformações que se processam mundo afora, neste campo.
.
.
Para ilustrar tal contexto de mudanças, pode-se_ afirmar
que a realização deste 249 Congresso Nacional junto à Feira
Internacional de Informática em Recife, -_o primeiro fora
do eixo Rio/São Paulo - constitui mais uma eviÇiêp.ci~ de
quebra de .certas barreiras e preconceitos, que, aliás, estão
sendo absorvidos pela nossa sociedade. Com isso, mais uma
vez, a Sucesu atestou a sua condição de~entidade de va,nguarda.
Registro com satisfação, Sr. Presidente, que mà.is de
100.000 pessoas de divérsas partes do País, visitáram a feira
e p~rticiparam do Congresso, propiciando uin movirriento de
negócios de mais de Cr$ 700 bilhões.
Cumprímerito;pois, desta tribuna, o Presidente Nacional
da Sucesu, Dr. Otacílio Shuller, e o presidente Regional e~
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Pernambuco, Dr. Fredeiico Frazão, que ao lado de sua equipe·
de colaboradores garantiram o sucesso absoluto do empreendimento.
Isto comprova, de forma inequívoca, que a comunidade
acadêmica científica-e a classe empresarial, optaram claramente em se engajar neste processo de disseminação e propagação do desenvolvimento da informática, a nível nacional,
permeando o conhecimento e o acesso dos seus recursos por
todas as regiões do País.
O setor de informática, através da Sucesu, com esta vitoriosa iniciativa, mostra que está ·à frenfe, tambéln-. uO que
diz respeito a formulação de um novo modelo de desenvolvimento para a Nação, c que, espera;mos, ocorra de forma
mais harmónica, integrada e mais consistente.
Neste sentido, a idéia de criação do ~ólo Regional de
Software, integrando iniciativa privada-e Universídade a partir
da alocação de recursos a serem supridos por empresas usuárias de tecnologia, deve ser aprofundada e implementada.
Neste campo, o Estado de Pernambuco, por sua posição
geográfica e por dispor de uma infra-estrutura acadêinica bem
aparelhada, contando, inclusive, com o Centro de Informática
de UFPE e uma base empresarial dinâmica, notadamente
no setor de serviços, se apresenta como alternativa natural
para sediar um dos Pólos definidos c com isto contribuir para
a geração de iniciativa e empreendimentos propagadores do
conhecimento e do domínio crescente dos Recursos propiciados pela informáticá.
·
Na busca da consolidação deste projeto, estarei atento
para, uma vez mais, oferecer a minha co~tribuiç~o __e participação de forma irrestrita.
Antes de encerrar, Sr. Presidente, desejo mencionar que
já se encontram em fase de preparação o 25~> Congresso ~acio
nal de Informáticã e sua Feira Internacioná[, que se realizarão
em Brasília-DF, no mês de outubro do próximo ano-=-A propósito, gostaria de comunicar à Casa está integrando o Conselho Consultivo do referido Congresso, presidido
pelo Dr. José Eziel Veiga, ex-dirigente da SEf grande especialista no assunto. O evento terá também uma Comissão
organizadora chefiada pelo Dr. José Carlos M. de Luca.
Referido Conselho já em atividadc conforme se _29_!Íe
ver da notícia que leio a seguir, publicada no Jornal de Brasília,
de 11 de novembro passado.

e

CONSELHO VAI ORGANIZAR
CONGRESSO DE INFORMÂTICA
Tomou posse ontem, em solenidade realizada no Palácio
do Buriti, o Conselho Consultivo do XXVI Congresso Nacional de Informática e da XII Feira Internacional de Informática,
eventos que serão realizados de 25 a31 de outubro do próximo
ano, em Brasília. O presidente do Conselho,_ -_e~~Secretário
de Indústria e Comércio do Distrito Federal, José Ezil Veiga,
disSe não ter dúvidas de que os dois eventos, que acontecerão
paralelamente, serão ~~ sucesso.
·
O conselho dará as diretrizes da programação, que será
organizada por uma outra comissão já constituída. A promoção é da Sociedade dos Usuários de Informática c Telecomunicações-Sucesu, que pretende transforrrlar Brast1ia na ~'"cap:ita_l
da informática", aproveitando a existência Qo pólo, recentemente criado e os incentivos existentes no Distrito Federal
para o desenvolvimento do setor. O Congresso e a Feira são
considerados os eventos mais tradicionais da área de informática do Brasil.
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Mercado - O tema será Qualidade e Produtividade. A
região Centro-_Oeste detém o terceiro mercado consumidor
de informática do Pais. Os eventos, segundo informações da
Succsu, foram programados para atender às expectativas nacionais, discutindo o incentivo cultural, o desenvolvimento
tecnológico da indústria nacional, a adaptação das empresas
transnacionais ao mercado interno e as conseqüências do fim
da reserva de mercado. Do lançamento dos eventos, participaram empresários do setor, autoridades e parlamentares.
Espero que o referido encontro sirva de ocasião para
o desenvolvimento da informática e difusão de tão importante
tecnologüi.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
ao nobre Senador Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEK!N (PDT - SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr"" e Srs. Senadores,
a concessão do Prêmio Nobel da Paz para Rigoberta Menchu
Tum reyeste-se de especial significado para nós, povos americanos. India quiChe nascida na pequena e pobre Guatemala
esfacelada pela violência e conflitos sociais, Rigoberta simboliza o reconhecimento do mundo da justa causa dos povos
indígenas.
Sua vida de lutas e tragédias se confunde com a trajetória
dos índios e, por extensão, dos desamparados que ela defende
há mais de 10 anos. Nascida no Departamento de_ Quinche,
um dos mais atingidos pela guerra civil que já dura mais de
três décadas na Guatemala, Rigoberta vê o que sobrou de
seu povo debater--Se entre os esquadrões da morte de extrema
direita e a guetrifha de esquerda.
Viu seu pai morrer queimado pelos policiais do ditador
Romero Lucas García juntamente com 38 pessoas que ocupavam pacificamente a embaixada da Espanha na Guatemala.
Seguiu-se o seqüestro de sua mãe, torturada e assassinada
pelos militares. Quatro irmãos tiveram o mesmo destino. O
quinto morreu vítima de outra violência da América Latina
=-a desnutrição.
"Podemos perdoar muito, mas não devemos esquercer
nada", desabafa ela em depoimento à etnóloga Elizabeth Burgos. E é em memória do índio 200 mil vezes assassinado
nas montanhas, da garota indígena estuprada, das fazendas
incendiadas, dos corpos carborizados, que Rigoberta milita
em defesa dos direitos humanos, "unindo as divididas fronteiras étnicas. culturais e sociais, em seu próprio país, no
continente americano e no mundo".
"Rigoberta Menchu é um símbolo vivo da paz e da reconciliação", afirma o Comitê Nqbel. Costuma dizer que sua
al11)_a são as palavras, embora não se tenba.. oposto inteiramente ao uso da violência para obter a justiça para os índíos
e camponeses de seu país.
Agora, com a merecida distinção do Nobel da Paz, a
necessidade da violência ficará para trás. Recorrendo à influência moral que o prêmio confere, sua voz soará mais alto
na busca de soluções pacíficas às gritantes diferenças que teimosamente sobrevivem na América Latina. E poderá concorrer para transformar a dor em ideais, a fim de que não mais
continuem presentes as injustiças que aqui presenciamos há
cinco séculos.
Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores:
Nietzsche, nas páginas de A Gaia Ciência, escreveu:
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"Todo grande homem tem uma força retroativa:
por causa dele, toda a história é de_ novo_ colocada

na balança, e mil segredos do passado saem de seus_
esconderijos para dentro do sol dele. NellJ. se pode
adivinhar o que um dia irá ser história. Talvez, Q passado

nem esteja ainda descoberto em sua essêncial Pr~cisa
rnos de tantas forças retroativast"
Rigoberta Menchu é uma avassaladora foiça retroativa. Escolhida numa lista de 125 candídatoS, entre
os quais figuravam Géórge: Busch, Boris Yeltsin e Nelson Mandela, obrigará à revisão da história dos indígenas na América. Novas luzes iluminarão nosso passado.
E o índio, um dos elos fracos da corrente civiliza.tÇ)ria

do NovO Mundo, terá a chance de não ser. como afirma
Rigoberta, "unicamente um patrimóniO âa humanidade" cujas roupas são admiradas, mas ignorado quem
as veste.
Era o que tinha a dizer. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Beni Vcras)- Na presente sessão,
terminou o prazo para apresentação de emendas ao Projeto
de Lei da Câmara n• 47, de 1992 (n' 2.628192, na- Casa de
origem), de iniCiafiva-aõ-Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organização ióteróa-do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, com sede em Florianópolis,
e dá outras providências.
Ao projeto foram apresentadas duas emendas, de autoria
do_ Senador Espcridião Ami:n, que serão lidas pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidas as seguintes
EMENDAN• I
Art. 6° Suprimir o parágrafo 29 do art 6'\ _passando
o parágr_afo P a ser ~enominado p~rágrafo único.
Justificação
Adequar o texto à orientação técnica da Consultaria Geral da República no sentido de que a classificação dos níveis
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do~ ,cars<?s

DAS tem_ que_ se~ determinado no próprio texto
legal e não remetida à deliberação do Tribunal Pleno da Corte
Regional cozp_o constava no art. 69- dó PL n~ 47.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1990.- Esperidião
Amin.
EMENDA N•2
- - Altere-se a quarta coluna do anexo I nos seguintes
·-termos:
Onde está inscrito, TRT 12~- DAS-102, passa a coristar
- TRT 12• DAS-102.5 e, onde está inscrito, TRT 12• DAS.101 passa a constar TRT 12•- DAS-101.5
Justific;tção
Adequar o texto à orientação técnica da Consulto ria Geral da República no sentido de que a classificação dos níveis
dos cargos DAS tem que ser determinada no próprio texto
legal e não remetiâa à deliberação dó Tribunal Pleno da Corte
RegionaL
·
·
Sala das Sessões~ 18 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin.
·
... O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A matéria volta
à Comissão de CQn::;.tituição~ Justiça e Ci_d~da~i.<:t para exame
-das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - A Presidência vai
encerrar os trabalhos, lembrando aos Srs. Senadores que iniciaremos a seguir sessão extraordinária convocada anteriormente.
O SR- PRESIDENTE (Beni Veras) a sessão.

Está encerrada

(Levanta-se a sessão às 17_horas e.38 minutoS.)

Ata da 242a Sessão, em 18 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIA-.
Presidência do Sr- Beni Veras
ÀS 17 HORAS E 40 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS- SENADORES:

Affonso camargo - Albano Franco - Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco '- Amir
!=do - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Be-

ni Veras- carios Patrocfnio- César Dias- Chagas Rodrigues - Cid Saboia de carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares
- Epitácio cafeteira - Esperldião Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida
- Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas Passarinho - Joao caimon -
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.Joao França- Joao Rocha- Jonas Pinheiro- Josapbat Marinho- José Fogaça- Josê Paulo Biso!- Josê Ricba- José
Sarney - Júlio campos - J únia Marise - J utahy Magalhães
--Juvêncio Dias- Lavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz
Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - ~árcio
Lacerda - Marcc Maciel - Mário Covas - Marluce Pinto Mauro Benevides- Meira Filho- Moisês Abr!!o- Nabor Júnior -Nelson carneiro - Nelson Wedekin - Ney Maranbao
- Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Raimundo lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar Va!mir Campelo - Wilson Martins.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -,-A lista de presença
acusa o compareCimento de 75 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deu:;, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. lo SecretáriO" procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
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Abril/1986
3) Administração de Port61io Internãcional
Inving Trust Co.

Setembro/1987
I I - País ·
1) Econonti~ Internacional I

BACEN - Brasnia
22·10·79 a 1•·11·79
2) Economia Internacional II
BACEN 6-11·79 a 11·12-79
· 3) Matemática
FGV/BACEN- Brasília
15·2-82 a 18,2·82

4) Estatística e Econometria
FGV/BACEN- Brasnia
15·2-82 a 18·2-82
5) Seminário sobre Ouro
a) Seminário In-ternaciorial em Brasília
Forex Ciub/Morgan/Bacen - maio/86 (*)
b) Seminário Internacional (*)

BFM -São Paulo -1987

EXPEDIENTE

c) Seminário Internacional (*)

BFM -São Paulo - 1988
MENSAGEM DO SENHOR
PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha
de nome indicado para cargo cujo provimento depende de sua
prévia aquiescência.

MENSAGEM N• 358, DE 1992
(N' 708/92, na origem)
Senhores Membros do Senado Federal,
Nos termos do art. 84, inciSo XIV, combinado com o
art. 52, "inCiso III, letra d, da Constituição Federal, submeto
à consideração do Senado Federal o nome do Doutor Em11io
Garófalo Filho, pa:ra exercer o cargo de Diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central do Brasil.
O Doutor Emílio Garófalo Filho é um técnico de reconhecida competéncia para o desempenho dessã. elevada função,
como se depreende do anexo Curriculum Vitae.
Brasília, 18 de novembro de 1992.

DADOS CURRICULARES
Pessoal
Nome: Emilio Garófalo Filho
Estado· Civil: Casado com Regina Cláudia Martins Garófalo

d) Seminário Internacional (*)

BFM- São Paulo -1989
e) Financial Times Gold Conference ("')

Veneza 1990
(*)participou como palestrante
Experiência profissional
1) Banco Lar Brasileiro- São Paulo
Escriturário - julhon2 a setelnbr0/72

2) Banco do Brasil S.A. -São Paulo

Carú~~ira de Câmbio/Setor de Exportação
Escriturário
setembro/72 a setembron4

3) CEBRASIT - Equlpàmentos para Cúâniica ......: São
Paulo
Encarregado de Importação- e Exportação

outubro/74 a março/75
4) Etlacex - Estabelecimentos de Comércio ExteriOr
-São Paulo
Encarregado de Importação e Exportação

abril/75 a abril/76
5) Duratex S.A. - São Paulo
Chefe Setor de Exportação
outubro/76 a junho/77
6) Banco Central do Brasil

Filiação: Emílío Garófalo e Trindade Dias GarOfilo

POsse em jllnhon7

Nascimento: Bernardino de Campos (SP), !•·5;53
RG: 5.706.380/SSP-DF
CIC: 509.769.158-04

a)

Lotado na Divisão Regional de Câmbio

Cursos
Universitário: Fãculâ3.de de Economia da Pontifícia Uni-

versidade Católica- PUC-SP- 1970/1976;

·

Extensão: Administração <:le Comércio ExteriOr

Recam/Setor de Exportação
li) 1979/1982- Brasilia
Assistente da Divisão de Planejamento, Normas e Controle
_
(Dipla) do Departamento de Operações Internacional

(Depin)
c) 1983/1986
Chefe da Divisão de Ouro do DEFIN

Universidade de São Paulo- USP
1974 (6 meses intensivo);
Outros cursos
I -Exterior
1) Bussines Administi"ation/Marketing

_

1977/1979- São Paulo

Ne-w YOik -Urii-

versity- New York- USA Julho/1975
2) Economia Internacioilal!Investimentõs
Nomura Securities -Tóquio -Japão

(Primeiro Chefe da nova Divisão)

d) 1986/1991
Che_fe do Departamento de Operações das Reservas Internacionais
Responsabilidad~s:
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-administração-das reservas internaciorlais;
-operações de ouro e câmbio no País;
-renegociação da dívida a..tiva do Brasil.
7) Diretor da Área Internacional do Banco do Brasil
S.A. 199lJ1992

~ "Nobody Knows Brazil Better Than Banco do Brasil!
Criação do ''Brazil Desk" e do "Japan Desk" ~ proferida
em M_issão Governamental ao Japão- Tóquio (1992)
Brasília. 18 de novembro de 1992.
(A Comissão de Assuntos Econômicos.)

Principais missões executadas no Brasil e no Exterior
1) montar a primeira Divisão de_Ouró do Bánco Central
(1985)
2) reestruturar o Departamento de Operações Interna~
cionais (1989)
.
3) implantar mesas de ouro (naciorial, internacional e
arbitragem ouro x dólar)- 1986/1990
4) implantar mesa de câmbio. sistema "dea1er,~ e "go
.. _
arounds" (199011991)
5) negociar "statusn de "good for delivery'' das barras
de ouro da Casa da Moeda do.Brasil em Londres (1983)
New York e Chicago(1984)
6) participar de grupo interministerial com a meta de
viabilizar exportação de jóias e pedras preciosas (1984) que
resultou na Resolução 1121
7) participãr dos trabalhos de criação do câmbio-t1,1rismo
no Brasil (1988)
8) representar o Brasil nas Assembléias anuaiS do _Bank
for Intemational Settlements- BIS na Basiléia, Suiça (1988
e 1991)
9) conduzir a nível do Banco_ Central. o processo de qualí~
ficação do ouro como ativo financeiróliiistrumento cambial
(198411990)
.
..
10) visitar bolsas de New York e Chicago para avaliação
das possibilidades de integração plena do Brasil aos mercados
futuros (1989)

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- O Expediente lido
vai à publicação.
Sobre a mesa. projeto de lei que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
É lido o seg_uinte

11) participar-da XXV Assembléia Anual do Conselho

de Governadores da Felaban-Panamá (1991)
12) participar da Reunião Anual do Fundo Monetário
Nacional/Banco Mundial- Bangcoc-Tailândia (1991)
13) participar da Reunião Anual do Fundo Monetário
Nacional/Banco Mundial- Washington-EUA (1992)
14) participar da "International Monetary Conference
(IMC)"- Toronto- Canadá (1992)
15) participar de "Wallenberg Bankers Forum"- Georgetowm University- Washington-EVA (1992)
16) participar da Missão Governamenta1 ao Japão- Tóquio (1992).
Palestras
- "A Internacionalização dos Bancos Latino_-Americanos" - proferida na XXV Assembléia Anual da Felaban
-Panamá (1991)
~ -"O Brasil Rumo a uma Economia Aberté)"_- proferida
na Confereência AnUal da Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos- Bangcoc~ Tailândia (1991)
- -" Atividades Brasileiras na Área de Comércio Exte~
rior" -proferida na Associaçã-o Brasileira de Bancos_ Interna~
cionais- São Paulo, capital (1992)
- "Mercado de Câmbio, Emissão de "Eurobonds" e
Agências Externas" - proferida no Encontro Nacional de
Superintendentes Estaduais e Administradores da Direção
Geral do Banco do Brasil- Brasilia-DF (1992)
-"O Brasil no Contexto da América Latifl.a"- proferida no Seminário da àazeta Mercantil - New York, EUA
(1992)

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 165, DE 1992
Fixa características mínimas a serem observadas
nas emissões de moeda e de papel-moeda, a fim de que
seu valor possa ser identificado por portadores de defi~
ciência visual:

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o As emissões de moeda e de papel-moeda obede~
cerão, respectivamente, aos seguintes critérios mínimos de
identificação tátil, para possibilitar a imediata diferenciação
de seus valores por pessoas portadoras de deficiência visual.
I - dimensõ_es crescentes, diferenciação das serrilhas das
bordas e cunhagem dos números em alto relevo, segundo
o valor da moeda~
I I - dimensões crescentes das cédulas, conforme o valor,
e duplicidade do papel~moeda. nas partes a serem numeradas,
com gravação do número em alto relevo.
Art. 29 O Poder Executivo regulamentará a presente
lei no prazo de 120 (cento e vinte) dias.
··
Art. 3~ Est~ lei entra em vigor na data de sua publ~

-CaÇâO.
Art. 49 Revogam-se as disposições em contrário.
Justificação
O Brasil é, lamentavelmente, um dos países do mundo
em que menos se faz para a integração do portador de deficiên~
cia visual na comunidade.
Em países mais desenvolvidos, a experiência tem demonstra~o a extraordi~ária capacidade de trabalho do portador
de deficiência visual, não só no campo das artes- sobretudo
.da música:........:.... ou da$ tele:comunicações, mas também nos mais
variados ramos de atividade, desde que treinados e munidos
dos necessários equipamentos.
Na Alemanha, por exemplo, tratando-se de cegueira mo~
tivada por acidente_ de trabalho ou por doença profissional,
a previdência social. através de seu centro de reabilitação
profissional sediado em Heidelberg, não Só oferece o treinamento necessário, mas fornece todo o equipamento requerido
para que o empregado possa reassumir·JtS suas funções na
empresa, provendo, inclusive, Condições para que possa exer~
cer funções de maior responsabilidade.
É evidente que não ·alcançamos, ainda, o estágio neces~
sário para oferecer ao portador de deficiência física~ eiri geral,
a sofisticada assistência que lhes é prestada em países mais
desenvolvidos.
Medidas existem, no entanto, que podem contribuir para
a melhor integração do cego na sociedade, sem constituir
qualquer custo adicional para o Estado. É o que se fez, por
exemplo, na Holanda, onde se testou com grande sucesso,
a experiência que propomos no presente proJeto de lei.
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A cunhagem da moeda e a impressão do papel-moeda,
contendo elementos de discriminaÇão tátil, não representam
despesa adicional para o Governo, que poderá empregar as
dotações exitentes. Para o cego, o portado~_ de deficiência
visual, a fácil identificação do dinheiro irá Salvá-lo da exploração de pessoas que usam da má-fé, libertando-o da dependência de alguém em quem confie e possa auxíliá-lo.
A adoção das medidas propostas neste projeto de lei
proporcionará ao portador de defici€n.cia visual melhores
oportunidades de integração na sociedade e novas perspectivas
de emprego, em proveito da própria Nação, pelo que a submetemos à consideração e ao julgamento dos eminentes Pares.
Buscamos cumprir o que acertadamente dispõe a Constituição Federal, ao prescrever o apoio aos- ~rasileiros porta-- dores de deficiência.
Propomos medida simples, e prática. Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992. -Senadora
Marluce Pinto.
(A ComiSSãO de Assuntos Económicos-- deciSão
terminativa.) -

O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Sobre a mesa, requerimento que será !ido pelo Sr. 1~
Secretário.
- -É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 819, DE 1992
Requeremos urgência, rios termoS do arL 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n" 47, de 1992, que altera a composição e a otgãfiização iilterna
do Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região! com sede
em Florianópolis- SC, e aá-Outras providências.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992. -Humberto
Lucena - Nelson Wedekin - Chagas Rodrigues ---Marco
Maciel - Ney Maranhão - Esperidião Amin.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras)_:_ O requerimento
lido será votado após a- Orc;lem do Dia, -na forma do art.
340, item II, do Regimento Interno.
A Presidência recebeu a Mensagem n'~ 359 de 1992 (n'~
710192 na origem) de 18 do corrente, pela qual o Senhor
Presidente da República, nos termos do art. 52, inciso V da
Constituição, solicita autorização para que a União possa contratar operação de crédito externo no valor de cento e noventa
e nove milhões c duzentos mil dólares norte - americanos
para os fins que e.SpeCifica.
,
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) :- A matéria será
despachada à Comissão de Assuntos Económicos.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Tem a palavra
V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSJ)B - BA. Pela ordem. Sem revisão do orador.) - Sr. PreSidente, há alguns
dias solicitei à Mesa que tomasse as -proViâências necessárias
para fazer chegar às minhas mãos qualquer projeto de decreto
legislativo a respeito de concessões de rádio e televisão. Pergunto se chegou algum projeto, porque sei que centenas estão
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_n_a_ Câmara dos DePutados e serão remetidos posteriormente
a esta Casa.
O SR. PRESIDENTE (Beni V eras) - Não chegou neniJ.um projeto e, chegando, será remetido a V. EX"
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Passa- se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do RequerimentO ril'789,
de 1992, de autoria do Senador Jarbas Passarinho, solicitando, nos termos regimentais, que, sobre o Projeto
de Lei do Senado n• 43, de 1992, de autoria da Senadora
Marluce Pinto, que estabelece_ normas integrantes do
EstatUto- da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, relativas ao tratamento jurídico diferenciado
com vistas a incentivá -laS pela simplificação de suas
obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias
e creditícias, além da Comissão constante do despacho
inicial de distribuição, seja ouvida, também a~da (onstituição, ~Justiça e Cidadania.
Passa- se à discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
--Aprovado.
A Presidência fará cumprir ? deliberação do Plenário.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 2:
Votação em turno único, do Requerimento n9 SÓO,
de 1992, de autoria do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do Regimento
Interno, a inclusão em Ordem do Dia do Projeto de
Lei do Senado n' 326, de 1991, de autoria do Senador
Humberto Lucena, que autoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa brasileira, para financiamento
de projetes destinados ao desenvolvimento sócio económico da Região Nordeste, e dá outras providências.
Passa -se ã discussão do requerimento. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação. (Pausa.)
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
.Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n' 326 de 1991 será incluído
na Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Item 3:
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n9 63, de 1992, de iniciativa da Comissão Díretora,
que reestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras
providências, tendo
_
PARECERES, sob n•' 371, e 372, de 1992, das
ComissõeS
-De Constituição, Justiça e Cidadania, favorável
ao Projeto, nos termos do substitutivo que oferece e
contrário à Emenda de Plenário; e
_ _
-Di:retora, favOrável ao substitutivo apresentado
pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
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A matéria foi -inCluída em Ordem do Dia_ em__ virtude
de aprovação do requerimento de dispensa de interstício na
sessão anterior.
O Sr. Jutahy Magalhães- Sr. Presidente, peço a palavra
pela ordem.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Concedo a palavra
a V. Ex•
O SR. JUTAHY MAGALHÃES (Pela ordem. Sem revisão
do orador.)- Sr. Presidente, indago a V. Ex~ sobre_o parecer
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Nobre Senador,
o parecer fOi favorávCI oferecendo substitutiVo e rejeitando
a emenda de plenário.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Mas não foi distri·
buído?
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - O parecer está
sendo encaminhado_ a V. Ex~. bem como aos demais Srs.
Senadores.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Passa- se à discussão do projeto, da emenda e do substitutivo, em turno único.
(Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em Votação o substitutivo, que ·tem preferêj'iCHfregirnental.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiriuri- permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, com abstenção do Senador Jutahy Magalhães.
Aprovado o substitutivo; ficani-prejudicados o projeto
e a emenda a ele oferecida.
O projeto vaí à Comissão Diretora, a fim -de que seja
redígido o vencido para o turno suplementar.
É a seguinte _,.a matéria aprovada:

SUBSTITUTIVO AO
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 63, DE 1992
Reestrutura os cargos da Área de Telefonia e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1"' Os cargos ·pertencenteS à Categoria Funcional
de Auxiliar Legislativo, Área de Telefonia,_Nível Auxiliar,
. passam a integrar a CategOria FunciOnal_de Técnico Legisl~
tivo, Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, com a r.espectiva área: de especialização.
Art. 2~ Os atuais ocupantes dos cargos de que trata
o artigo anterior que contarem no mínimO três anos na· Categoria Funcional são posicionados, na Tabela de vencimentos
aplicável aos cargos de Nível Intermediário, ria Clásse 1~, Padrão IV, da Categoria de Técnico Legislatiyo_~_Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. -3" o-disposto nesta resolução aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes do falecimento
de servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 4s> Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, Com efeitos a partir de 19 de setembro de 1992.
Art. 5s> Revogam-se as disposições em contr:ário.
Senado Federal, 11 de novembro de 1992.
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O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- Item 4,
Discllssão, em turno único, do Parecer n9 363, de
1992; da Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n' 326, de 1992 (n' 634/92,
na origem), de 19 de outubro do corrente ano, pela
qual o Senhor Presidente da República submete à deli·
beração do Senado a escolha do Sr. João Batista Tc;:zza
Filho, para compor o Tribunal SuperiOr do Trabalho,
no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, para o triénio de 1992 a 1995
Passa - se à discussão do parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Passa-se à votação, que deverá ser procedida em escrutínio secreto. (Pausa.)
Solicito aos Srs. Senadores que ocupem seus lugares nas
respectivas bancadas.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -A Presidência constata que não há, no momento, quorum mínimo no plenário
para a apreciação dessa matéria, que fica adiada para a próxima sessão.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras)- O Requerimento
n9 47/92, lido no Expediente, fica prejudicado, em virtude
da falta de quorum para votação.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) -Nada maís havendo
a tratar, a Presidência vai encerrar os trabalhos, designando
para a sessão o-rdinária de amanhã a seguinte

ORDEM DO DIA
-1--REDAÇÃO FINAL PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N• 78, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comfssão Diretora em seu Parecer n 9 356, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 78, de 1992 (n' 164/92, na
Cârnarª dos Deputados), que aprova os textos da Constituição
e da Convenção da União Internacional de Telecomunicações,
adotadas na Conferência de _Plenipotenciários, em Nice, em
1989.
-2REDAÇÃO FINAL PROJETO DE
DECRETO LEGISLATIVO N• 79, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu- Parecer n~ 357, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' 79, de 1992 (n' 169/89, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Econômica, Cie.ntífica
e Técnica na área 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.
O SR. PRESIDENTE (Beni Veras) - Está encerrada
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 17 horas e 50 minutos.)
ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N• 37, DE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de suas
atribuições regimentais e regulamentares, de acordo com o
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disposto no artigo 420 e seus parágrafos dC? :Regulamento-Administrativo do SenadO Federal, no artigo l9.do Ato da Comissão Diretora no 02, de 1973; e·tt!ndo em-víStáa-d_ecisão adotada
na 20~ Reunião Oidinária, realizada em t8 de outubro de
1992, e o que consta dos Pr_q~~ssos I1 95 001651f9Q-),
015416/89-5, 00225379U-\ÇCii)4997/90-5, 006912/89-3 e
006995/89-6, resolve reintegrar o servidor MANOEL JOACIR PEREIRA BERNARDINO no cargo de Técnico Legislativo- Área de Segurança, Classe Especial, Padrão II, do
Quadro de Pessoal do Senado Federal -Parte Permanente,
com efeitos a partir de 28 de outubro de 1992.
Senado Federal, 17 de novembro de 1992. -Mauro Renevides- Dirceu Carneiro - Márcio Lacerda - Meira Filho.
ATO DO PRESIDENTE N• 445, DE 1992
Apostila
Altera o Ato n' 445, de 11-11-92, publicado no
Diário do Congresso Nacional de 12-ll-92,_Seção II,
que trata da concessão de apos_enta~l_)ria à s_erviçiora
Maria Antonieta Siqueira Ferreira Braga.

Fica alterado o fundamento legal dq presente AtO: a i~~
de serem incluídos os Atos n"" 005 e 006.,. de 12-11-92! do
Presidente do Conselho de Supervisão do Pfodasen.
Brasnia, 17 de novembro de 1992.. ~-Senador Mauro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N·-454,- DE I992

O Presidente do Senado Federal, no _uso de sua competência, regimental e regulamentar, em conJormidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n" 02, de 04 de abril de 1973, e tendo
em vista o que conSta-do-PI-aCesso no 020.791/91-7, resolve~
alterar o Ato desta Presidência no 215, .de 1990, publicado
no DCN, Seção II, de 19 ·.11-90, para rrHmter aposentado o
servidor JOSÉ LUCENA DANTAS, Analista Legislativo,
Classe "Especi3.1''. Padrão III, nos termos <_lo a.rtigo 40, incis_o
III, alínea a, da Constituição d!i República Fed~ativa do
Brasil, combinado com os artigos 67, 186, inciso II_I_, alínea
a, no cargo ern comissão de Diretor~ _S_f-PAS-101A~--CQJTI
a retribuição do cargo cfetivo de que tr4ta o artigo 29 ,_ § 2~.
da Lei n"6.323/76, artigo 3°, do Decreto-Lei p~ 1.445n6, altex_:a:do pelos Decretos-Leis n~ 2.270/85 e 2.365/87, aplicados no
Senado Federal pelas Resoluções SF n•' Q7, de 1987 e 19&,
de 1988 artigo li da Resolução SF n" 87, de 1989, bem
assim com as vantagens da Res. SF n"21,_ de 1980, a partir
Je 09 de dezembro de 1991, com proventos integrais, óbservado o disposto no artigo 37, inciso XI, da_ Constituição Federal.
Senado Federal, 17 de novembro _de 1992. ----Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.

e

ATO DO PRESIDENTE N• 455, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso de sua competência regimental e regulamentar, em conformidade com _a
delegação de comp_etência que lhe_ foi _outq~gada pelo Ato
da Comissão Diretora no 02."de 04 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo n~ 005.940/92.3, resolve,
alterar o Ato desta Presidêndã ri" 425, de -1991, publicado
no DCN, Seção II de p:s:91; para manter aposentado o servidor AMARO LU!Z ALVES, Assessor Legislativo,DAS-3,
e.fetivo, do Quadro de Pessoal do Senado Federal - Parte
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Especial, nos termos ~o artigo _40, inciso lll, alínea. c, da
.Constituição--da República Fed~rativa do Brasil, artigos 186_,
incisO IIf, alínea c, e 67, da Lei nç 8.112, de 1990, bem assim
com o artigo 11 da Resolução SF n'' 87, de 1989, e a vantagem
da Resolução SF n 9 21, de 1980, com proventos proporcionais,
a partir de 07 de maio de 1992, observado o disposto no
artigo 37, inciso XI, da Constituição Federal.
Senado Federal, 18 de novembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente do Senado Federal.
PORTARIA N• 064, DE 1992
O Primeiro Secretário do Senado Federal, no uso de
suas atribuições regimentais, resolve, prorrogar, por sessenta
dias, nos termos do artigo 152 J.a Lei n'-' 8.112, de 1990, o
prazo para a conclusão dos trabalhos da Comissão de Inquérito
d~signada pela Portaria n'' 53, de 1992.
Senado Federal, 16 de novembro de _1992.- Senador
Dirceu Carneiro, Primeiro Secretário.

7• REUNiÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 1992
Às quinze horas e quarenta minutos do dia dezessete
de junho de mil novecentos e noventa e dois, na sala de
reuniões da Comissão, Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federai, reúne-se a Comissão de Assuntos Sociais, sob
a preSidência do Senador Almir Gabriel e com a presença
dos seguintes Senadores:_ Onofre Quinan, Francisco Rollemberg, Carlos Patrocínio, Wilson Martins, Élcio Alvares, Nelson Wedekin, João Rocha, Cid Sabóia de Carvalho, Divaldo
Suruagy, João Calmon, Ronaldo Aragão,Jonas Pinheiro, Lavoisier Maia, Av.reo Mello, Epitácio Cafeteira, Lucídio Portelia, Nabor Júnior, Nelson Carneiro e Valrnir Campello. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos os trabalhos, dispensando a leitura da ata da reunião anterior que é dada como aprovada. A seguir, foram apreciadas
as seguintes matérias: I - Projeto de Lei da Câmara n~ 27/92,
que "Dispõe sobre a Complementação da Aposentadoria d?
Pessoal do Extinto Departamento de Correios e Telégrafos
-DCT e dá outras providências". Lido o Parecer do Relator,
Senador Cid Sabóia de Carvalho, favorável à matéria, a Comissão o aprova por unanimidade. II - Projeto de Lei do
Senado n~ 45/91 com tramitação conjunta como Projeto de
Lei do Senado n? 52/91, que "Dispõe sobre a proteção do
mercado de trabalho da mulher nos termos do artigo 7?, XX,
da Constituição Federal, e dá outras providências''. Lido pare_cer do Relator, Senador Wilson Martins, usaram da palavra
para discutir os· senadores Cid Sabóia de Carvalho, Nelson
Carneíro e o Relator da Matéria. Após ampla discussão, a
Comissão aprõva proposta oral do Senador Cid Sabóia de
Carvalho no sentido de ser ouvida a CAE, preliminarmente.
III- A seguir, a Presidência esclarece que há sobre à Mesa
Projeto de Lei do Senado n~ 50/91, que "Regulamenta a Profissão de Ortoptista e dá outras providências", aprovado pela
Cçu:nis_são, em 19 turno, na Reunião anterior. Conforme_ deter- mina o Regimento Inte:i"n~o no seu aftigo 270, parágrafo único,
!ementar de votação. Não havendo discussão, a matéria é
definitivamente aprovada pela Comissão. IV --Projeto de
Lei" ·c_a:mar3 n" 87/91 que "Dá nova re<:J?ção a dispositivOs
da Le{ n" 3.857, de 22 de dezembro de 1960, que cria a Ordem
dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do
exercíciO da profissão de músico, e dá outras providências".
O Relator da matéria, Senador Wilson Martins, conclui em

da

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

seu relatório por Audiência da CCJ, e a Comissão o aprova
por unanimidade. V- Projeto de Lei da Câmara nP 102/91,
que "Determina a impressão__ de advertência em rótulos e
embalagens de alimentos industrializados que contenham Glúten, a fim de evitar a doença Celíaca ou Síndrome-Celíaca".
Lido o parecer do Relator, Senador Wilson M_artins, favorável
a matéria, a Presidência defere solicitação de vista conjunta
aos Senadores João Rocha _e Jonas Pinheiro_. VI -Projeto
de Lei da__ Câmara n~ 67/89 que "Dispõe sobre as_ações _de
prevenção e controle das zoonoses urbanas e dá outras providências". O Relator _da matéria, Senador FranciscQ_Rollemberg, conclui favoravelmente ao Projeto, na forma das Emendas 1, 2, 3 e 4-CAS de Relator, e a Comissão aprova o Rela
tório de Sua Excelência por unanimidade. VII - Projeto
de Lei da Câmara n9 4/90, que "Autoriza a Pensão assegurada
à Viúva de ex-Presídente da República e dá outras providências". Lido o relatório do Senador Aureo Mello que conclui
pelo arquivamento da matéii3,-ã-Comissão o aprova por unanimidade. VIII -Projeto d.e Loi..<lo Senado n' 377/91, que.
"proíbe a_ incineração de peles de animais silvestres abatidos
em caça predatória e dá outras providências". Lido o relatório
de autoria do Senador João Rocha que conclui favoravelmente
ao Projeto, na forma da Emenda de Relator, a Presidência
concede a palavra ao Senador Wilson Martins que esclarece
à Comissão que ele é autor do Projeto de Lei do Senado
n' 11/91, que "Altera a Lei no 5.197, de 3 de janeimde 1967,
que '"'dispõe sobre a proteção à faúna; revoga a Lei n" 7.653,
de 12 de fevereiro _de 1988, e dá outras providências", idêntico
e até mais completo que este em discussão. Sua Excelência
informa que o Projeto de sua autoria já tramitou pelas Comissões competentes. tendo sido aprovado e encaminhado à Câmara dos_ D_eputados_. A Presidência esclarece_ que procederá
o levantamento sobre o assunto e confirmando_ as_ informações
do_ Senador Wilson Martins, a matéria deverá ser encaminhada
à SSCLS para ser declarada a sua prejudicialidade, conforme
determina o artigo 334, alínea a, do RegimentO Interno do
Senado Federal. Por determinação da Presidência ficam adiadas as seguintes matérias: PLS n' 223/91, PLC n' 76/91, PLC
n' 100/91, PLS n' 358/91, PLS n' 260191, PLS n' 78791, PLS
n' 257/91, PLS n' 98191, PLS n' 163/91, PLC n' 391191, PLS
n' 193/91, PLC n' 41!91C/ tramitação conjuta c/PLS 47/91,
PLS 404/91, PLS 366/91, PLS 334/91, PLS 406/91, PLS 5/92,
PLS 407/91 e PLC 8/91. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente declara encerrado os trabalhos, lavrando eu, Luiz
Gáudio de Brito, Secretário da Comissão, a presente Ata
que, lida e aprovada será assinada por Sua Excelência, Senador Almir Gabriel.
8• REUNIÃO DA COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
REALIZADA EM 28 DE OUTUBRO DE 1992
Às quinze horas do dia vinte e oito de outubro de m_il
novecentos e noventa e dois, a sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa do Senado Federal, reúne-se
a Comissão de Ass.untos Sociais, sob~ presidência do Senador
Almir Gabriel e com a presença dos seguintes Senadores:
Ganõaldi Alves Filho, César Dias, João Rocha, Beni V eras,
Divaldo Suruagy, João Calmon, Jonas Pinheiro, João França,
Marluce Pinto, Eleio Álvares, José Fog-aça, Jutahy Magalhães,
Wilson Martins, Aureo Mello, Luiz Alberto e Nel.$00 Cc;rrneiro. O :Senhor Presidente declara abertos os trabalhos e esclarece aos Senadores que a presente reunião destina-se, além
de outros assuntos, a ouvir o Senhor Ministro da Previdênci~
e Assistência Social, Deputado Antônio Britto Filho, que vem
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a convite deste órgão TécniCO_ do Senado Federal expor os

seus planos de trabalho a frente daquele Ministério. A seguir,
a palavra é concedida ao Senhor Ministro que faz uma breve
exposição, seguida de interpelações dos seguintes Senhores
Senadores: Áureo Mello, Jutahy Magalhães, João Calmon,
Jonas Pinheiro, Wilson Martins e Almir Gabriel. A Presi_dência agradecendo a pi-esença dos presentes esclarece que
nã_o há quorum qualificado para discussão e votação das mat~
rias. em pauta e declara enCerrados os trabalhos, lavrando
eu, Luiz Cláudio de Brito, Sec:r,:etário da Comissão, a presente
ata que, lida e aprovada, vai à publicação em conjunto com
as_ IIOtas taquigráficas.
· O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Está aberta
a presente reunião. Tenho a honra de convidar o Minístro .
Antônio Britto, da Previdência Social, para fazer parte da
Mesa.
O MiniStro tem a palavra e dispõe do tempo que julgar
necessário para fazer a exposição.
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITTO - Sr. Presiriente, Senador Alrnir Gabriel; Srs. Senadores, membros da
Comissão de Assuntos Sociais do Senado Federal, solicitei
este cantata para -que eu pudesse formalmente informar à
Comissão. e, através dela, ao Senado Federal - o que eu
já havia feito preliminarmente a V. Ex~ - a manifestação
dp___Ministro da Previdência de acordo com o que tem sido
a orientação do Presidente Itamar Franco, no ~entido çie que
possamos trabalhar, especialmente nessa área, em absoluto
contato, em absoluta solidariedade, em absoluto intercâmbio
com o Senado Federal.
Tenho insistido muito, especialmente em enirevist"as ou
em manifestações públicas, em uma idéia que defendo há
muito tempo: a Previdência não é do Governo; ela não pode
ser apropriada por ações adminis_tratívas como se nã:o pertencesse à sociedade e como se não fosse obrigada, na ~ua gestão,
a respeitar o fato de ser um contrato entre várias gerações.
Assim, exige de parte de seus eventuais administradoreê absoluto respeito pela sua característica não -de uma atividade
governamental ou estatal, mas de uma atividade pública. Por
isso, haverá de contar com uma contribuição, com lima flscali_zação do Congresso Nacional.
O fato d,e ser eu Deputado Fe~eral l~cenciado temporariamente para o exerc.ício do 'Min.iStÇrio leva-me ·a registra-r
gue, em se tratando _de Previdência, temo_s_ trabalhadÇ) de
fOrriiã parlamentarista nos últimos anos. Grandes e irnportruites' contribuições da PreVidência nasceram aqui, nesta Comissão, e na COmissão de Seguridade So_cial. Nessa área tem
havido um intercâmbio - não ini.pbrta as circunstâncias muitO favorável e :rilliitO -positiVO pará·a Previdência; eu gostana; sr. 'Presideflte, ·não apenas de mantê-lo, mas de estimulá-lo, colocando-me à disposição da Comiss'ão para qualquer
tipo de esclarecimento, qualquer tipo de reunião.
Determinei à equipe técnica do Ministério absoluta publicidade de todos os números, de todos os a tos, _ou seja. prioridade absoluta no atendimento de qualquer solicitação de infor-·
mação formal ou informal por parte dos Srs. Senadores e
Srs. Deputados.
Feito es§e registro, gostaria de dizer a Y. Ex~ e aos Srs.
.Senadores que encontramos a Previdênci~ Social numa situação que lhe permite viabilizar os s_eus compromissos dos próximos dois meses, ou seja, os compromissos rotineiros a serem
pagos_ no més de. novembro e dezembro. São, em cada mês,
13 milhões e 57 mil aposentadorias e ainda, adicionalmente,
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no mês de dezembro, o 13° salário e a primeira parcela dos

famosos "atrasados dos 147% ".
Esse quadro, no entanto, não se reproduz para 1993,
tendo em viSta o fato de que há um déficit orçameTitário
de 6 trilhões de cruzeiros, a valores de abril, decorrentes
da não-inclusão nas despesas previstas para 1993 dos atrasados
restantes, ou seja, das 11 parcelas restantes dos 147%. Há

ainda o fato de haver uma superestim-ativa de receita que
conta com o crescimento da participação da massa salarial

sobre o PIB em 18% no ano que vem.
A superestimativa da receita e a não-inclusão de uma
despesa que obrigatoriamente vai ·ser paga leva-nos a um déficit. Esse déficit determina dois tipos de providência. Uma
delas tem sido adotada por Senadores, por parlamentares ligados às questões tributárias: defender a participação ·da Previdênciã. Social nos resultados que advirão da reforma tributária
ou do reajuste fiscal previsto para ser discutido nesta Casa
nas próximas semanas. Nesse sentido, a determinação do Presidente Itamar Franco foi a de que a Previdência deve honrar
fielmente o compromisso: pagamento dos 147%, o pagamento
de, no mínimo, 500 mil aposentadorias que continuam represadas, não Concedidas e, ainda, a revisão de 900 riii1 aposentadorias que hoje são pagas indevidamente.
A participação nO ajuste fiscal rião pode_ desobrigar a
Previdência de fazú a sUa parte: Cortar despesaS indevidas.
Vamos terminar o ano com 700 mil aposentadorias a menos,
cortadas porque eram fraudulentas. Apenas no setor rural,
no primeirO mês de revisão, entre 1 milhão e 200 rriil aposentadorias revisadas, 124 mil não foram sequer procuradas por
seus presumíveis beneficiáriOs.
Os índices de revisão de aposentadorias por Invalidez
- já determinei auditoria em alguns Estados e in_spetoria,
hoje, no Rio de Janeiro e, a partir de amanhã, em São P3u1o
- têm levado a índices médios de 10 a 15% em benefícios
definitiva e· claramente irregulares. Esse esforço de corte de
despesas indevida~ é apenas uma parte do esfoçro·que-a Previdência pode fãzer.
_
. .
O segundo esforço é no sen-tiqo de melhorar a~ re_ceita_.
Tenho dito que a Previdência quer pagar a todos a quem
deve, mas vai cobrar de todos que devem a ela. Os clubes.
de futebol tinham uma situação que os impedia, na prática,
de contribuir, dada a falta de aplicabilidade do mecani_!m:w
de cobrança previsto e a situação específica dos clubes. Chegamos a um entendimento preliminar com os clubes, a ser submetido ao Congresso Nacional. O setor rural, hoje, não contribui.
Por quê? Porque a forma de contribuição prevista sobre a
folha de salários revelou-se inaplicável nas culturas que são
empregadoras intensivas de mão-de-obra, conto -o cacau, o
café, a laranja, a cana. Temos mantido, nos últimos dias,
uma verdadeira maratona de reuniões com representantes do
setor, em busca de um entendimento sobre o assunto.
Prefeituras e governos estaduais:
Lembro que esta Casa aprovou a legislação conCedendo
às prefeituras vinte anos de prazo pa-ra pagamen-tO- de suas
dívidas e, adicionalmente, um perdão de 30% das dívidas
constatadas, em compensação a:os- seiviços que presta:rãm na
área social e na própria área previdenciária. Essa negociação
deu-se por um entendimento com as prefeituras e levou a
um resultado extraordinário: 3 mil e 400 prefeituras brasileiras
estão em dia com a Previdência; representam um ingresso
mensal de 179 bilhões de cruzeiros. Setecentas prefeituras
ainda não estão em dia. Por decisão - e será mantida -
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do Governo, o não-pagamento corresp·oride ao bloqueio do
repasse de Fundos previstos.
É importante esclarecer que isso se deu a partir de um
contrato, de um acerto feito com as prefeituras, que ofereceram o Fundo como garantia. Com isso, quem entrou na Justiça
pretendendo argüir a ilegalidade desse bloqueio teve, até agora, todas as ações derrotadas. A Justiça vem entendendo que
cabe esse bloqueio, na medida em que ele fez parte de um
oferecimento de garantia por parte das prefeituras.
O Ministro Reinhold Stephanes solicitou - vínhamos
trabalhando com o Ministro -a ampliação desses mecaniSmOs
às estatais, às fundações e às autarquias. Na audiência com
o Senhor Presidente da República, segunda-feira, Sua Excelência determinou que imediatamente oferecêssemos ao Congresso estudos para que sejam aplicados aos governos estaduais e às estatais federais o mesmo sistema que deu tão
bons resultados com as prefeituras.
Por último, a questão das execuções. Tfnhainos"310 mil
empresas devendo à Previdência. Hoje, pela primeira vez,
são apenas 240 mil, porque 62 mil empresas parcelaram seus
débitos com base na mesma lei e vêm representando um ingresso mensal médio de 150 bilhões de cruzeiros. Esse parcelamento vem sendo acompanhado por computador. Temos con- diçõeS de, em 30 dias, detectar o não-pagamento de qualquer
parcela; imediatamente passa-se à fiscalização, que susta os
repasses previstos.
Restam, no entato, 240 mil empresas. Sobre essas empresas, na m"inha opinião, não podemos ter ilusões. Trata-se de
empresas que faliram, empresas que, na verdade, nem sequer
se-constituíram, além de uma semana ou um mês. Há outras,
cujo valor a cobrar é absolutamente irrisório, iO.ferior ao custo
da cobrança. Mas há débitos consideráveis ... Estamos enfrentando dificuldades, apenas em São Paulo e Rio de Janeiro,
que concentram 60% do total de empresas em fase de execução; 60-mil processos estão parados por falta de localização,
para fins de citação e dar andamento ao. processo.
A Previdência, em diálogo com a Justiça Federal, em
São Paulo. conseguiu que fossem lá instaladas Varas especiais
para execução de devedores com -o- setor público. Mais do
que isso, colocou funcionários à disposição, ajUdando a localizar pessoas e empresas que devem à Previdência. Como
resultado desse esforço, no mês páSsado, 29 bilhões de cruzeiros foram arrecadados dessa forma.
Na próxima semana pretendo, junto a autoridades do
Poder Judiciário, a nível federal, no Rio de Janeiro, desenvolver gestões na tentativa de ampliar no Rio de Janeíio urn
procedimento que em São Paulo vem dando resultado razoável, di:;mte do que ocorria antes -seguramente muito bom
- , o que retomou o ingresso de recursos.
Por último, Sr. Presidente, gostaria de relatar, ainda que
brevemente, aos Srs. Senadores e ilustres Membros destaComissão, o esforço que se faz no sentido da melhoria da qualidade çle serviço~
Amanhã nos reuniremÇ)s com os dirigentes âo sistema
bancário nacional~ daQÇO início à elaboração de um contrato
eni_._qlle -a I:'revidêncüi, como cliente, passará a remunerar
os bancos pela prestação de serviços _e a exigir qualidade de
s=erviÇo.
_
_
Definitivamente, por fim, há u-m sistema que me parece
indevido, onde os bancos se remuneram-pelos serviços prestãdos, através da utilização e aplicação de reçursos da Previdência. O floating não é a forma mais correta, nem mais
digna de remunerar qu~lquer serviço.
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Queremos ter uma relação profisSiOnal onde sejam defini-

dos os critériOS pelos quais os nossos 13 _milhões de segura_Qo_s_
serão atendidos e. _onde_ os bancos. tenham o __ que_ qualquer
prestador de ser.viço tem dir~ito-: a remuq.eração_ pelo trabalho.
Pretendemos que existam tarifas diferenciadas, onde o banco_
que atenda através d~_cartão magnético tenha, evidentemente,
condições de tarifa melhor do que aquele que presta o ateTidimento quase superado, na base da conta corrente e apenas
o talão de cheque, ou a retirada, ou saque nas caixas dos
bancos.
Determinei, ontem, em reunião coni o printeifo escalão
do Miriistério, um esforço para que possamos pôr- em dia
o chamado "buraco negro", a revisão de aposentadorias. Das
962 mil, já rev"isainoS"291 mil e queremos revisar o=restante
até o final de dezembro.
Na concessão de novas aposentadorias, completamos se~
tembro com 331 mil novas aposentadorias, principalmente
rurais, concedidas, esforço para chegar a 500 mil att! o final
do ano e, com isso, praticamente zerar aquele passivo de"córrente de novos direitOs assegurados pela ConstituiçãO promulgada em 1988.
. .
.
Portanto, Si:. Presidente, era essa a exposição multo breve
que me cabia fazer, reiterando aquilo que é o essencial, do
ponto de vista do Ministério.
.
O Governo não ·deve ter a postura, em relação à Previdência, de proprietário, nem a sociedade deve encarar os
problemas da Prcvjdência como sendo do GQVefno. OS problemas da Previdê.nchl_~ã_O problemas do País e precisam ser
enfrentados pela sociedade e pelo Governo. .
.
.
Será essa a conduta adotada no exercício ·dessa missão.
Gostaria de .. uma vez mais, reiterar a dctermi~ãÇ~ó do Ministério em trabalhar em absoluta· sintonia com ·esta Cótnissão
e com seus ilustres Membros.
Muito obrigado.
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O SR. AUREO MELLO - Então, em 2012. Aí, qual
seria a sanção aplícável no caso de, definitivamente, essas
prefeituras não pagarem?
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITIO- Perdão. Senador. A sanção já vem sendo aplicada hoje, não vamos esperar 20 anos por ela. O mecanismo é o seguinte: através de.
lei, permitiu-se que tbdãs· as prefeitllras_-pú.dessem procurar
a Previdência, definir qual o volume de suas. dívidas e parcelá-las em até 240 meses, desde que as prefeituras oferecessem.
corno garantia, suas. cotas no FUndo . de Participação. Três
mjl e quatrocentas prefeituras acorreram à Previdência, parcelaram suas dívidaS t:": vêm, religiosame.nte, todos os meses,
honrando os compromissos mensais decorrentes do parcelamento. Outras, 719 prefeituras, não.-hõnrãram este mês a
sua obrigação menSal e, por isto, tiveram· a sua parte, cOnforme
cont_rato assinado, bloqUeada.
O SR. AUREO MELLO- Não, eu quero dizer. após
essas perguntas, qur: a expressão de V. Ex·' .e os modos pelos
quais estão sendo adotaçlas essas providências, são muito práticos •. são muito obje"t_ivos e nós podemos chegar lá, principalmente em relaça.o ..aOs velhos devedores .. ~sto, realmente, é
utila Coisa muito pfOvidencial, muito boa!
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITTO c.., Obrigado,
Senador..
- . O SR. AUREO MELLO - Depois, V. Ex- expôs com
a clareza peculiar'á-(:}Uém faz os líderes e sublíderes.
.. O SR. MINIHR9 ANTÓNIO BRiyrO -Muito obrigado, Se_n~d~r ..
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Com a palavra
o Senador Jutahy Magalhães.

Q SR: JUI;NjY ÍVIAGALHÃ)OS .,.-.Ministro Antônio
Britto, a PrevidênCia .está em bOas mãos, .Is.tq é inegável,
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)-,- Quero agrade- todo,s nós reçonhece!IJOS ~aplaudimos~ esc_olh;:t do Presidente
Itã.mai: Franco do nome de V. Ex• para dirigir a Previdência
cer as palavras de V. Exa e a gentileza de ter aqui comparecido.
do nosso País.
Gostaría··de saber se V. Ex~ aceitarja ieCCber__alguma
·DOis aSst,mt~i3'<ilüiin6nte políticospr~bC\lpam aqueles que
indagação de riossos companheiros Senadores, Membros desta
Comissão1 (Pausa.)
·
· · ·· ~
têm algum relacionàinehto com a PreVidênCia~ · ·
Eu gostaria de··s.aber se já houve ou há alguma medida
Está franqueada a palavra.
prevista por parte "dõ.Ministério? Se já há "t.irria política estabeO SR_ AUREO MELLO- Sr- Ministro, achei interes- . lecida nesta duas. questõe~ que acho estão. no dia-a-dia. de
sante a circunstância· de ter havido a ret_Iibuição fin-anceira to.dos nós: Primeif.o·,' ãposentadoria por idade e por tempo
de débitos dessas empresas que tiver~m um prazo de 20 anos de serviço. · ·
para pagar.
Pessoalmente~ já ·me manifestei" á<fui"várias vezes qúe
Apenas gostaria de saber quanao coineÇa oo·prazo de sou favorável à mudança quanto a esse critério de aposenta20 anos ou quando .começou o prazo de 20 anos? .
doriã. ·Todos os eX--ministros que vieram aqUi, no Senado,
quando foram chama"doS pelo agora Presidente daquela CoO SR- MINISTRO ANTÓNIO BRITTO- Senador Au- missão Especial, o ex-Senador Roberto Campos, S. Ex~ convoreo Mello, o prazo ~q--;:;e.In.eTeferi,"C.fe 20 anos, foi concedido. cou tod_os os ex-mihi::;tros para apresentarem depoimentos e
às prefeituras municipais.
_
todOs falaram que, mantivéssemos a sitUação atual do tempo
Em 24 de julho de 1991, quando houve a sanção da nova d~ .serviço apenas, a Previdência não teria mais condições
legislação, abriu-se um prazo para que as prefeituras aCOfres-. de sobrevivência, porque a cada dia. diminui mais aquela· relasem à Previdência e renegociassem, cm prazo de até 20 anos, ção entre os que estão trabalhando e os que estão na aposentaas suas dívidas. O prazo para o setor privado foi ampliado doria. Então; esta Séria a prirrieirâ. questão.
para 60 meses.
segundo: O problema da Previdência privada e PreviO SR. AUREO MELLO - Perfeito. Quer dizer que, dência oficial. Há alguma previsão, há alguma proposta a
no caso, esses 20 anos somente se completarão, se eles forem ser enviada para o Congresso debater, entre os Congressistas,
a respeito dessas duas qUestões?
adotados por 20 anos .~m ...
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITIO -No ano de
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITIO -Senador Ju,
2012.
..
.
..
.
tah)' ·MagãThiles, e.~ ·gcist~r~a, antes de_ re~J?onder especifica-

se·
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mente as duas questões,_ de fazer aqui um ~aciocínio, que
de serviço. Ele significaria, tendo em vista a_re~lidade sócio-:-ç:_a experiência ã.dqUíi'iaa na Casa corno Deputado me permite conômica do País, a _impossibilidade de os nossos dois terços
apresentar, supondo que ele seja ao menos um raciocínio, pobres ou muito pobres terem acesso a qualquer tipo de apoprovavelmente, correto. Se hoje começássemos um trabalho sentadoria, à medida em que, dolorosamente, a s.obrevida
para propor ao Congresso medidas de reforma estrutural da
está indexada ao salário mínimo. E, a partir de cinqüenta
Previdência, com o cuidado devido, com as consultas devidas, anos, a diferença de sobrevida é de um ano por salário mínimo,
Cbm os estudos devidos, teríamos esse estudo pronto dentro de média de renda ao longo do tempo de trabalho. Faríamos
de três ou quatro meses. E o Congresso, em recebendo essas um mecanismo "Wood-Robin" na sociedade brasileira; um
propostas, quantos meses não levaria para realizar-o debate_
imenso conjunto de brasileiros pobres, c6D.tribuindo, mordemocrátíco, amplo e profundo que uma matéria dessa exige?
rendo na média, antes de se aposentar, para manter a aposenOutros três, quatro, cinco mesesl A soma dos dois tempos tadoria daqlleles que, com-mel~or vida, sobrevivem mai~ ~!!OS.
é maior do que o tempo que, aparentem_e.Qte, nos separa
Eiltão, creiO -cfUe a apOsentadoria por teinpo de serviço precisa
da revisão constitucíõi1aL
passar por alterações. Mas essas__alterações nãO pOdem ser
Nesse sentido, com base nesse raciocínio, a orientação a sua supressão. E há várias formas que têm sido discutidas.
do Presidente Itamar Franco foi a de que o MinistéfiO da Quanto à questão da previdência privada e complementar,
PrevidênCia não enCaminhará ao Congresso Nacional nenhu_-_ tenho procurado, Senador, com muita simplicidade, convidar
ma proposta de reforma da Previdência que envÕivã ãfterações os.bnlsileiros a dois passeios pelo imagináriO: o primeiro,
constitucionais. E assim o fafá, tomará essa decisão, no sentido for um país onde só houvesse previdência privada. Nesse pafs:
de, em primeiro lugar, reconhecer uma questão de calendário;- ou o setor privado, gentilmente assumindo características de
em segundo lugar, utilizar esse espaço de tempo,_ de hoje caridade, garantiria a aposentadoria mesmo para quem não
até a revisão constitucional, para fazer, isto sim, o que o contribuiu- o que poderia depor favoravelmente aopat!:ioMinistério tem de fazer- e, infelizmente, não foi feito ao tismo de todos, mas, s_eguramente, não seria um bom atestado
longo dos últimos anos- convocar os melhores especialistas da sua qUalidade empresarial; ou dois terços dos brasileiros,
brasileiros, convidar o Banco Mundial, trazer a OIT e a CE- que não ganham hOje ~70 dólares/mês para fazer o dese111bolso
PAL; para recuperarmos algo que hoje é vergonhoso dizer,
médio de contribuição ao setor privado de preVidêricia, e aí
mas é verdadeiro: não há mais, no Ministério da Previdência, ficariam absolutamente fora de qualquer tipo de proteção.
base de cálculo, banco de Çados, estoque de alternativos, O segunc!o passeio, a um país onde só houvesse a previdência
estudos, por exemplo, demográficos e atuariais, sem o que pública. Nesse país, aqueles que, por sorte, competência e
a gestão previdenciária é de 4bsoluta irresponsabilidade._
trabalho, exerçam, ao longo da vida, atividades que lhes perNesse sentido, a partir da semana que vem, vamos come- mitam rendimentos superiores aos da média ficariarri,.quando
çar a contratar e conveniar com instituições uniVei"sitárias na- da sua aposentadoria, na mesma sítuaçao dos demais trabalhacionais e intêrnacionaiS, -na busca do estudo detalhado e cientí- · dores, caindo os seus rendímentos-, pela impossibilidade de
fico dessas grari.des alternativas, sobre as quais a sociedade, o setor público reproduzir ganhos adicioilaís eni termos de
através do Congresso Nacional, haverá de ~e. debruçar quando pensões e benefícios_ ~cima de ·um determinado limíte~ Se
da revisão constituciOnal. De modo que o_debate possa ser não houvesse limite no modelo - como, algumas vezes, já
feitõ, no Ministério, tendo um interlocutor habilitado a partici- se pensou - a pessoa pode se aposentar com 40, 50, 60 salários
par, com-números, dados, estudos e alternativas, o qua!_~ão_ míriiiriõs'' -:-est_aríamo_s fazendo algo extremamente perverso,
será, seguramente, o elemento de decisão; será a própria socie- pofq-ue ésiarfamos, na verdade, condenando a maioria dos
dade escolhendo que rumo deseja imprimir à Previdência.
brasileiros, num efe_i_to de novo "Wood Robin", a manter
Particularmente, e coerente com tudo o que fiz como -um grupo pequenO de elevadíssimas aposentadorias.
Deputado, avalio que a nossa Previdência exige _urna re(orma
Volto ao real para dizer que, na minha opiníão, a _estruestrutural. Essa exigência se dá, em parte, pelos defeitos da tura sócio-econômica brasileira, a distribuição de renda e o
Previdência e, em parte, por algumas qualidades do País. sentimento de solidariedade e de realismo exigem que tenhaEntre os defeitos da Previdência está, acimª de_ tudo, sua mos um modelo misto, onde, de um lado, há uma primeira
insuficiente -base de arfecadação Que~ Imm mecanismo maso- previdência, que é Social no objetivo, que é pública na gestão,
quista para o País, se estabelece apenas sobre a f~lha de que é obrigatória na forma de adesão, que é redistributiva
salários .....;_ quanto mais -deveres contrai; mais pune ã folha; na forma de organização e que é limitada nos benefícios;
quanto mais pune a fOlha, menos folha tem para punir. Hoje, e, de outro lado, uma segunda previdência complementar
arrecada-se sobre a folha o mesmo que se arrecadava há quinze à primeira, opcional na forma de adesão, privada e/ou pública
anos, e as alíquotas são mais que o dobro. Sinal de que a na forma de gestão, que, aí sim, é ilimitada no benefício
sociedade brasileira se entendeu; ela fix01,1 o seu li:ruite de _:_cada um escolhe o que quer fazer e que nível de sacrifício
contribuição, seja quãl for -a alíquota. De -outra parte, por de poupança quer ter - e que, por últlmo, é contributiva,
qualidades que o País vem adquirindo, impõe-se uma reforma e não redistributiva na forma de organização.
estrutural. Temos, graças a Deus, menores índices, ainda que
Creio que o Ministério precisa, nos próximos dias, abrir
muito graves, em termos de mortalídade infantil; temos uma um debate com os setores envolvidos nessa matéria, de modo
longevidade, uma sobrevida, a partir dos quarenta anos, hoje, a modificar a lei hoje existente sobre a previdência privada.
bem maior do que há dez, vinte, trinta anos. Começamos Ela é duplamente ruim para a sociedade brasileira. De um
a nos aproximar de _um momento que desafiaria _qualquer lado, ela faz dos fundos de pensão reserva de mercado, burogênio em admiriistração, onde os setores menos pobres ou ci:atã. de plailtão, passível de tentativas de irregularidades,
mais ricos da sociedade receberão aposentadoria por um perío- algumas das quais têm sido denunciadas nos últimos meses
e o que levaram contribuindo para receb~r aquela aposen- e anos.
tadoria - o que parece um equilíbrio difícil de manter. Não
É preciso que o interesse que presida a aplfcação do
creio que o Brasil possa ter o fim da aposentadoria por tempo __ recurso seja o interesse de dizer qual a melhor destinação
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para preservar o interesse de quem contribuiu para aquele

fundo, e não interesse da autoridade ou do burocrata ou _da
circunstância de ocasião. De outra parte, é preciso aumentar
a fiscalizaç-ã-o.
Por iSSo, creio que uina legislação a ser proposta deva
trabalhar para desregulamentar quanto às aplicações, sem,
evidentemente, perder cuidados mínimos, máximos e, de outro lado, trabalhar para que haja maior poder de fiscalização,
principalmente pelos mutuários, pelos adquirentes das quotaspartes daquele fundo.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel)- Tem a palavra
-- o Senador João Cahnon.
O SR. JOÃO CALMON- Sr. Ministro·, permita-me,
inicialmente, introduzir uma nota de bom humo_r à minha
intervenção.
Um famoso comunic3doLb_rasileiro, que atUãVa em auditórios de televisão, costumava dizer que "quem não se comunica se trumbican. Isso poderia ser dito em palavras dignas
de antologia, mas essa verdade das palavras do filós~fo de
Mondubim, lá do Ceai"á, deveria ser sempre lembrada.
V. E):;. que é ·um comunicadOr dós mais notáv_eis deste
País, fez-r.os, nesta tarde, uma exposição magistral, procurando divulgar detalhes so_bre_a_ crise da Previdência b_;rasileira.
Esta crise não se limita a problemas de aposentadoria, ela
se estende também à sonegação clamorosa, criminosa, recOrde
de impostos no Brasil.
Em relação a essa segunda parte, há até um temor de
que além de tradicionalmente --isso é quase um impera"tivo
da_ condição humana - pagar o menor volume possível de
impostos, comece a apafecer uma comp-onente política, um
moviriieri.tO que começa a ser detectado de desobediência civil.
Como os impostos são- muito pesados, eles- oneram tremendamente a economia de todos os segmentos da sociedade.
Eu diria.- que os mais penalizados são os segmentos mais modestos ou médios. Ofsupermagnatas, lá nos Estados Unidos,
quandO sonegam impostos vão, sumariamente; para a cadeia.
-Tenho a iinpressão de que melhoraríamos :esse quadro tenebroso, que pode levar o País a uma convulsão social mais
cedo ou mais tarde, ele poderia encaminhar-se para uma solução _se utilizasse em grande escala a televisão - confirmando
a palavra de um filósofo que disse que a teieV"fSão é a mais
poderosa anna da civilização contemporânea- e, inclusive,
comunicadores da sua categoria, do :se.u nível, para divulgar,
para difundir tudo que V. Ex" nos disse entre estas quatro
paredes, que, obviamente, não _deve ter uma acolhida muito
ampla na mídia, porque não tem características ·sensacionalistas.
Tenho a impressão que melhoraríamos esse quadro da
Previdência, da sonegação, da cobrança de impostos, com
a utilizaçãu- dessa arma.
Quantos brasileiros sabem o que, por exemplo, tenho
procurado dizer na Comissão Parlamentar de Inquérito sobre
Sonegação Fiscal, que não tem praticamente nenhuma cobertura, mas apenas notas asparsas- como uma tentatíva; em
termos verbais, equivalente a um murro na cara, no queixo
de alguém - , que, por exemplo, no Estado de que mais
nosorgulhamos, pela sua pujança económica, que é São Paulo,
a soma de impostos sonegados, na área municipal, estadual
e federal, é um pouco superior ao Orçamento Geral da República? Se isso não ocorresse, estaríamos resolvendo os proble- ~
mas da Educação, da Saúde e da Previdência.

V.

Ex~
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não entende que_ esse direito, que ultimamente

tem sidQ usado com certa freqüência, de requisição da rede
nacional de rádio e televisão pelo Presidente da República,
poderia ser ampliado para que V. Ex\ com seu poder de
comunicação, pudesse fazer exposições didáticas como esta
que está fazendo aqui? Isso contribuiria muito para diminuir
suas incompreensões e esse_ preocupante índice de sonegação
de contribuições, sejam fiscais, sejam previdenciárias.
Fica aí a sugestão.
O SR. MINISTRO ANTÔNIO BRITTO - Agradeço
a V. Ex' Senador João Calmon, e, partlcúlarmente, registro
com einoção a t'orffia corria V~ Ex~ se refere à exposição feita
e ao trabalho que temos procurado desenvolver.
Ontem, numa reunião com os chefes do setor de Ar_recadãÇão e. Fiscalização da Previdência, utilizei boa parte dÕ -tempo explorando exatamente esse aspecto. Há dois comportamentos _que me parecem viciaâos dentro da sociedade brasileira: um é o comportamento do setor público, pensando ser
o dono do País e, em particular o dono da Previclência; e
o·outro é o da sociedade, achando que sempre que há problemas a__ culpa é do Governo. Isso nos_re_tira a condição de
agir da-única formá que nos parece ser a correta. A Previdência
é públíca e, em sendo pública, não pode ser motivo de alienaçãO por parte da sociedade, especialmente na hora do problema, e não pode ser motivo de apropiação por parte do setor _
.
.
. _
_
público.
- Essa falta de comunicação da Previdência levou-me ..:..._
vou tomar a liberdade de trazer um_eleme_oto -~ mais para
reforçar a sua argumentação - a perguntar, ontem, aos 27
responsávéis por arrecadação ·e fiscalização, quantos, "no ülti~
mo mês no último semestre, tinham feito uma reunião Com
os· empresários, Coni os jornalistas, com os comunicadores.
enfím, com setores da comunidade para abrir esse trabalho.
Na verdade, não há isso. Criou-s_e__ uma estrutura muito
fechada. Quero ver se me valho da pequena experiência que
tenho como jornaliSta, e da colaboração de_ V. Ex\ para ver
se conseguimos -desenvolver alguns programas através dos
quais a Previdência saia mais do gabinete. Vou lhe dar um outro dado: no caso dos beneficíos, é
um crime o que seJaz_com as pessoas neste País. Elas vão
aos postos- geralmente, sem necessidade- porque há corno
que um sistema de desinformação sobre quem deve ir, qual
o dia, qual a razão. Tenho dito muito ao pessoal dos postos
de beneficíos da Previdência:- Vamos resolver os problemas
dos postos fora deles, fazendo com que a·Previdência vá mais
ãs pessoas do que o inverso. E acho que há alguns pontos
de comunicação que, reforçados pela intervenção gentil de
V. Ex• me estimulam ainda mais a trabalhar nes_sa linha,
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) palavra ao Senador Jonas Pinheiro.

Concedo a.

O SR. JONAS PINHEIRO -Sr. Presidente, é para
uma ligeira apreciação.
Primeiro, gostaria de assinalar a relevância dp gesto que
V. Ex~ pratica, Sr. Ministro, ao se dispor, vofuntaríamente,
a c_omparecer a esta Comissão, num gesto de extrema da
boa vontade, buscando essa aproximação absolutamente necessária.
Segundo, gostaria de registrar que, quando da escolha
do Ministro Reinhold Stephanes para a Previdência, alegreime e aplaudi a indicação daquele Deputado, porque sabia
que era dedicado_ao estudo da Previdência que era um entu-
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siasta da Previdência. De igual modo. aplaudi a indicação · INSS, determinei que seja acompanhado diariamente. De mo~
de V. Ex~, porque V. Ex~ demonstrou, na Câmara, um empe- do-que essa questão, que é um processo símbolo da necessinho e uma dedicação singulares que o credenciaram formida- dade de afirmação d_a, Previdência em relação a princípiOs
velmente para exercer esse cargo tão importante e tão difícil. mínimos de ética, de dignidade, de decência seja vencida_defiQuero manifestar, também, a minha confiança no êxitO nitivamente na instâncía-Superior,.aqui erri Brasília, e, de
que V. Ex~ haverá de ter pelos caminhos saudáveis por que imediato, já està pronta - porque já houve o bloqueio conduzirá ·'l Previdência. Extremada confiança eu deposito a áção seguinte, que é a de reversão desses bens à Previdência
no trabalho que V. EX' haverá de realizar.
para pagamentos de partes daquilo que foi fraudado, retirado
Ainda mais, gostaria de revelar o meu convencimento indevidamente, saqueado da Previdência, como diz o Senador
de que está absolutamente correta essa medida do Presidente Jonas Pinheiro.
Itamar -segundo V. Ex', é urna orientação dele - , de não
O SR. WILSON MARTINS- Ainda uma pergunta:
propor nenhuma reforma no momento, mas, antes, qrganjza_r não tenho uma comprovação oficial, mas V. Ex~ poderia dizera máquina, otimizar os serviços existenteS e a arrekctaç~Õ, me se o limite mínimo previsto na Constituição de pagamentos
para dar sustentação- à quãlidade dos Serviços prestados à aos aposentados já vem sendo cumprido pela previdência?
sociedade, aos beneficiários da Previdência.
O SR. MINISTRO ANTÔN10 BRITTO- Não temos
De modo que acho extremamente prudente essa posição
de deixar as reforma~ p~ra um momento maiS à fieJife-, Onde mais nenhuma pessoa recebendo aposentadoria ou pensão
já estiveSse a estrutura toda bem mot:ttada, bem equip;1da abaixo de um salário mínimo. Isso significa que a Previdência,
no mês de novembrq, agora, vai pagar 13 milhões e 57 mil
para, af, sim, passar por uma reforma,
,_
___ _
Parabenizo V. Ex~ pela maneira didática e rica_ com que aposentadorias. Desse número, aproximadamente 4 milhões
e 500 mil' trabalhadores rurais receberão um salário mínimo;
fez essa breve, sintética, mas informatiVa, exposição. ··
outros 5 milhões de trabalhadores_ urbanos receberão um saláAqui, como todos os de:mais Colegas, nos colocamos tl.
rio ffiínilno e outros, em números aproximados de 3 milhões
disposição de V. Ex~ na busca das soluç(,)es e no apoio a:o
de pessoas aposentadas ou pensionistas, receberão mais de
trabalho de V. Ex•
O SR. ANTÓNIO BRITTO- Agradeço muito aVe urh salário mínimo de benefício. Nenhuma pensionista e- nenhum aposentado receberá men?s do que isso.
Ex~ Senador Jonas Pinheiro.
O SR. -WILSON MARTINS -Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Almir Gabriel) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Wilson Martins.
_ O SR. JUT AHY MAGALHÃES- _Ai temos a resposta
O SR. WILSON MARTINS- Prezado Ministro, as mi- de que ninguém está recebendo me_nos de um salário mínimo.
nhas palavras confirmam as palavras dos meus Colegas nos Mas, eu g~staria de saber se a.inda ocorre o que acontecia
cumprimentos a V. Ex~ e na expectativa-de uma _gestão efi- erh --passado recente, quando, a cada mês, a aposentadoria
ciente e competente, dadas as várias qualidades de V. Ex~. ia sendo, achatada, em termos de comparação com o salário
mínimo, "fazendo- com que muitas aposentadorias caís$em de
na gestão da nossa Previdê~cia.
_
_ _
Quero irifórmar iV. EX" que, durante a campanha eleito- cinco para quatro, de quatro para três, e assim por diante,
ral do meu Estado, fui íilterpelado algumas vezes, por pessoas até chegarem a um salário mínimo e não pudessem mais desque têm interesses na recuperaÇãO moral do nosso- País, sobre cer. Então, há ainda esses casos? Isso poderá ocorrer no futuro"?
punições aplicadas àqüeles que vêm defraudando o património
público, quando encarregado .;Je administrá-lo,
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRIITO- Temos, SeConfesso a V. Ex~ que não pude responder à altura, nador J utahy Magalhães, a partir da Constituinte, uma desvinmas prometí respostas._Não sei se em alguns setores, especial- culação dos benefícios da Previdência ao salário mínimo. Manmente na Previdência,_já houve uma avalia;ão ou-providências
teve-se o piso e desvinculou-se a partir daí. Isso significa,
no sentido de seqüestrar bens de administradores corruptos e não há como elidir essa realidade, que a soma do processo
que se apoderaram de recursos públicos e que, realmente·, inflacionário, mais o momento de correção a·cada quatro
estejam a merecer essa penalidade.
meses, mais o índice utilizado para isso, que é o INPC, inevitaFaço essa pergunta a V. Ex~ para poder responder às velmente vá criando, ao longo dos tempos, uma perda compaindagações que me foram feitas no meu Estado.
rativamente ao salário mínimo. Essa perda nunca foi tão pequena quanto a partir da regra nova, porque indexamos o
O SR. MINISTRO ANTÓNIO BRITIO- Nobre Senamomento de reajustar a aposentadoria ao momento de reador Wilson Martins, comprometo-me, inicialmente, com V.
justar o salário mínimo, acabi}ndo com, o fator que mais deflaEx~ a encaminhar os n-úmeros detalhados de iniciativas tomacionava o benefício, que não era nem índice utilizado, era
das e resultados concretos no campo de execução fiscal e
o momento de utilização do índice. Mas, sendo o INPC, em
de processos abertos pela Polícia Federal, apenas nos últimos
algumas circunstâncias, possível de ficar abaixo do salário
meses, em função de irregularidades similares ou iguais àquemínimo, porque este contém o INPC mais algum eventual
las_ descritas na intervenção de V. EX~
ganho real; este ganho real que venha a ser aplicaçlo ao saláriQ
Um caso, em particular, merece registro. A verdadeira
mfnimo e nãO o seja em relação ao benefício previdenciárío
máfia que se "instalou em localidades do Rio de Janeiro para
estabelecerá uma diferença e uma·perda. Esse é um dos profraudar a Previdência foi julgada, condenada, e os seus bens
blemas existentes e esse é um dos problemas que, em revisões
estão bloqueados. Apenas a Previdência ainda não póde solicimai~ estruturais, ter~mos, sup()nho!-de enfr_en!ar.
tar a reversão desses bens e a sua utilização para pagamento
O SR. PRESIDENTE (Almir _Gabriel) -Ministro, em
de parte daquilo que fOf"i"etirado ind~vi4ame~te da Previprimeiro lugar, faço minhas palavras de todos os companheiros
dência, porque houve, em relação â ação princip-ál, recurso
a respeito não das nossas expectativas, mas da nossa segu~
ao Superior Tribunal de ]tJStiça. Na semana passada, em despacho com a Consultaria do Ministério e a Procuradoria do . rança, danosa convicção de que a presença de V. Ex• à frente .
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do Ministério da Previdência Social constitui, pOr que -n-ãO
dizer, o prosseguimento daquilo que vinha já send~ feito pelo
Deputado Reinhold_S_tephanes, e eu diria cóni__ uma Vertente
ou uma colocação que, tenho certeza, V. Ex~ tem a mais
do que o Deputado Reinhold Stephanes, que é uma visão
social um pouco mais de acordo com o conceito de seguridade
social posto dentro da Constítuição brasileira.
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efetivar. Não temos nenhuma ilusão de que seja possível fazer
transformação radicais._ E acho até que o grande perfil que
começa a se;: desenhar da gestão do Presidente Itamar Franco
é o da percepção de que o tempo que ele dispõe é o de
transitar para um Estado com uma sociedade organizada, para
c9meçar algo novo, um novo período, e não o de tentar marcar
propriamente a passagem pelo Governo com realização de
obras físicas muito grandes, de conclusão de estradas de Norte/Sul e assim por diante.
-

Poucas pessoas aprenderam a idéia da seguridade social.
Muitas, na verdade, pensam apenas que ela é uma previdência
ampliada. Até hoje eu vi muito poucas pessoas serem -cãpazes
Creio que a compreensão de que o problema mais ímf)Ofde entender que seguridade social s~o políticas públicas com . tante, que a tarefa mais séria seja a de completar essa transivistas a cobrir riscos. Sei que essa definição é simplista e ção, que isso, sem dúvida nenhuma, permitirá que nós chegeque contém erros, mas ela facilita a compreensão de muitas mos a lançar, pelo menos, as bases para a implantação da
pessoas em relação à percepção de que o Estado, a sociedade · seguridade social como verdadeiramente foi pensada.
são capazes e têm necessidade, são até compelidas nesse final
Ternos certeza que V. Ex~, os Deputados Jamii Haddad,
de milênio a dar àquelCs que trabalharam a condição de cobrir Jutahy Júnior e Aritónio Britto, constituem o que o Congresso
os riscos no momento de adoecer, de perder a sua capacidade Nacional podia de melhor oferecer ao Poder Executivo, com
elaborativa, no momento da sua morte, de ter um defeito vistas a implementar esse tipo de ação e de polítiCas nacionais.
físico ou portar um defeito, enfim, compreenderem, em toda
Não nos surpreende de maneira alguma o conhecimento
a extensão, a seguridade social brasileira.
que V. Ex~ colocou aqui: Por eles mesmos~ que V. EX" chegou
Então, eu gostaría, dentro dessa perspectiva, de alimentar lá, à Previdência SoCial, à condição de Ministro. Temos certeza
a esperança, e eu diria até um pouco mais do que isso, a de que manifestamos, em nome de todos os companheiros
convicção de que, como, por coincidência, nos trêS MinistérioS do Senado Federal, nossa maior alegria, nosso maior contentatemos três constituintes, no de Bem-Estar, no de Saúde e mento e nosso maior reconhecimento pelo fato de V. Ex~
no de Previdência, que os- primeiros passos reais no sentido ter generosamente aceito o convite ou eSpontaneamente deterde se implantar a seguridade social neste País pudessem ser minado' o momento de nós nos reunirmos_ para trocarmos
dados. E temo muito que toda a reflexão sobre a_ questão idéias.
da reforma fiscal, que tenta vincular receitas com determi~
Quero dizer que esta Comissão de Assuntos Soci~is, como
nadas despesas, acabem destruindo o conçeito de seguridade
social que hoje se contém ila própria Constituição. Tenho o Senado Federal, certamente estarão permanentemente à
certeza, estou certo de que é também a convicção de todos disposição de V. Ex e à disposição do Governo Itamar, no
os companheiros, de que estamos vivendo um momento espe- sentido de encontrar melhores caminhos para o Brasil: Muito
cial da história brasileira e dentro dela com vistas às questões obrigado pela sua presença.
·Está encerrada a reunião.
da seguridade social e de uma possibilidade real de ela se
3
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Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO-LEGISLATIVO N' 76, DE 1992
Aprova os textos da Convenção n' 136 e da Recomendação n' 144, da Organização Internacional
do Trabalho - OIT, sobre "Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo Benzeno",
adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho.
O Congresso Nacional.decreta:
Art. 19 São aprovados os textos da Convenção n' 136 e da Recomendação n' 144, da Organização
Internacional do Trabalho - OIT, sobre ·•·Proteção contra os Riscos de Intoxicação Provocados pelo
Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971, durante a LVI Sessão da Conferência Internacional
do Trabalho.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides.
RECOMENDAÇÃO 144
RECOMENDAÇÃO SOBRE A. PRQTEÇÃO CilllTRA
OS RISCOS DE.INTOXICAÇÃO PROVOCADOS .
PELO BENZENO
A Conferência Geral da ófganizaçãQ IntemacionaJ do
Trabalho, convocada a Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho, e ali reunida
em 2 de junho de 1971, em sua _qüinqüagésima sexta sessão;
Tendo aprovado a Corive:Oção sobre o Benzeno, 1971;
Tendo resolvido. -aprovar diversas propostas relativas à
proteção contra os riscos devidos ao benzeJl?, ,questão que
conStitui o item sexto da agenda da sessão; e
Tendo resolvido que essas propostãs tomariam a forma
de uma Recomendação, adota, neste vigésimo terceiro dia
do mês de junho de mil novecentos e setenta e um, a Recomendação abai~õ, que será denominada Recomendação sobre o;
Benzeno, 1971:
:

__ !· Campo de Aplicação
1. A presente Recomendação aplica-se a_ t~~as as atividades que tenham como conseqUéncia a exposíção de trabalhadores:
a) ao hidrocaibo-ne-to aromático benzeno CóW.
doravante denominado ''benzeno";
b) aos produtos cuja percentagem em benzeno ultrapassa 1 por cento em volume, doravante denominados ''produtos contendo benzeno"; a percentagem
de benzeno deveria ser determinada por métodos analíticos recomendados por organizações internacionais
·competentes.
2. Não obstante o disposto no pãiâgrafo-1 da presente
Recomendação, a percentagem de benzeno dos produtos não
mencionados na alínea b daquele parágrafo deveria ser progressivamente reduzida a um nível tão baixo quanto possível,
1 quando o.exi~ aprot~ç_ão da saú~edos trabalhadores.
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II.

ASSINATURAS
Semestral .~.-· ..- · - - - - · - - - - - - · - · ·
T~ragem

Restrições ao Emprego de Benzeno

3. (1) Todas às vezes que produtos de substituição inq-:
fensivos ou menos nocivos são disponíveis, deveriam ser empregados em lugar do benzeno ou dos produtos que contenham
benzeno.
(2) O subparâgrafo 1 deste parágrafo não é aplicável:
a) à fabricação de benzeno;
b) ao emprego· de benzeno em trabalho de síntese qui~~;

.

.

.c) ao emprego de benzeno nos carburantes;
d) aos trabalhos de análise ou de pesquisa nos laboratórios.
4. (1) A utilização de benzeno e de produtos contendo
benzeno deveria ser proibida em certos trabalhos a serem
determinados pela legislação nacional.
(2) Esta proibição deveria ao menos incluir o emprego
do benzeno e dos produtos contendo benzeno como solventes
e diluentes, salvo quanto às operações que se efetuam em
aparelho hermeticamente fechado ou por outros processos
que apresentam as mesmas condições de segurança.
S. A venda de certos produtos indus~ria!s_ _q':l_t? ..~onte
nham benzeno (tais como-tintas vernizes, mástiques, colas,
adesivos, tintas de escrever, soluções diversas), a se-rem especificados pela legislação nacional, deveria ser proibida pela autoridade competente.
8. (1) Os trabalhos que comportam o emprego do benzeno ou produtos contendo benzeno deveriam processar~se, tfa
medida do possível, em aparelho hermeticamente fechado.
(2) Quando não é possível fazer uso de aparelhos fechados, os locais de trabalho em que forem empregados benzeno
ou produtos_ contendo benzeno deveriam ser equipados de
meios eficientes que assegurem a ·evacuação dOs vapores de
benzeno na medida necessária para proteger a saúde dos trabalhadores.
(3) Medidas deveriam ser tomadas para que os resíduos
que contenham benzeno líquido ou vapores de benzeno não
constituam um perigo para a saúde dos trabalhadores.
9. (I) Os trabalhadores que podem entrar em contato
com benzeno líquido ou produtos líquidos contendo benzeno
deveriam ser equipados de meios de proteção individual adequados contra os riscos de absorção percutânea.
(2) Os trabalhadores que, por razões particulares, podem
achar-se expostos a concentrações de benzeno na atmosfera
dos recintos de trabalho, que ultrapassem o máximo apontado

·----·-c~

1o.ooo.oo

1.200 exemplares

no subparágrafo 2 do parágrafo 7 da presente Recomendação,
d!_::veriam_ ser equipados de meios de proteção adequados con~
tra_ os riscos de inalação de yapores de benzeno: a duração
da exposição deveria, na medida do possível, ser limitada.
10. Todo trabalhador exposto ao benzeno ou a produtos
contendo be:nzeno_çleveria usar roupas de trabalho apropriadas.
11. Deveria ser proibido aos- trã.balhadores utilizarem
~e~ze~Q __ ç_u proc!_utos contendo Q_çpzeno para limpeza das
mãos ou das roupas de trabalho .
12. Nenhum alimento deveria ser introduzido ou ingerido nos recintos on_de são_ fabricados, manipulados ou utiliZa~
dos benzeno ou produtos contendo benzeno. Deveria, além
disso, ser proibido fumar nesses recintos.
III. Prevenção Técnica e Higiene do Trabalho
6. (1) Medidas de prevenção técnica e de higiene do
trabalho deveriam ser aplicadas com a firialidade de assegurar
uma proteção eficaz dos trabalhadores expostos ao benzeno
ou a produtos contendo benzeno.
(2) Não obstante as disposições do parágrafo I da presente Recomendação_1 tais medidas deveriam, em caso de necessidade, ser igUalrileilte tomadas quando os trabalhadores
estiverem expostos a produtos contendo benzeno a uma taxa
inferior a _1 por cento em volume, de modo que a concentração
em benzeno na atmosfera dos recintos de tral;talhQ n_ão_ ultrapasse o máximo fixado pelá autoridade Competente.
7. (1) Nos locais onde são fabricados, manipulados ou
utilizados benzeno ou produtos contendo benzeno, todas as
medidas necessárias deveriam ser tomadas com a finalidade
de prevenir o escapamento de vapores de benzeno na atmosfera dos recintos de trabalho.
(2) Quando os trabalhadores estão expostos ao benzeno
ou a produtos contendo benzeno, o empregador deveria tomar
as devidas medidas para que a concentração -do benzeno na
atmosfera dos recintos de trabalho não ultrapassasse um máximo a ser determinado pela autoridade competente, num nível
que não exceda o valor-teto de 25 partes por milhão (80mgl

m').
(3) A concentração máxima de benzeno mencionada no
subparágtafo anterior deveria ser diminuída tão rapidamente
quanto possível, sempre que houver recomendação médica.
4) Diretrizes da autoridade competente deveriam defirifr
a maneira de proceder para determinar a concentração do
benzeno na atmosfera dos recintos de trabalho.
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13. Nas empresas em que são fabricados, manipulados
ou empregados benzeno ou produtos contendo benzeno, todas
as medidas adequadas deveriam ser tomadas pelo empregador
para que os trabalhadores possam dispor de:
a) instalações apropriadas para se levarem, dispostas em recintos adequados, em quantidade suficiente, e mantidas em condições satisfatórias;
b) recintos ou iitstalações cOnvenientes para as refeições, a menos_ que tenham sido tomadas medidas
para que eles possam fazê-las em outro lugar;
c) vestiários ou outros lugares convenientes em
que possam guardar suas roupas de trabalho separadas
das suas roupas comuns.

14. (1) Os meios de protcção individual apontados no
parágrafo 6 da presente Recomendação e as -roupa:~rôe trabalho mencionadas no parágrafo 10 deveriam ser fornecidos
pelo empregador que também deveria ter a seu cargo a limpeza
e a manutenção períodica das mesmas.
(2) Os trabalhadores em _questão deveriam ser obrigados
a utilizar estes meios de proteção individual e as roupas de
trabalho bem como a ter cuidado com os mesmos.
IV. Prevenção Mé?ica
15. (1) Quando trabalhadores são chamados a efetuar
trabalhos que tenham como conseqüência a expoSíÇâo ·a-0 benzeno ou a produtos contendo benzeno, deveriam ser submetidos a:
a) um exame médiCo completo de aptidão, anterior ao·empregõ, e que inClua cX"atrie- de Sangue;
b) exames ulteriores que compreendam exames
biológicos (fn.clusive de sangue, em intervalos não superiore-s -a-um ano-, -a serem fixados pela legislação nacional).
(2) Após consulta às organizações mais represent3.tivas
dos empregadores e dos trabalhadores interessados, se existirem, a autoridade competente em cada país poderá permitir
derrogações às disposições mencionadas no sUbparágrafo anterior em relação a categorias determinadas de trabalhadores.
16. Por ocasião- dos exames médicos, os trabalhadores
em questão deveriam receber instruçõês escritas~ a~orespeito
das medidas de proteção a serem tomadas contra os riscos
devidos ao benzeno.
17. Os exames médicos previstos no subparágrafo 1 do
parágrafo 15 da presente Recomendação deveriam:
a) ser efetuados sob a responsabilidade de um médico_ qualificado aprovado pela autoridade competente
e com auxílio, Se for O caso, de laborat6rios competentes;
b) ser atestados de modo adequado.

18. Os exames médicos deveriam se realizar durante
as horas de trabalho e não deveriam acarretar quaisquer despesas para os trabalhadores.
19. As mulheres grávidas, cujo estado tiver sido cliniéamente constatado, e as mães, quando estiverem amamentando, não deveriam ser ocupadas em trabalhos que envolvam
exposição ao benzeno ou aos produtos contendo benzeno.
20. Salvo se estiverem recebendo educação oo treina.mento e se achare~ sob controle técnico e médico adequado,
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os jovens de menos de de?:oitq anos não deveriam ser ocupados
em trabalhos que envolvam exposição ao benzeno.
V. Recipientes
21. (1) A palavra "Benzeno'" e os símbolos de perigo
necessários deveriam ser claramente visíveis em qualquer recipiente que encerre benzeno ou produtos contendo benzeno.
(2) Deveria também ser feita menção da percentagem
de benzeno contida nos referidos produtos.
(3) Os símbolos de perigo mencionados no subparágrafo
1 do presente parágrafo deveriam ser internaciona1merite reconhecidos.
22. O benzeno e os produtos contendo benzeno deveriam ser introduZidoS nOs rec-intos de trabalho somente em
recipientes- fabricados com material apropriado, dotado de
solidez suficiente, co-ncebidos e construídos de modo a evitar
qualquer vazamento ·e quaisquer emanações acidentais de vapores de benzeno.
VI.
23.

Educação
Cada Membro deveria tomar medidas apropriadas
-para que todo trabalhador exposto ao benzeno ou a produtos
contendo benzeno receba, às custas do empregador, a formação e as instruções _adequadas a respeito das medidas de prevenção a serem tomadas para a salvaguarda da saúde e a
prevenção de acidentes, assim como as medidas a serem tomadas no caso em que sintomas de intoxicação se trianifeStem.
24. Nos recintos em que são empregados benzeno ou
produtos contendo _benzeno, avisos deverão ser empregados
em lugares próprios, indicando~ _
a) os riscos;
b) as medidas de prevenção a serem tomadas;
c) os dispositivos de proteção a serem utilizados;
d) as medidas de primeiros socorros a serem tomadas em caso de intoxicação aguda devida ao benzeno.
VII.

Disposições Gerais

25.

Cada Membro deveria:
a) tomar, por meio de legislação ou por qualquer
outro método conforme a prática e as condições nacio.. _nais, as medidas necessárias para tornar -efetivas as
disposições da presente Recomendação;
b) designar, de acordo com a prática nacional,
a pessoa ou as pessoas a quem ínctimbe a obrigação
de assegurar a aplicação das disposições da presente
Recomendação;
c) providenciar serviços de fiscalização adequados
para o fim de controlar a aplicação das disposições
da p~esente Recomendação, ou convencer-se de que
uma mspeção adequada está sendo assegurada.

26. A autoridade competente em cada país deveria fomentar ativamente a pesquisa de produtos de substituição
do benzeno, inofensivos ou menos nocivos.
- - - _
27. A autoridade competente deveria estabelecer um
$tema de estatísticas que permita reunir e publiA:f aÓualmente os dados referentes aos casos de intoxicação, ocasio-nados pelo benzeno, e clinicamente constatados.
O texto que precede é o texto autêntico da Recomendação
devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização
lntema~onal do Trabalho por ocasião de sua qü~q~agésim~ ·
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sexta sessão realizada em Genebra c declarada encerrada no
dia 23 de junho de 1971.
EM FÉ DO QUE, apuseram suas assinaturas, neste- trige~
simo dia do mês de junho de 1971: Pierre Waline, Presidente
da Conferência:...._ Wilfred-Jenks, Diretor-Ger31 da Repartição
Internacional do Trabalho.
Tradução Oficial
Secretaria de Estado das Relações Exteriores
Brasma·,-12 de julho de 1974.- Jorge Pires da
Silva, Chefe da Divisão de Atos Internacionais.

CONVENÇÃO 136
CONVENÇÃO SOBRE PROTEÇÃO-CDNTRA OS RISCOS
- - -- - -DE INTOXICAÇÃO PROVOCADOS PELO BENZENO
A Conferência Geral da Organização Internacional do
Trabalho, Convocada a Genebra pelo Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho e tendo ali
se reunido em 2 de junho de 1971, em sua qüinqüagésima
sexta sessão;
Após haver decidido adotar diversas propostas sobre proteção contra os riscos-provocados pelo b~nzeno, questão que
constitui o sexto item da ordem do dia da sessão;
Após haver decidido que essas propostas deveriam tomar
a forma de convenção internaciOnal. adota neste vigésimo
terceiro dia de junho de mil novecentos e setenta e um, a
seguinte convenção que será denominada Convenção sobre
Benzeno, 1971:
Artigo F
A presente convenção aplicar-se-á a todas as atividades
que acarretem exposição dos trabalhadores:
a) ao hidrocarboneto aromático benzeno C6 H6,
doravante denominado ''benzeno";
b) aos produtos cuja taxa em benzeno ultrapassar
1 por cento em volume, doravante "produtos contendo
benzeno".

Artigo

zo

1. Sempre que estiverem disponíveis prOdutos sucedâneos inofensivos os menos nocivos, eles deverão substituir
o benzeno ou os produtos contendo benzeno.
2. O parágrafo 1" não será aPlicado:
a) à produção de benzeno;
b) ao emprego do benzeno em trabalhos de sínte-

se químíca;
c) ao emprego de benzeno em combustíveis;
d) aos trabalhos de análise ou de pesquisa em
lab_oratórios.
Artigo 3"
1. A autoridade competente em cada país poderá permitir -derrogações temporárias· à percentagem fíX3.'da na alínea
b do artigo 1~ e às disposições do parágrafo }9 do artigo 29
da presente convenção, nos limites e nos praZos a serem determinados após consulta às organizações- m·als represeritiltiv-as
dos empregadores e dos trabalhadores interessados, se existirem.
2. Nesses casos. o Membro interessado indicará, nos
relatórios sobre a aplicação da presente convenção que está
obrigado a apresentar em virtude do artigo 22 da Constituição
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da Organização Internacional do Trabalho, o estágio de sua
legislação e de sua prática relativas às derrogações e aos progressos realizados a fim de atingir a plena aplicação das disposições da convenção. _
_
3. Após a expiração de um período de rrês anos, após
_a entrada em vigor inicial da presente convenção, o Conselho
de AdministraÇão da Repartição Internacional do Trabalho
apresentará um relatório especial sobre a aplicação dos parágrafos 1o e 29 do presente artigo e que contenham as propostas
que julgar oportunas a fim de serem adoradas as medidas
pertinentes.
Artigo 49
1. A utilização dÇI benzeno e de proçlutos contendo benzeno deverá ser proibida em certos trabaihos a serem determinados pela legislação nacional.
2: ---E"Stâ.-pioibiÇ-ão devei-á, pelo menOs, incluir a utilização de benzeno e de produtos contendo benzeno como solventes ou diluentes, exceto em operações que se efetuem em
sistemas fechados ou por outros processos que apresentem
as mesmas condições de_ -segurança.
Artigo

so

1. Deverão ser adotadas medidas de prevenção técnica
e de higiene do trabalho, a fim de assegurar proteção eficaz
dos trabalhadores expostos ao benzeno ou a produtos contendo benzeno.
Artigo 6'
1. Nos locais em que forem fabricados, manipulados
e- utilizados benzeno ou produtos contendo benzeno. deverão
ser a dotadas todas as medidas necessárias_ para impedir o escapamento de vapores de benzeno na atmosfera dos locais de
trabalho.
- 2. Quando os trabalhadores estiverem expostos ao ben-Zeno ou a produtos contendo benzeno, o empregador deverá
garantir que a concentração de benzeno na atmosfera dos
locais de trabalho não ultrapasse ·um máximo a ser fixado
pela autoridade competente num nível que não exceda o valorteto de 25 partes por milhão (80mgim').
3. - A autoridade competente deverá expedir instruções
sObre a maneira de proceder para determinar a concentração
de benzeno na atmosfera dos loc_ais de trabalho.

Artigo 79
1. Os trabalhos que impliquem na utilização de benzeno
· e de produtos contendo benzeno deverão ser feitos. na medida
do possível, em sistemas fechados.
2~
Quando não for possível o uso de sistema fechados,
os locais de trabalho onde forem utilizados o benzeno ou
prOdu-tos contendo benzeno deverão ser muriidos de meios
efiCazeS para assegurar a safda de_ vapores de benzeno na
medida necessária à proteção de saúde dos trabalhadores.
Artigo 8•
Os trabalhadores_ que venham a ter conta to com benzeno líquido ou produtos líquidos contendo benzeno deverão
estar munidos de meios de proteção individual adequados
contra riscos de absorção cutânea.
2. Os trabalhadores, que, por razões especiais~ s_e acharem expostos à t:oncentração de benzeno na atmosfera dos
locais de trabalho. que ultrapassem o máximo previsto no parágrafo 29 do artigo 69 da presente convenção, deverão estar
munidos de meios de proteção. individual adequados contra
1,
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Artigo 9"
1. Quando trabalhadores forem empregados em trabalhos que acarretarem exposição ao benzeno ou a produtos
contendo benzeno, deverão ser subm~tidos_: _

2. Após consulta às organizações mai'io representativas
dos empreg-adores e dos trabalhadores interessados, se existirem, a autoridade competente em cada país poderá permitir
derrogações nas obrigações referidas. no parágrafo 1" do pre~
sente artigo em relação adetl!rminadas categOrias de trabalha·
dores.
Artigo !O
1. Os exames médicos previsto~ no parágrafo 1'' do arti~
go 9'' da presente convenção deverão:
a) ser efetuados sob a r~sponsabilidade de médico
especializado, aprovado pela autoridade competente
com a assistência. se for neccssáría, de laboratórios
competentes;
b) ser atestados de modo apropriado.
2. Es::;es exames não deverão acarretar despesas para
os interessados.
Artigo 11
1. As mulheres em estado de gravidez, atestado_ por
médico, e as mães em período de amamentação não deverão
ser empregadas em trabalhos que acarretam exposição ao ben·
zeno ou produtos contendo benzeno.
2. Os menores dt:! dezoito anos não poderão prestar
serviços cm trabalhos que acarretem exposição ao benzeno
ou a produtos contendo benzeno; entretary_to_çssa proibição
poderá não se aplicar a menores que receb:et:i.::.ni instrução
ou treinamento c que estiverem sob controle técnico ou médi~
co, adequado.
Artigo 12
A palavra .. benzeno" e os símbolos de perigo necessários
deverão estar claramente visíveis sobre todo recipiente conten~
do benzeno ou produtos contendo benzeno.
Artigo 13
Cada Membro deverá adotar as medidas indispensáveis
para que todo trabalhador, exposto ao benzeno ou a produtos
contendo benzeno, receba instruções apropriadas a respeito
das medidas de prevenção a serem tomadas, a fim de proteger
a saúde _ou de evitar os acidentes, assim como· a respeito
de todas as medidas a serem adotadas no caso em qu_e se
manifestarem sintomas de intoxicação.
Artigo 14
Cada Membro que ratificar a presente con·vençáo:
a) tomará, por meio de legislação ou de qualquer
outro método compatível coro a prática e as condições
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nacionais, as medidas necessárias para tornar efetivas
às disposições da presente convenção;
b) designará, de conformidade com a prática nacional, pessoas a quem caberá a obrigação de assegurar
a aplicação das disposições da presente convenção;
c) comprometer-se~á a incumbir os serviços de inspeç-ão apropriados do controle da aplicação das dispo~
sições da presente convenção, ou a garantir que uma
inspeção adequada está sendo executada.

riscos de aspiração de vapores de benzeno; deverá se-r limitado, na medida do possível, o tempo de exposição.

a) a exame médico completo de aptidão; anterior
ao emprego. abrangendo o exame de sangue;
b) a exame posteriores periódicos que compreendam exames biológicos (inclu."-.Íve exame de sanguel
e cuja freqüéncüi seja determinada pela legislação nacional.
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Artigo 15
As ratificações formais da presente convenção serão comunicadas ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho e por ele registradas.
Artigo 16
1. A presente convenção só obrigará os Membros da
Organização Internacional do Trabalho, cuja ratificação tiver
sido registrada pelo DiretorwGeraL
2. Esta convençãO entrará em vigor doze meses após
o registro das ratificações de dois Membros pelo Diretor~
Geral.
3. Posteriormente, esta convenção entrará em vigor,
para cada Membro, doze meses após o registro pelo Diretor~
Çiera_l da ratificação de dois Membros.

Artigo 17
Todo Membro, que ratificar a presente convenção,
poderá denunciá~la, após a expiração de um período de dez
anos, -COntados da entrada em vigor inicial, mediante ato co~
municado ao Diretor-Geral da Repartição Internacional do
Trabalho t:! por ele registrado. A Denúncia só surtirá efeitos
um ano após o registro.
2. Todo Membro _que, tendo ratificado a presente con~
venção, e não fizer usos da faculdade de denúncia prevista
pelo presente artigo, dentro do prazo de um ano, após a
expiração do período de dez anos previsto no parágrafo anterior, ficará obrigado por novo período de dez anos, e, poste~
riotinente, poderá denunciar a presente· convenção ao expiiar
cada período de dez anos, nas condições previstas no presente
artigo.
1.

Artigo 18
1. O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Tra~
balho notificará a todos os Membros da OrganizaçãO Internacional do Trabalho o registro de todas as ratificações e denún~
cias que lhe forem comunicadas pelos Membros da Orga~
nízaÇãó.
2. Ao notificar aos Membros da Organização o registro
da segunda ratificação que lhe for comunicada, o DiretorGeral chamará a atenção dos Membros da Organização para
a data da entrada em vigor da presente convenção.

Artigo 19
O Diretor-Geral da Repartição Internacional do Trabalho comunicará ao Secretário-Geral das Nações U oidas, para
fins de registro, de conformidade com o artigo 102 da Carta
das Nações Unidas, informações completas a respeito de todas
as ratifiCa"Ções-e atos de denúncia que tiverem sido registrados,
de conformidade coro os artigos anteriores.
Artigo 20
Sempre que julgar necessário, -o Conselho de Administração da Repartição Internacional do Trabalho deverá apre·

9188

Sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

sentar à Conferência Geral um relatório sobre a aplicação
da presente convenção e examinará a conveniência de inscrever, na ordem do dia da Conferência, a questão de sua revisão
total ou parcial.
Artigo 21
1. No caso em que a Conferência venha a adotar uma
nova convenção de revisão total ou parcial da presente convenção, e a menos que a nova_ conven_ção disponha de outro
modo:
a) a ratificação, por Membro da nova convenção
revisora implicará, de pleno direito, não bastante o
disposto no artigo 17 acima, na denúncia iMediata da
presente convenção, quando a nova convenção tiver
entrado em vigor;
b) a partir da entrada cm vigor da nova convenção
revisora, a presente convenÇão deixará de estar aberta
à ratificação dos Membros.
2. A presente convenção continuará, Crri q-ualC:fuer caso,
em vigor em sua forma e disposições atuais para os Membros
que a tiverem ratificado e não ratificarem a convenção revisora.
Artigo 22
As versões inglesa c francesa do texto da presente convenção serão igualmente autênticas.
Q_ texto que precede é o autêntfco da convenção devidamente adotada pela Conferência Geral da Organização Internacional do Trabalho, em sua qüinqüagésima sexta sessão,
realizada em Genebra c que foi declarada encerrada em 23
de junho de 1971.
EM FÉ DO QUE, apuseram suas assinaturas, neste trigésimo dia de junho de 1971: O Presidente da- Conferência,Pierre Waline- O Díretor-Geral da Repartição Internacional
do Trabalho, Wilfred Jenks.
MTPS 136.732171 (A pensos 136.733171 e 324.197171)
Assunto Internacional
PARECER N' 5/72
Convenção Internacional número 136 e Recomendação número 144 - Jnconveniéncia de ratificação ou
adoção.
A Conferéncia-Iiitern3.-Cfonal do Trabalho, realizada em
junho de 1971, na sua 56• Reunião, aprovou a Convenção
número 136 "Relativa à Proteção contra os Riscos de intoxicação pelo Benzeno".
2. Conforme as disposições do artigo 19 da Convenção
da OIT, em vigor, seus textos deverão ser submetidos à autorida•'e nacional competente no decurso de um ano ou no mais
tardar e, excepcionalmente, no prazo de ano e meio, a partir
da data de encerramento da conferência.
3. Está assim CorrendO-o prazo para O exame e decisão
da matéria pela autoridade competente.
4. Incumbiu-se à CPDS do exame dos questionários preliminares que deram ensejo ao estudo final da matéria, na
OIT Ditos pronunciamentoS estão anexados ao processo.
5. Aprovado o documento, finalmente, pelo órgão internacional, parece-nos que a- conclusão a ser adotada pelo
Brasil é pela sua não ratificação, quanto ao Convênio número
136 e não adoção da Recomendação 144.
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6. TemoS insistido em que os instrumentos internacio-nais oriundos da OIT ·ou estão marcados pelo excesso de
generalidades ou então de minúcias tais que os tornam inaceitáveis.
7. No caso em espécie, procuramos colher a opinião
dos principai~ setores interessados no assunto, tanto empregados quanto empregadores, recebendo respostas negativas
à ratificação, mesmo que, a legislação nacional, como de regra
acontece em todo o campo de atuação da OIT, já prevê as
medidas propostas, mais concretamente e de maneira mais
real, voltada para os interesses do País. Não se justifica pois
que estejamos a a dotar instrumentos que somente dificuldades
futuras virão a nos oferecer, no seu trato e execução, pelo
excesso de interpretações viáveis qUe ensejarão: - ---8. Como bem acentua a Confederação Nacional de Indústria, no seu pronunciamento, solicitado a respeito por esta
Consultaria Jurídica.
"A legislação brasileira cuidando da Segurança e
Higiene do Trabalho, já contém uma série de normas
-de proteção ao trabalho nas atividades perigosas, agressivas ou insalubres, entre as quais se inclui a que resulta
do trabalho com o benzeno a que visam aos mesmos
fins de- proteção das que são objeto dos dois instrumentos internacionais.
Confirma-se, a propósito, o Capítulo V, do Título
II da Consolidação das Leís do Trabalho e a Portaria
n• 491. de 16 de setembro de 1965, que, no quadro
V, ao tratar dos hidrocarbonetos e outros compostos
de carbono inclui entre as atividades contempladas com
insalubridade máxima, a fabricação e emprego e com
insalll.bridade média, entre muitas outras o
"Emprego de inseticidas clorados, derivados de
hidrocarbGnetos: DDT (Diclorodifeniltricloretado ),
DDD (Dicloridifenilditricloretano), Metoxicloro (Dimetoxidifeniltricloretano), BHC (Hexacloreto e Benzeno) e seus compostos: lsomero (Lindano ), Clordadano, Heptacloro, Aldrim, Dieldrim, _ e outros."
Não obstante ser certo que a legislação nacinoal
já dá trato à matéria, a nosso ver em termos satisfatórios, não vemos conveniência para que o Governo
brasileiro cuide de ratificar a Convenção em apreço~
É que ela, no conjunto de seus dispOsitivos, dispõe
e estabelece minúcias e nuaOças que amanhã poderão
servir de pretexto para, através de interpretações estritas, se declarar que a legislação nacional não se coaduna
com o instrumento internacional em referência.
Por outro lado, considerando que a ratifiCaÇ-ão de
uma Convenção por ato do Poder Legislativo e sua
subseqüenté-pi'omulgação, por ato do Executivo, faZein
com que os dispositivos da mesma passem a integrar
a legislação nacional (V, Constituição Federal, inciso
I, do art. 44, combinado com o inciso X do artigo
81), parece certo que as minúcias e as nuanças a que
vimos de aludir, poderiam ensejar problemas e correlatas dificuldades no campo da -produção.
Pensando assim, por certo, é que o Governo brasileiro, ao examinar os documentos preliminares da Conferência, optou pela adoção de uma simples recomendação, pois "torna-se maís prudente pensar num documento programático do que em um instrumento taxativo".
À vista do exposto e louvando-nos na própria
orientação governamental, condensada no fascículo
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que contém as Resoluções e Pareceres da Comissão
Permanente de Direito Social sobre as questões de n"'
3 a 6 da Ordem do Dia da 56• Sessão da Conferência
Internacional do Trabalho, distribuído em Genebra às
Delegações de Empregadores e Empregados do Brasil,
entendemos que nada indica a conveniência do Brasil.
ratificar a Convenção n~ 136.''
9. Igualmente restritivo é o ·proilu-ndarilento da Confew
deração Nacional do Comércio, quando acentua:
"Esta Confederação não é contra a convenção nem

a recomendação referente ao uso do benzeno e seus
riscos, até porque lhe parece ser o assunto de Triteresse
maior do campo industrial. No entanto não pode deixar
de manifestar sua restrição às disposições restritivas
sem ressalvas, (item I, alínea b, da Convenção e da
Recomendação) referentes a produtos contendo acima
de 1% (um por cento) de bezcno, sabido como é que
a gasolina geralmente contém até 5% (cinco· por cento)
de benzeno e se -constitui na mercadoria principal de
um grande setor do comércio que se dedica à EXPLORAÇÃO DE POSTOS DE GASOLINA.
Ainda neste mesmo sentido, lamenta esta Confederação as disposições referentes ao trabalho de menores de dezoito anos, contidas no item 2~' do artigo 11,
que em sua amplitude E APLICADAS EM CONSONÁNCIA COM O ITEM !•, alínea b, restringem o
trabalho em postos de gasolina àqueles que não atingiram dezoito anos, diminUindo conseqüentemente as
possibilidades de emprego, embora os riscos de intoxicação sejam mínimos ou quase nulos na hipótese citada."
10. Cumpre salientar que a opinião contrária tem apoiO
também no pronunciamento do Sindicato dos Trabalhadores
nas Indústrias de Produtos Químicos para fins Industriais,
de Produtos FarmacêutiCos, de Tintas e Vernizes, de Sabão
e Velas, de Resinas Sintéticas, de Adubos e Colas, de Formicidas e Inseticidas e de Material Plástico do Estado da Guanabara, que acentua:
"É de se exaltar os propósitos da OIT de defender
a saúde daqueles que, em razão- dos_ seus contratos
de trabalho, ficarri obrigados a manter contato permanente com o benzeno, correndo sérios riscos de fntoxicação desse produto de alta insalubridade. As medidas
especiais que a dota ou que recomenda atestam a preocupação dessa organização internaCional, representada
por governos, empresários e trabalhadores. Todavia,
nos parece, as determinações do Convénio e mesmo
as Recomendações, se diluem, por vezes, em genera~
!idades que podem prejudicar o controle de quem as
ratifiquem. Por outro lado, o rigor de uma constatação
básica para o uso do benzeno pode tornar impraticável
sua observância diante de uma realidade industrial que
não levou em conta tais perigos na sua estruturação.
Abordamos em primeiro lugar o disposto no artigo
2 do Convênio, que determína ... _''Sempre que se disponha de pro_dutos de substituição inócuos ou menos nocivos, deverão utilizar-se tais produtos em lugar do benzeno ou de produtos que contenham benzeno". A não
ser que tenhamos cometido erros de tradução do original, devemos concluir que sempre que se disponha de
outro produto que não seja insalubre deve-se usá-lo
em lugar do benzeno.
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Ora, nos parece que qualquer produto que possa
substituir o benzeno deve possuir as mesmas caracteríSticas de-um hidrocarboneto aromático, urna vez que
esta é a característica determinante do seu uso. O uso
de um produto sem essa característica iria determinar
modificações nas formulações__básicas do produto industrial que se fabrique, com incidências imprevisíveis
no custo e no manejo.
A não ser que sejam determinados os produtos
que devem substituir o benzeno, os empresários poderão sempre afirmar que não dispõem desses produtos
e não incorrerão, com tal afirmativã, em nenhum desrespeito ao Convênio que Condiciona a substituição
a existência de_ similar inócuo ou menos nocivo.
Em segundo lugar, entendemos que a definição
de produtos que contenham benzeno foi feita admitindo percentual muito baixo de existência desse composto em qualquer produto industrializado. Nos parece
mesmo que essa margem tão pequena (1%) só deixaria
corno recomendável o uso do benzeno nos casos ressalvados pelo item 2 do artigo 2, isto é, a produção do
próprio benzeno, seu empreg() em sínteses químicas
e investigações de laboratórios, e nos carburantes.
Receiarnos que tal consideração possa estender
em muito o campo de controle em prejuízo desse controle onde os casos sejam realmente perigosos.
Por tudo isso, entendemos que deveria haver mais
objetividade nas determinações do convênio, tais como:
a) proibição de transvazamento de benzeno de um
recipiente para outro, sem auxílio de bombas vedadas;
b) proibição de místuras que contenham, notadamen~e em temperatura elevada, em recipientes abertos;
c) proibição de manipulação de benzeno em locais
desprovidos de exaustores ou outros meios de reno·
vação do ar ambiental;
d) proibição do uso de benzeno na limpeza;
e) proibição de armazenamento de benzeno (em
tambores) nas proximidades do ambiente de trabalho,
entre outras qUe a observação prática indicar.
04- O Convênio e a Legislação Brasileira
O quadro I anexo ao Decreto n• 63.230, de 10-9-68,
já classifica o benzeno OUtros compostos de carbono
(tolueno e o xileno) como insalubres~ determinando,
inclusive~ aposentadoria espec~al para aqueles que trabalhem permanentemente com tais produtos. E bem
verdade que o decreto e~ ca.~sa trata do_ problema
apenas para assegurar direito de aposentadoria mai::;
cedo, no entanto, toda a atuação do ~erviço de Higiene
e Segurança no Trabalho é dirigida no ~ntido de verificar os casos inclusive de doenças prnfissloitãis e estabelecer medidas de defesa.
Isto prova que não estamos atrasados na matéria,
mas a ratificação do
Convênio levaria à -disciplinação específid dos casos
relacionados com o trabalho com benzeno, atualmente
codificado como causador de insalubridade grau médio.''
11. Não foge à regra a Recomendação 144, cUja adoção
é de todo inconveniente, pelas general.idades que contém.
Se necessário se tornar rever alguns pontos-da legislação nacio~
nal a respeito, ante a experiência de sua execução, lógico
será que o façamos a tempo e dentro de modelos próprios,

e
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atendendo às necessidades reais do País, sem fantasias ou meios de defesa que os instrumentos- internacionais -indicam-~
idéais 'irreais, que somente tumUltuarão a legislação atual.
so~os pela não ratificação da Convenção n9 136 e pela não
12. O Ministro do Trabalho e Previdência- Soci3l está adoção da Recomendação 144, ambas de 0!!.
sempre atento às necessidades de proteção ao trabalhador,
14. Se aceito tal ponto de vista, deverá ser transmitido
tanto que a legjslação própria, referente à proteção contra
ao Ministério das Relações Exteriores para as providências
a insalubridade, tem sido vez po-r-outra modificado, dentro
rigorosamente das conveniênciaS t~cilícas. __ - - -_ que entender cabíveis.
Em 10 de janeiro de 1972.- Marcelo P'imentel, Consultor
13. Conseqüentemente, pelas razões expostas, consideJurídico.
rando principalmente que a legislação nacional já prevê os

e

Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 77, DE 1992
Aprova o texto do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, assinado em Brasília, em 7 de maio
de 1991.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Tratado de Auxílio Mútuo em Matéria Penal, firmado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa, em Brasília;· em
7 de maio de 1991.
Parágrafo únko. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam
resultar em revisão do presente Tratado, 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 entre em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 19 de novembro de 1992. -::-Senador Mauro Benevides, Presidente.

Objeto e Âmbito do Auxfiio

-às entidades para o efeito competente de acordo com 3 -lei
de cada uma das Partes.
2. O auxílio compreende, nomeadamente:
a) a notificação de documentos;
b) a obtenção de meios de provas;
c) exames de pessoas, lugares ou coisas, revistas, buscas
e apreensões de bens;
d) a notificação de suspeitos, argUidos ou indiciados, testemunhas ou peritos e a audição dos mesmos;
____ e) as informações_ sobre o direito re~pectivo e ã.s -relativas
~os anteceçlentes penais de suspeitos, argüidos ou -indiciados
e condenados.
3. O auXíliOfl.áo abrange os a tos processuais posteriores
à decisão judicial de recebimento da aCusação ou de pronúncia
do argüido.
4. O auxí1io é iil.depeil.dente dâ extradiçãO, podendO
mesmo ser concedido nos casos em que aquela seria recusada.
5. O presente Tratado não se aplica à execução de decisões-de detenção ou de condenação, nem ãsinfrações militares
que não constituam infrações de direito comum.
6. O auxílio relativo a processos por infrações em matéria de taxas, impostos, direüos aduaneiro e cambial só pode
ser prestado mediante acordo das Partes para cada categoria
de infração.

1. As Partes Contratantes obrigam-se a prestar ama1io
mútuo em Matéria Penal, segundo as disposições deste Tratado, na realização de diligênciaS preparatórias e necessárias
em qu~Iquer processo penal por fatos cujo conbC:ciinento ~ba

Dupla Incriminação
1. o amemo só é prestado relativamente a fatos puníveis
segundo as leis de ambas as Partes.

TRATADO DE AUXÍLIO MÚTUO EM MATÉRIA PE-

NAL
ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E O GOVERNO DA
REPÚBLICA PORTUGUESA
O Goveriio da República -Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa
(doravante denominados_ "Partes Contratantes"),
Animados pelos laços de fraternidade, amizade c coope.;.
ração que presidem as relações entre ambos os -países;
Tendo em mente as profundas afinidades que enriquecem
·- ·
as relações entre os ·seus povos-;
Desejando aprofundar esse relacionamento privilegiado
no campo da cooperação em -áreas de interesse comum;
Pretendendo melhorar a sua eficiência na Iüta contra a
criminalidade;
Convencidos de que a adoção de regras comuns no domínio do auxíliO mútuo em matéria penal é um nlefo de atingir
esses objetivos;
Acordam o seguinte:

ARTIGO I'

ARTIG02•
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2.-- Para os fins do presente Artigo, na determinação
da infração, segundo a lei de ambas as Partes Contratantes,
não releva que as suas leis qualifíquem ou típifiqU.em. difefente~
mente os elementos constitutivos da infrãção ou --utilizem a
mesma ou diferente terminOlogia legal.
ARTIGO 3•
Recusa de Ama1io
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d) na medid3: do possível, identidade e naciona~
lidade da pessoa sujeita ao processo a que se refere
o pedido;
- - e) nome e endereço, se conhecidos, do destinatário ou do notificando, no caso de entrega de decisões
judiciais ou de quaisquer outros documentos, ou no
caso de notificações; I) nos casos de revista, busca, apreensão e entrega
de objetos ou valores, declaração certifícãndo que são
admitidas pela lei da Parte requerente;
g) particularidade de determinado processo ourequisitOs que a Pirte requerente deseje sejam obserVadoS, indU.iildo a_ confidencialidade e prazos a serem
cumpridos.
2. A Parte requerente deve enviar os elementos complementares que-a Parte requerida lhe solicite como indispen~
sáveis ao cumprimento do pedido.

1. O ãl.OOliO Seiá reCusado se a Parte requerida considerar que:
a) o pedido respeita a uma infração política ou
com ela conexa;
b) o cumprimento do pedido ofende a sua soberania, segurança~ ordem pública ou Qualquer outro seu
interesse essencial;
c) existem fundadas razões para concluir que o
pedido de auxílio foi formulado para facilitar a perseguição de uma pessoa em virtude da sua raça, sexo,
ARTIGO 6'
religião, nacionalidade ou convicçõ_es políticas, ou que
Cumprimento do Pedido
a situação dessa pessoa possa ser prejudicada por qUal~
-1. Em cumprimento do pedido, a Parte requerida:
quer dessas razões;
d) o cumprimento do pedido ofende os direitos
a) envia objetos, documentos e outros elementos
e liberdades fundamentais da pessoa humana.
eventualmente solidtados; tratando~se de documentos,
envia Cópia 3u"tenticada dos mesmos;
2. _O-auxílio pode ser recusado se a Parte requerida b) pode recusar ou diferir o envio de objetos quanentender que se verificam fundadas razões que tomariam des~
do forem necessários para um processo em curso; e
proporcionada a concessão desse auxílio.
c) comunica à Parte requerente os resultados do
3. Antes de recusar um pedido de auxnio, a Parte requepedido e, se assim for solicitado, a data e o lugar do
rida deve considerar a possibilidade de subordinar a concessão
cumprimento do pedido, bem como a possibilidade,
desse auXIlio às condições que julgue necessárias. Se a Parte
se tal for permitido, de comparecimento de pessoas
requerente aceitar o auxílio sujeito a essas condições, deve
em atos de processo_:
cumpri~ las.
4. A Parte requerida deve informar imediãtaffiente a 1
2 A Parte requerente devolve, logo que possível, os
Parte requerente da sua decisão de não dar cumprimento, ! objetos enviados em cumprimento do pedido, salvo se a Parte
no todo ou em parte, ao pedido de auxnio, e das razões
requerida, sem prejuízo dos seus direitos ou dos direitos de
dessa decisão.
terceiros, renunciar à sua devolução.
5. Não se consideram de natureza política as infrações
ARTIGO 7•
que não sejam dessa natureza, segundo:
Entrega de Documentos
a) a lei da Parte requerida;
b) qualquer convenção internacional em que_ as duas Par1. A Parte requerida procederá à comunicação das decites Contratantes ·sejam Parte.
sões ou de quaisquer outros documentos relativos ao processo
que lhe sejam, para esse fim, enviados pela Parte requerente.
ARTIG04•
2. -A-cOtiiUnicaÇãõ pOde "efetúar-se mediante siiDp1es reLei Aplicável ao Cumprimento
fmessa do documento ou destinatário ou, por solicitação da
1. O pedido de auxilio é cumprido em con[ormidade 1Parte requerente,-põr qualquer uma das formas previstas pela
legislação da Parte requerida, ou com esta compatíveL
com a lei da Parte requerida.
2. Quando a Parte requerente o solicite expressamente, /
3. A Parte requerida fornecerá à Parte requerente prova
o pedido de auxilio pode ser cumprido em con[ormidade com f da entrega dos documentos ao respectivo destinatário. Se a
a legislação dessa Parte, desde que não seja incompatível ,entrega não puder ser efetuada, a Parte requerente será diSso
com a legislação da Parte requerida e não cause graves prejuí- Iinformada, com indicações das respectivas razões.
zos aos intervenientes no processo.
ARTIGO 8•
Comparecimellfu de Suspeitos, Argüidos ou
ARTIGO 5•
Indiciados, Testemunhas e Peritos
Requisitos do Pedido de Auxilio
1.
Se
a
Parte requerente pretender o comparecimento,
1. O pedido de auxíliO deve ser assinado pela autoridade
no seu ~erritório, de urna pessoa como· sUspeito, argüido ou
competente e conter as seguintes indicações:
indiciado, testemunha ou perito, pode solicitar à Paite requea) autoridade de que emana e autoridade a que
rida o seu auxílio para tomar possível aquele comparecimento.
se dirige;
2. A Parte requerida dá cumprimento à convocação
b) descrição preciSa- do auxílio que se solicita;
após assegurar-se de que:
c) infraçáo a que se refere o pedido, com a descria) -foram tomadas medidas adequadas para a segu~
ção sumária dos fatos e indicação da data e local em _ r~nça da pessoa;
que ocorreram;
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b) a pessoa cujo comparecimento é ·pretendido
deu o seu consentimento por declaração livremente
prestada e reduzida a escrito; e
c) não produzirão efe"itci quaiscruer=mectidas cominatórias ou sanções de qualquer natureza, especificadas
ou não na convocação.

3. Q_ pedido de cumprimento de uma convocação, nos
termos do número 1 do presente Artigo, indicará as remunerações e indenizações e as despesas de viagem e de estada
a conceder, e será feito de forma a ser recebido até cinqüenta
dias antes da data em que a pessoa deva comparecer. Em
caso de urgência, a Parte requerida pode renunciar à exigência

deste prazo.
ARTIG09'
Comparecimento de Pessoas Detidas
1. Se a Parte requerente pretender o cOmpãrecimento,
no seu território, de uma pessoa que se encontra detida no

território da Parte requerida, esta: transfere a pessoa detida
para o território da Parte requerente, após se assegurar de
que não há razões sérias que se oponham à transferência
e de que a pessoa detida deu o seu consentimento.
2. A transferência não é admitida quando, atentas às
circunstâncias do caso, a autoridade judiciária da Parte requerida considere inconveniente a transferência e nomeadamente
quando:
a) a presença da pessoa detida for necessária num
processo penal em curso no território da Parte requerida;
b) a transferência puder implicar o prolongamento
da prisão preventiva ou provisória. 3. A Parte requerente manterá em detenção a pessoa
transferida e entrega-la-á à Parte requerida dentro do período
fixado por esta, ou quando o comparecimento da pessoa já
não for necessário.
4. O tempo em que a pessoa estiver fora do território
da Parte requerida é computado para efeitos de prisão preventiva ou provisória, ou de curripiimento de pena ou medida
de segurança.
5. Quando a pena imposta a uma pessoa, transferida
nos termos deste Artigo, expirar enquanto ela se encontrar
no território da Parte requerente, será a mesma posta em
liberdade passando, a partir de então, a gozar do estatuto
de pessoa não detida para os efeitos do presente Tratado.
6. A pessoa detida que não der o seu consentimento
para prestar declarações nos termos deste Artigo, não ficará
sujeita, por esta razão, a qualquer sanção nem será submetida
a qualquer medida cominatória.
ARTIGO 10
Imunidades e Privilégios
1. A pessoa que comparecer no território da Parte requerente, ao abrigo do disposto nos Artigos 89 e 99 do presente
Tratado, não será:
a) detida, perseguida ou punida pela Parte requerente, nem sujeita a qualquer outra restrição da- sua
liberdade individual no território da referida Parte, por
quaisquer fatos anteriores à partida da pessoa do terri~
tório da Parte requerida; ou
b) obrigada, sem o seu consentimento, a prestai
depoimento em processo diferente daquele a que s~
refere o pedido de comparecimento.

2.

Novembro de 1992

A imunidade prevista no número 1 do presente Arti-

go cessa se a pessoa permanecer voluntariamente no território

da Parte requerente por mais de quarenta e cinco dias após
a data em que a sua presença já não for mais ne_ceSSária
ou, tendo partido, aí tiver regressado voluntariamente.
ARTIGO 11
Produtos do Crime
1. A Parte requerida deverá, se tal lhe for pedido, diligenciar no sentido de averiguar se quaisquer produtos do
crime alegadamente praticado se encontram dentro da sua
jurisdição, e deverá comunicar à Parte requerente os resultados dessas diligências. Na formulação do pedido, à Parte
requerente infOrmárá'a Parte requerida- das razõc!s pelas quais
entende que esses produtos poSsam encontrar-se sOb a sua
jurisdição.
2. A Parte requerida providenciará, se a lei lho permitir,
pelo cumprimento da decisão de apreensão dos produtos do
crime, ou de_ qualquer outra medida com efeito Similar, decretada por um tribunal da Parte requerente.
3. Quando a Parte requerente comunicar a sua íntenção
de pretender a execução de uma decisão de apreensão ou
de medida_similar, a Parte requerida tomará as medidas permi~
tidas pela sua lei para prevenir qualquer transação, transmissão ou disposição dos bens que sejam ou possam ser afetados por essa decisão.
4. Os produtos apreendidos, em conformidade com o
presente TratadO, Serão perdidos em favor da Parte requerida,
salvo se em determinado caso for mutuamente decidido de
forma diversa.
5. Na aplicação deste Artigo· os direitos de terceiros
de boa fé deverão ser respeitados, em conformidade com
a lei da Parte requerida.
6. As disposições do presente Artigo são também aplicáveis aos íilstrumentos do crime.
ARTIGO 12
Confidencialidade
1. A Parte requerida, se tal lhe for solicitado, manterá
a confidencialidade do pedido de auxilio, do seu conteúdo
e dos documentos que o instruem, bem como da concessão
desse auxílio. Se o pedido não puder ser cumprido sem quebra
da confidencialidade. à Parte requerida informará a Parte
requerente, a qual decide, então, se o pedido deve, mesmo
assim, ser executado.
2. A Parte requerente, se tal lhe for solicitado, mantém
a confidencialidade das provas e das infomiã.Ções- p-restadas
pela Parte requerida, salvo na medida em que essas provas
e ínforniações sejam -necessárias para o processo referido no
pedido.
3. A Parte requerente não deve usar, sem prévio consentimento da Parte requerida, as provas obtidas, nem as
informações delas derivadas, para fins diversos dos indicados
no pedido.
ARTIGO 13
lnfonnações sobre sentenças e
antecedentes criminais
1. As Partes informam-se reciprocamente, na medida
do possível, das sentenças e outras decisões de processo penal
relativas a nacionaiS da outra Parte.
2. Qualquer das Partes pode solicitar à outra informações sobre os antecedentes criminais de uma pessoa, devendo
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indicar as razões do pedido. A Parte requerida satisfará o
pedido na mesma medida em que as suas autoridades puderem
obter a infOrmação pretendida em conformidade com a sua
lei interna.
ARTIGO 14
Autoridade Central
1. Cada Parte designará uma Autoridade Central para
enviar e receber pedidos e outras comunicações que digam
,respeito ao auxílio mútuo nos termos do presente Tratado.
2. A Autoridade Central que receber um pedido de
auxílio envia-o às-- autoridades competentes para o cumprimento e transmite a resposta ou os resultados do pedido à
Autoridade Central da outra Parte.
3. _Os_ pedidos são expedidos e recebidos diretamente
entre as Autoridades Centrais, ou pela via diplomática.
4. A Autoridade Central do Brasil é a ProcuradoriaGeral da República e a Autoridade Central de Portugal é
a Procuradoria-Geral da República.
ARTIGO 15
Presença de Autoridades da Parte requerente
No âmbito do auxílio previsto neste Tratado, cada uma
das Partes Contratantes pode autorizar a presença de autoridades da outra Parte para assistir às diligências prOcessuais
que devam realizar-se no seu território.
ARTIGO 16
Despesas
A Parte requerida custeará as despesas decorrentes do
cumprimento do pedido de auxílio, salvo as seguintes, que
ficarão a cargo da Parte requerente:
a) indenizações, remunerações e despesas relativas ao
transporte de pessoas nos termos do Artigo 8'? e despesas
respeitantes ao transporte de pessoas detidas nos termos do
Artigo 99 ;
b) subsídios e despesas resultantes do transporte de funcionários prisionais ou de escolta; e
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c) despesas extraordinárias decorrentes do cumprimento
do pedido, quando tal for solicitado pela Parte requerida.
ARTIGO 17
Cooperação Jurídica
1. As Partes Contratantes comprometem-se a prestar
mutuamente informações em matéria jurídica nas áreas abrangidas pelo presente Tratado.
2. As Partes Contratantes podem acordar a extensão
do âmbito da cooperação referida no número anterior a outras
áreas jurídicas para além das aí mencionadas.

ARTIGO 18
Outras Modalidades de Auxílio
As possibilidades de auxílio previstas neste Tratado não
limitam qualquer outra modalidade de auxilio em matéria
penal que as Partes entendam, caso a caso, mutuamente conceder-se.
ARTIG019
ReSolução de Dúvidas
Quaisquer dúvidas ou dificuldades resultantes da aplicação ou interpretação do presente Tratado são --resolvidas por
consulta entre as Partes Contratantes.
ARTIG020
Entrada em Vigor e Denúncia
1.

O presente Tratado está sujeito a ratificação.

2. ---0 Tratado entrará em vigor no primeiro dia do segundo mês seguinte àquele em que tiver lugar a troca de instrumentos de ratificação e manter-se-á em vigor enquanto não
for denunciado por uma das Partes. Os seus efeitos cessam·
seis meses após o dia do recebimento da denúncia.
Feito em Brasília, aos 7 dias do mês de maio de 1991,
em dois exemplares originais na língua portuguesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. -Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Francisco Rezek - Pelo Governo da República Portuguesa, João de Deus Pinheiro.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 243• SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO
DE 1992
1.1- ABERTURA

1.2- EXPEDIENTE
1.2-1- Mensagens do Senhor Presidente da RepúbUca
- N~ 360 a 364/92 (n" 714 a 718/92, na origem),
restituindo autógrafos de projetas de lei sancionados.
1.2.2- Parecer
Referente à seguinte matéria:
-Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 63/92, que
reestrutura os cargos da área de Telefonia e dá outras
providências. (Redação do vencido, para o turno suplementar.)

1.2.3 - Leitura de projeto
- Projeto de Lei do Senado n"? 166/92, de autoria
do Senador Márcio Lacerda, que revoga o art. 35 e seu
parágrafo único, do Decreto-Lei n~ 3.689, de 3 de outubro
de' 1991- Código de Processo Penal.
1.2.4- Requerimentos
- N9 820/92, de autoria do Senador Beni Veras, solicitando~ dispensa de interstício e prévia distribuição de avulso
para redação do vencido, para o turno suplementar, do
substitutivo ao Projeto de Resolução n"? 63/92, que reestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras providências.
Aprovado.
- N~' 821/92, de autoria do Senador Albano Franco,
solicitando autorização do Senado para desempenhar missão no exterior.
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822/92,-de autoria do Senador FranciscO Rollem~

berg, solidtando que seja considerado como licença autorizada o próximo dia 20. Aprovado.
1.2.$ - Ofícios
-Do Senador Humberto Lucena, Líder do PMDB
no Senado, de substituição de membros da Comissão destinada a ex~rninare el!!itir parece.r"sobre a Medída Provisória
n' 310/92
- Do Deputarl1,_) Ney Lopes, Líder do Bloco Parlamentar em exercício na Câmara dos Deputados, de-substituição de membros na Comissão Especial destinada a emitir

parecer à Medida Provisória n" 310/92.
1.2.6- Comunicações da Presidência
- Recebimento do Ofício n~ 146/92, do Presidente
do Supremo Tribunal Federal, comunicando que aquela
Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade
n"492-1/600, deferiu, por maioria de votos, medida cauteiar
suspendendo as alíneas de e do_art. 240 da Lei n"' 8.112,
de 11 de dezembro de 1990.
- Recebimento do Ofício no 155/92, da Prefeitura
Municipal de Leoberto Leal, Estado de Santa Catarina,
solicitando autorização do Senado Federal para contratar
operação de crédito, para os fins que especifica.
- Recebimento do Ofício n~ sn2192, da Prefeitura
Municipal de Angelina, EStadO de Santa Catarina, soiicitando autorização do Senado Federal para contratar opera~
ção de crédito para os fins que especifica. ·· -

1.2. 7 - Discursos do Expediente
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Comentários
às ofensas do jornalista Paulo Francis dirigidas à sua pessoa
nos jornais O Estado de S. Paulo, e ú GIÕbo.
SENADOR AFFONSO CAMARGU-- Homenagem à Empresa Brasileira de Planejamento e Transporte
-GEIPOT -,pelo transcurso de seus 27 anos. A questão
do aumento das tarifas púhlicas.
SENADOR HUMBERTO LUCENA, como LíderPosicionamento do PMDB em relação à Proposta de Emenda à Constituição nn 9/92, do Senador José-Eduardo, como
1~ signatário, que antecipa para rtiaio -de 199.3 a R,evisão
Constitucional. Intenção de conjugar a ãntedj).ição~do P1ebiscito e da revisão constitucional.
1.2.8 - Comunicação da Liderança do PDT
- De substítuiçáo de membro na Comissão Mista
incumbida de acompanhar ·os preparativos e a realização
da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
e Desenvolvimento.
1.2.9- Requerimentos
- N' 823/92, de urgência para a Mensagem n' 359/92,
para que seja autoricada a contratação de crédito externo,
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
equivalente a até US$199,200.,_000,00 (cento e noventa e
nove milhões e duzentos mil dólares norte-americanos),
ou seu equivalente em outra moeda, composta de duas
parcelas, um de US$39,900.000.00 e outra de
US$159,300,000.00, junto ao Banco InteramericariO:de~De
senvolvimento - BID - , destinada ao finanCiamento do
Programa Infra-Estrutura Básica- SaneamentO- Fortaleza -CE.

~
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- N·' 824/92. de urgência para o Projeto de Lei da
Câmara n~ 47/92 (n·: 2.628/92. na Cas.a de origem), que
altera a compo::-.ição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho da 12• Região. com sede em Florianópolis- se' e dá outra..; providências.
1.3- ORDEM DO DIA
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo no
78/92 (n" 164/92, na Câmara dos Deputados), que aprova~ c
os textos da Constituição e da Conv,_.nçãoda União Interna~
cional de Telecomunicações. adot::i.das na Conferência de
Plenipotenciários, em Nice. cm 198SJ. Aprovada. À promulgação.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n~
79/92 (n' 169/89, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Económica, Científica e Técnica na área de Pesquisa
Agrícola e Extensão Rural. entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular
de Angola, ~irmado em Luanda, _em 28 de janeiro de 1989.
Aprovada. A promulgação. 1.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
- Requerimento n" 821192, lido no Expediente da
presente ses.hlio. Aprovado, após parecer de Plenário.
-Requerimentos n•" 823 e 824/92, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprova~os._

1.3.2 - Diseursos após a Ordem do Dia
SENADOR MAGNO BACELAR- Tributação fiscal no Brasil.
SENADOR MÁRIO COVAS- Processo de impeachment do Presidente Fernando Collor. Singularidade
do Governo Itamar Franco e o papel do Congresso Nacio-- na! no atua! momento político brasileiro.
SENADOR CID SABÓIA DE CARVALHO- Seca
no Nordeste. particularmente no Ceará, e a má administração dos recursos destinados ao combate dos seus efeítos
ao longo dos anos.
SENADOR HENRIQUE ALMEIDA - Malha rodoviária do Estado do _Amapá.
SENADOR DIV ALDO SURUAGY - Legislação
que_ dísçiplina o Fundo de Participação dos Municípios.
Tramitação d~ Projefos de Lei da Câmara Complementares
referentes ao Fundo de Participação dos~ Municípios.
SENADOR RONALDO ARAGAO - Defesa da
implantação de rodovia ligando a BR-364 a porto peruano.
objetivando expandir a economia de Rondônia e de toda
a Amazônia através de intercâmbio com os países orientais.
~SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG _c_ Veto _
do Presidente Fernando Collor ã Projeto de lei de-iniciativa c
do Deputado Roberto Magalhães que tratava da comple- mentação de aposentadoria aos servidores do ex-DCT.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Política
agrícola. Projeto a ser reapresentado por S. Ex~ dispondo
sobre o arrendamento campulsó~i9 qe parcelas de imóvel
rural.
SENADOR NELSON WEDEKJN -Crise do setor
da construção civil.
•·
1.3.3- Comunicãções da-Presidênda
~ Término do prazo sem que tenha sido interposto
recurso, no sentido de inclusão em Ordem do Dia~ do _
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Projeto de Lei do Senãdo n" 382/91, que acrescenta § 3~
ao art. 12 da Lei n'' 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime único, apreciado conclusival!lente pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
A Câmara dos Deputados.
- Convocação de sessão extraordinária a realizar-se_
hoje, às 18 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.4- ENCERRAMENTO .
2- ATA DA 244• SESSÃO, EM 19 DE NOVEMBRO
DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2. I - Mensagens do Senhor Presidente da República.
- N·· 134/92-CN (n" 687/92, na origem), submetendo
à delib~ração do Congresso Nacional o Projeto de Lei
n9 66/92-CN, que autoriza o Poder -Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em favor do Ministério" da Educação,
crédito suplementar no valor de Cr$523.764.005.000,00
(quinhentos e vinte e três bilhões, setecentOs e sessenta
e quatro milhões, cinco mil cruzeiros), para os fins que
·
especifica.
- N' 135/92-CN (n" 706/92, na origem), submetendo
à deliberação do Congresso NaCional do Projeto de Lei
no 67/92-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União crédito suplementar no valor de
Cr$98.670.000.00D,OO (noventa e oito bilhões, seiscentos
e setenta milhões de cruzeiros), para os fi ris que·específfca.
- N" 136/92-CN (n' 719/92, na origem);submetendo
à deliberação do CongreSso Nacional o Projeto de Lei
n" 68/92-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir aos
orçamentos da União, em fã.vordo Ministério da Educação,
crédito suplementar no valor de Cr$42.408.409.000,00
(quarenta e dois bilhões, quatrocentos e oito milhões, quatrocentos e nove mil cruzeiros), para os fins que especifica.
- W 137/92-CN (n' 720/92, na origem), súbmetendo
à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei
no 69/92-CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir ao
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Orçamento Fiscal da União, em favor da Presidência da
República -Secretaria de Desenvolvimento Regional - ,
crédito suplementar no valor de Cr$100.000.000.000,00
(cerri bilhões de cruzeiros), para os fins que especifica.
~ N• 138/92-CN (n' 712/92, na otigém), submetendo
à deliberação çio Congresso Nacional o Projeto de Lei
do Congresso Nacional n"" 44, de 1992, que "estima a Receita e- fixa a Despesa da União para o exercício financeiro
de 1993'".
2.2.2 - Comunicações da Presidência
-Remessa à Coniissão Mista de Planos, O I-çamentos
Públicos e Fiscalizaç-ão dos Projetes de Lei n,s 66 a
69/92-CN, lidos anteriormente, e abertura de prazo para
tramitação das matérias e oferecimento de emendas aos
mesmos.
2.2.3- Comunicação
___
_
- Do- Senador Albano Franco; de ausência do País
no perfodo de 25 de novembro a 11 de dezembro do corrente ano.

2.3 - ORDEM DO DIA
Substitutivo ao Projeto de Resolução n~ 63792; qtiereestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras pro-vidências. Aprovado, em turno suplementar. A promulgação.
2.3.1 - Discurso apóS a Ordem do Dia
SENADOR AUREO MELLO .-Situação (inanceíra
caótica da Empresa de Navegação da Amazqpia- EN ASA.
2.3.2 - J)esignação da Orderit--do Dia da próxima ses-

são
2.4- ENCERRAMENTO
3 - MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSiÇÃO DAS COMISSÕES PERMANEN-TES

Ata da 2433 Sessão, em 19 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs, Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira,
Francisco Rollemberg e Jutahy Magalhães
As 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESEN- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto LuTES OS SRS, SENADORES:
cena- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho- João Calmon
-João França - João Rocha - José Fogaça - José Paulo
Affonso Camargo ..:...... AIOanú Franco - Almir Gabriel
-Álvaro Pacheco- Amir Lando _ Aureo Mello _ Bello
Bisol- José Richa- José Sarney- Júlio Campos_- Júnia
Parga - Beni Veras -:::_Carlos Patrocínio - César DiasMarise- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia- Levy Dias
Cid Sabóia de Carvalho - Da_rcy Ribeiro - Dario Pe,re.ira
-:- Louremberg Nunes Rocha:..._ LOurival Baptista- Lucídio
- Divaldo Suruagy - E leio_ Alvares - Epitácio CaTetcm·a
Portella- Luiz Alberto -Magno Bacelar- Mansueto de
- Esperidião Amin- Eva Blay --Flaviano Melo- FranLavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Covas
cisco Rollemberg- Garibaldi Alves- Gerson Camata - ---- Marluce Pin_to- Mauro aenevides- Nãbor Júnio:r-

.
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Nelson Carneiro - Nelson Wedekin - Odacir Soares Pedro_Simon- Pedro Teixeira- Ronaldo Aragão -- Ronan
Tito___:_ Ruy Bacelar----: Valmir Campelo- Wilson Martins.

Novembro de 1992

lução n 9. 63, de 1992, que reestrutura os cargos da Área de
Telefoma e dá outras providências.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores.
Havendo número regimental. declaro aberta a sessão.
Sala de Reuniões da Comissão, 19 de novembro de 1992.
Sob a proteção de Deus, inida-roos·n.ossos-ttabalhos.
-Mauro Benevides, Presidente - Márcio Lacerda, Relator
O Sr. 19 Secretário procederá à leitura do Expediente.
- ..;_ Iram Saraiva - Lucfdio Portella - Beni V eras.
É lido o seguinte:
ANEXO AO PARECER N• 376, DE 1992
EXPEDIENTE
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n9 63, de 1992..
MENSAGENS
DO PRESIDENTE
DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafos de projetos de lei sancionados:
- N' 360, de 1992 (n' 714/92, na origem),- de 18 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n• 17, de 1992-CN, que
autoriza o P_oder Executivo a abrir ao Orçamento da Seguridade Social da União crédito suplementar até o limite de
Cr$144.123.413.000,00, para os fins que especifica, e que se
transformou na Lei n• 8.484, de 18 de novembro de 1992;
- N' 361, de 1992 (n' 715/92, na origem), de 18 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n" 29, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União,
em favor do Senado Federal, crédito suplementar no valor
de Cr$83.295.000,00, para os fins· que especifica, e que se
tranformou na Lei n9 8.485, de 18 de novembro de 1992;
- N' 362, de 1992 (n' 716/92, na origem), de 18 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 40, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir _aQ Orçamento Físcal da
União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda e Planejamento, créditos adicionaiS--a-té o limite de
Cr$326.630.684.000,00, para os fins que especifica, e que se
transformou na Lei n~ 8.486, de 18 de novembro de 1992;
- N' 363; de 1992 (n• 717192, na origem):de 18 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n9 46, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir _aos OrçamentoS da União,
em favor do Senado Federal e do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$552.660.000,00, para os fins que
especifica, e que s-e- transformou na Lei n9 8.487, de 18 do
~
novembro de 1992; e
- N' 364, de 1992 (n' 718/92, na origem), de 18 do
corrente, referente ao Projeto de Lei n\> 49, de 1992-CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamerifos da União,
em favor do Senado Federal e do Ministério da Justiça, crédito
suplementar no valor de Cr$6.107.394.000,00, para os fins
que especifica, e que se transformou na Lei'n9 8.488, de 18
de novembro de 1992.

Fa_ço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulgo a seguinte
RESOLUÇÁO N•
,DE 1992
Reestrutura os cargos da Área de Telefonia e dá
outras providências.
Art. 19 Os cargos pertencentes à Categoria Funcional
de Auxiliar Legislativo, Área de Telefonia, Nível Auxiliar
passam a integrar a categoria funciori.al de Técnico Legislativo:
nível intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado Federal
com a respectiva área de especializaÇão.
'
Art. 29 Os afuais ocupantes dos cargos de que trata
o artigo anterior, que contarem no mínimo três anos na Categoria Funcional, são posiciOnados na Tabela de Vencimentos
aplicável aos cargos de Nível Intermediário,~ na classe 1\ Padrão IV, d~ Categoria do TécnicO Legislativo, NíVel Interme'
diário, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 39 O disposto nesta Resolução aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes do_ falecimento de servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 4~ Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1o de setembro de 1992.
Art. 59 Revogam-se as disposições em contráriO.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - 0 Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido o seguinte

PROJETO DE LEI DO SENADO N• 166, DE 1992
Revoga o art. 35, e seu parágrafo único, do Dec~
to-Lei n• 3.689, de 3 de outubro de 1941 - Código
de Processo Penal.
O Congresso-N3cional decreta:
Art. 19 Fica revogado o art. 35, e seu parágrafo único,
do Decreto-Lei n' 3.689, de 3 de outubro .de 1941 -Código
PARECER
de Processo Penal.
Art. 29 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
PARECER N• 376, DE 1992
Art. '3-<:> Revogam-se as disposições em contrário.
(Da Comissão Diretora)
Justificação
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Resolução n• 63, de 1992.
O art. 35, e seu parágrafo único, do Código de Processo
A Comíssão Diretora apresenta a redação do vencido, Penal, têm comando negativo, em relação à mulher casada,
para o turno suplementar, do Substitutivo ao Projeto d~ Reso- para o exercício do direito de queixa:
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"Art. 35. _ A mulher casada não poderá exercer
o direito de queixa sem consentimento do ma'rido, salvo

quando estiver separada ou quando a queixa for contra
ele.
Parágrafo único. Se o marido recusar o consentimento, o juiz poderá supri-lo."
A razão dessa acessoriedade da mulher em relação ao
próprio marído localiza-se na época da edição desse decreto-lei
- 1941. Além de o pensamento da época_ exigir da mulher
casada comportamento próprio de posição secundária, o que
facilmente se dessume do texto do art. 35 e de seu pãrágrã:fõ:
Só essa breve análise já deixa à mostra dois aspectos
que recomendam a proposição.
O primeiro, pela-rieceSSfclade de que se alterem os dispo-

sitivos defasados do Código de Processo Penal, adaptando-os
gradativamente às necessidadesatuais. A atualização, por esse
processo de análises localizadas, vem se mostrando mais eficiente que as propostas aos códigos como um todo, pois estas
últimas demandam abordagens nem sempre frutíferas e tempo
em demasia, como é exemplo o projeto do novo Código Civil.
em tramitação há mais de dez anos.
O segundo aspecto tem natureza constitucional. O art.
226, § 5', da Carta de 1988 confere à mulher, no âmbito
da sociedade conjugal, direitos iguilis aos do horriem.
Esse dispositivo da Constituição, que igua:ta direiiós-· e
deveres refere_ntes à sociedade conjugal, está_ agasalhada no
Càpíttilo -vn do Título VIII. O capítulo em referencia trata
da "fa.ml1ia, da criança, do adolescente e do idoso".

Da inSerção do- tr!ma nesSe capítUlo depreende-se não
apenas que a mulher casada tem "direitos e deveres iguais
aos do marido", mas que a própria concubina os tem, pois
o§ 5" do _art. 226 repórta-Se ãSOCiCdade conjugal, não estabelecendo se formal ou não.
DepoW, o § 49 dO--mesmo artigo descreve o que se deve
entender por "entidade familiar", admitindo-se social e legaJmente, baStando para isso que alguém viva em conlp3nhia
do próprio kiescendente.
Dessa ~Orma, além da igualdade entre os integrantes da
sociedade conjugal, seja ela formal ou concubinária, parecenos válido concluir que nãó mais existe o "cabeça do casal' 1,
nem a acessoriedade da mulher em relação ao homem com
quem viva.
Ora, se não há de"pcndéncia da mulher ao companhéiro
com quem vive maritalmente, nem aplicabilidade do art. 35
a ela, amparada que está pelo disposto na Constituição, embora sua relação com o mesmo companheiro equipare-se à da
mulher casada, então a esta última também não se pode aplicar
a norma processual. Fazendo-o, infringii'fam.-os não_ apenas
o comando do art. 226, mas, também, o disposto no art.
5" da Carta, que prescreve aos iguais igual tratamen~o.
Sendo assim, o art. 35 e Sei.l-pará-grafo úiliOO estão tacita_;mente revogados pela norma constitucional, restandO fazê-lo,
direta e literalmente, através de norma cogente ordinária.
Afinal, o comando do art. 35~ por sua mera existência literal,
isto é, apenas por constar do Código, aínda que desProvido
de força em razão do conflito com a Constituição, poderá
suscitar controvérsias jurídicas inteiramente desnecessárias,
do ponto de vista prático-processual.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. -- Senador
Márcio Lacerda.
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LEGISLAÇÃO CITADA

DECRETO-LEI N' 3.689,
DE 3 DE OUTUBRO DE 1941
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
Art. 35. A mulher casada não poderá exercer o direito
de queixa sem consentimento do marido, salvo quando estiver
dele separada ou quando a queixa for contra ele.
Parágrafo único. Se o marid.o recusar o coqsentimento,
o juiz poderá supri-lo.
·

CONSTITUIÇÃO DA
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

·...... ·........ ,·.. ··.... ,·· ··cA:i+iüLo ·i· ···.... ···...... ·, ... , .... ·
Dos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos
Art. S? Todos são iguais perante- a lei, sem distinção
de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, e aos estrangeiros residentes no País, a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade,
nos-termos- seguintes:
• ••••• c ••••••••••••••••••••••

CA'P'fiüLO 'Vii...........................

~

Da Família, da Criança,
do Adolescente e do Idoso

Art. 226. A familia; base da sociedade, tem especial
proteção do Estado.
_§ 19 O casamento é civil e gratuita a celebração.
§ 29 O casamento religioso tem efeito civil, nos termos
da lei.
§ 3~ Para efeito da proteção do Estado, é reconhecida
a·-uniãO estável entre o homem e a mulher como entidade
familiar. devendo a lei facilitar sua conversão em casamento.
§_ 4" Entende-se, também, como entidade familiar a comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes.
§ 59 Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mul,her.
§ 6~ O casamei:::tto civil pode ser díssolvido pelo divórcio,
após prévia separação judicial por mais de um ano nos casos
expressos em lei, ou comprovada separação de fato por mais
de dois anos.

rA Comissão de CÕnstitUiçao, -JuStiça e Cidadania
- decisão terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O ·projeto
lido ser~ pub~icado e_ remetido à comissão competente.
--Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 820, DE 1992
Sr. Presidente,
Nos termos do art. 281, do Regimento Interno. requeiro
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulso para
redação do vencÍdo, para o turno suplementar, do substitutivo
ao Projeto de Resolução n9 63, de 1992, de autoria da Comís-
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são Diretora, que -reestrutura cargos da área de Tel~f_onia
e dá outras providências.
·
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. -Beni veras.
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Senhor Presidente~
Solicito a Vossa Excelência providenciar as seguintes
substituições na Comissão destinada a examinar em emitir
parecer sobre a Medida Provisória n~ 310, de 13 de novembro
de 1992, que "autoriza a utilização de recursos do Fundo
de Marinha Mercante em favor da Companahia Llyd Brasileiro- LLOYDBRÁS".
- -- O Senador Humberto Lucena, como Titular, pelo Sena•
dor N~lson Carneiro.
O Senador Pedro Simon, como Titular, pelo Senador
Ruy Ba(celar.
·
Ao ensejar renovo a Vossa Excelência protestos de elevada estima e distinta consideração. -Senador Humberto Lucena -Líder do PMDB.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Aprovado
o requerimento, o projeto a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima sessão.
Sobre a mesa, requerimento que será lidO- pelO- Sr. 1'~
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 821, DE 1992
Tendo sido designado pelo Senhor Pre_sidente da República para, na qualidade de Observador Parlamentar, integrar
a Delegação do Brasil à XL VII Sessão da Assembléia das
Nações Unidas, solicito autorização do Senado para aceitar
a referida missão, nos termos dos arts. 55, III, da Constitu1ção
e 40 do Regimento Interno.
Sala das Sessões, 19 de nnvembro de 1992. ~ Senador
Albano Franco

Ofício n' 264-L,BL. PARL./92
Brasília, 18 de novembro de 1992

A Sua Excelência o SenhOr
Senádoi-Mauro Benevides_
Dri. -Presidente do COngfesso Nacional
Nesta
Senhor Presidente,
Comunico a V. Ex~ que o Deputãdo Flávio Palmier da Veiga -PRN/RJ, deixa de fazer parte,
como Membro Efetivo, da Comissão Especial destinada a
emitir parecer à Medida Provisória n"' 310, assumindo eni
seu lugar o Deputado Carlos Roberto Massa, PRN/PR.
Jn_form.Q, ainda, que o Deputado Carlos Roberto Massa
- PRN/PR, d~ix~ .a vaga de Membro Suplente da referida
Comissão, sendo substituído pelo Deputado Flávio Palmier
;la Veiga, PRN/RJ.
Nesta oportunidade, apresento a V. Ex~ protesto de estima e apreço.
Deputado Ney Lopes, Líder do Bloco Parlamentar em
· exercício.

O Vice-Presidente da República, no exercício do cargo
de Presidente da República, de acordo com o disposto no
Decreto-lei n~ 1.565., de 5 de setembro de 1919, rgulamentado
pelo Decreto n"' 44.721, de 21 de outubro de 195, e na Lei
n• 5.809, de 27de fevereiro de 1975,85.146 de 15 de setembro
de 1980, e 95.670, de 1988, resolve
_
_
Brasilia, 3 de novembrode 1952, 171• da Independência
e 104• da República.
Itamar Franco
Fernando Henrique Cardoso
(À Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Serão feitas
as substituições solicitadas.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- O requerimento lido será apreciado após a Ordem do Dia.

A Presidência recebeu o Ofício n" 146, de 16 do corrente,
peio qual o pfesidente- do SJ.!premo Tribunal Federal cpmtJ_ni~
qué aQUela Corte, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucio~
nalidade n"' 492-11600, deferfU,"por maíoria de ·vOtOs, medida
cautelar su_spendendo as alíneas d e e do art. 240 da Lei n?
REQUERIMENTO N• 822, de 1992
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
~
O expediente será encaminhado à ComisSão de ConstiRequeiro sejã- cOnsiderada com-o -ticença autorizada nos
tuição, Justiça ê Cidadania, para conhecimento.
termos do art. 43,inciso II, do Regi~ento Interno do Senado
A Presidência recebeu o Ofício n~' 155, de 1992, da PrefeiFederal, minha ausência de Brasília, no próximo dia 20, a
tura Municipal de Leoberto Leal, do Estado de Santa Catafim de participar de solenidades de inauguração- das obras
rina, solicitando, nos termos da Resolução n 9 36, de 1992,
de construção realizadas na gestão do P_r5?f· Clodoaldo- de
dó -senado Federal, autorização para contratar operação de
Alencar Filho, Reitor da- Uníversidadi! -Federal d~ ~ergipe
crédito; para fins que especifica.
e para participar da comitiva- qu-e reC"epecionará-0 Ministro
A matéria será despachada à Comissão de Assuntos Ecode Estado da Previdência Social- Deputado Antonio Brito,
n6micos, para ser anexada ao Ofício n~' S/67, de 1992.
que assinaraconvenioscom o GoVerno do Estado-em Ar.acaju.
A- Presidência recebeu, da Prefeitura Municipal de AngeSala das Sessões, 19 de novembro de 1992.- Seriador-lina, Estado de Santa Catarina, o Ofício n"' sn2, de 1992,
Francisco Ro!lembereg.
·
solicitando, nos termos da Resoluçãon9 36, de 1m, do Senado
SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)
Aprovado Federal, autorização para contratar operação de crédito para
.
o.requerimento,fica concedida a licença solicitada, nos termos os fms que especifica.
A matéria será despachad~ à Comissão de Assuntos Eco- :
do art. 43, inciso II, do Regimento-interno.
nômicos.
Sobre a mesa, ofício que ser.ão lidõs pelo Sr. 1'~ Secretário.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Há oradores,
São lidos os seguintes.
inscritos.
Brasilia, 19 de novembro de 1992.

Sobre a mesa, requt:~iJ!le~to que será lido_ pelo,~~- 1~
Secretário~
·
- ·
·É lido e aprovado o seguinte.

o
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ConCedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Senador;Epitácio Cafeteira, Srs. Senadores, sinto-me, hoje, levado a comentar ofensas que o jornalista Paulo Francis, no jornal O Estado de
S. Paulo, na sua primeira página e na sua coluna, e no jornal
O Globo, pela enésima vez, faz a mim,- à i:ninha pessoa.
Ao fazer uma dedicatória para mim em seu-livro Cabeça
de Negro, em 1979, Paulo Francis esç:reveu: "Ao Eduardo
Suplicy, meu Deputado, economista e "cabeça"_. Ele já_me
conhecia bem, pois ambos escrevíamos para ·a Folha de S.
Paulo, onde basicamente eu defendia as proposiÇÕes que levaram inúmeros amigos meus a Considerarem importante que
eu as trouxessem para o Parlamento, para defendê-las como
representante do povo.
Dentre esses amigos estava Cláudio Abramo, o mesmo
jornalista que nos convidou para escrever na Folha e que
sobre Paulo FranCis- ressaltava, corno fez na apresentação do
livro Cabeça de Negro, do referido jornalista, o quanto as
suas críticas severas às elites, tanto as preocupavam.
Desde 1979, Paulo Francis mudou um bocado, muito
em relação à minha pessoa. Particularmente, desde que passou
·a escrever para o Estado e, tambêm, mais recentemente, para
O Globo, a sua missão principal, já no artigo de esttêia, passou
a ser não mais criticar ás elites mas, sim, atacar o Partido
dos Trabalhadores, e, sendo eu uma das pessoas de signifi.:.
cativa representação popular no Partido dos Trabalhadores,
pelo reconhecimento da população nas urnas, tornei-me, assim como o Lula, a Luíza Erundina, a Benedita da Silva,
um dos seus alvos preferidos. De "Meu Deputado, economista
e "cabeça", tornei-me "mogadon" e "maluco". O_ carinho,
o respeito e o recon_becimento transformaram-se em ironia,
desrespeíto e ofensa pessoal, extensivos, com freqüência, à
minha mulher. Por que razão? Já em 1979, Paulo Francis
conhecia o que eu pensava, pelo menos há quatro anos, desde
1977, pois eu escrevia, coni freqü€ncia, Cerca de quatro artigos
semanais para o jOfilal Folha de S. Paulo. Ele sabia de quão
importante eu considerava a democratização do Brasil, a_ ampliação das liberdades democráticas, a possibilidade de os
trabalhadores terem voz m~is ativa nas decisões-da política
económica. Sabia o quanto eu defendia a criação de instrumentos que pudessem viabilizar o crescimento económico com
melhor e mais eqüitatiVa distribuição da renda.
Foram essa-s preocupações que me levaram a ser membro
fundador do Partido dos Trabalhadores, ao lado de tantos
companheiros, como Lula. como Sérgio Buarque de Holanda,
como Mário Pedrosa e tantos outros. Um partido que passou
a ser violentamente, senão virulentamente, atacado por aquele
jornalista, muitO- fnais ~pela caricatura que por vezes- fazem
de nossa organizaçáõ, de -nossos objetiVos, -dO que- (X5f-ilõSSa
face real, em função de nossos acertos e erros.
Reitero nã6-fer sldo de minha iniCiatiVa,-e- riãó houve
tempo hábil, durante os dias de tantas atrif?ulações na campanha, para que o advogado Luiz Bueno de Aguiar, do Partido
dos Trabalhadores, me consultasse previamente sobre o pedido de suspensão de Paulo Francis escrever- ~.-que peilsásse
a meu respeito, tanto em O Estado de S. Paulo 'lllanto em
O Globo. A iritenção do_ advogado foi ·coibir o que avaliava
ser o abuso do poder económico, dada a extraordinária divulgação da palavra ofensiva de Paulo FranCiS, ·anUnciada a cada
trinta ou quarenta minutos, -pela Rede Globo de Televisão,
particularmente na capital de São Paulo, onde disputava as
eleições contra o candidato do PDS, Paulo Salim Maluf.

Sexta-feira 20

9199

Apesar desse ponto de vista, não fui, e declarei aos jornais,_a.o Globo e ao Estado, ser favorável à total liberdade
de exPréssão do_ jornalista. ·Houve uma.decisâo definitiva do
juiz, sem possibilidade de voltar atrás, em função da insistência
~a _ofensa, que levou àquela coibição, segundo me foi explicado.
Numa próxima eleição, Se dela participar, farei questão
de orientar o advogado no~entido de sempre garantir o direito
de ~e~p_osta, se possível juiito ao próPrio órgão de imprensa,
sem_solicitar _ql!alquer c~nsu_ra. __
Digo que Paulo Franci$ costUma criticar o PT mais pela
caricatura que nos fazem do que pelo que pregamos, porque
parece acompanhar com pouca atenção os nossos documentos
e pensamentos. bem como os próprios fatos a que tem-se
-~ferido_ relativos à minha pessoa. E:iilbora não pare de escre_yr;r ar~peito_ do Partido dos Trabalhad()resrecusou-se, por
ex:emplO, a eritrevistar Lula, põf Oc3s1ã0 da sua visita a Nova
Iorque, quando candidato à Presidência da República, porque, segUndo_ disse, não consid~rava interessante <;L pessoa
que mais tarde veio a obter nada menOs do_que 31 milhões
_de vot.o~ ..d9s.brasil~iro~ e que continua sendo, Sem dúvida,
as pesquisas e5tão a demonstrar, uriía das rilaiores lideranças
populares no Brasil e aquela pessoa que hoje, nas pesquisas
de opinião, lidera a preferência do povo para ser candidato
à Presidência da República.
Reitero que Paulo Francis costuma dizer sobre o Partido
dos Trabalhadores fatos que não cOndizem com a nossa realidade. Neste sentido, n~o tem sido um bom jornalista.
No que diz respeito aos fatos relativos à minha própria
pessoa, quero--ressaltãr que nunCa, em qualquer morriento
d~ minha vida, procurei escondê-los. Inclusive, tive a OportUnidade de relatá-los em algumas entrevistas à imprensa. E
mesmo o· que está nessas entrevistas·;· cjuando referidos por
Paulo Francis, o forãm de forma riluito distorcida.

O Sr. Hulnbe:rto Lucena- V. Ex~ me permite um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Com muita honra. Senador Humberto Lucena.
O Sr. H~mberto Lucena- Nobre Senador, em primeiro
lugar, cumpnmento V. Ex" pela sua campanha para prefeito
da capital pãiilista, durante a qual se houve, como· SemJ)fe,
com muito espírito público, dignidade cívica. Embora não
tenh~ logrado êxito no seu objetivo, porque, afinal de contas,
quando nos candidatamos, já estamos de espírito preparado
para a vitória ou para a derrota. V. Ex~, mais uma vez, plantou
sementes que, certamente, haverão de germinar no terreno
da política de São Paulo e, particularmente, de sua capital,
onde obteve, inclusive, uma votação que, se não lhe assegurou
o triunfo na~ urnas, pelo menos demonstrou, mais uma vez,
tJ seu prestígiO e~tre os paulistanos. Quanto às críticas i ri justas
-- que V. Ex~ agora rebate --,- feitas durante a campanha
pelo ilustre jornalista Paulo Francis, desejo, em meu nome
pess-oal e no de minha Bancada, levar total solidariedade a
V. Er, que é um homem público de reconhecida probidade
e comt>etência, merecendo, portanto, todo o nosso respeíto,
o no_sso apreço e a nossa admiração.

O SR. EDUARDOSUPLICY- Agradeço muito ao nobre
Uder Humberto Lucena pelas palavras que muito me honram.
Trata-se âe um testemunho imPOrtantíssimo paril mim, uma
vez que temos convivido, nesses últimos dois anos, quase
que diariamente no plenário desta Casa. Tenho a certeza de
q_~.e, por _p~rte de aproximada!:ll~nte 2 milhões e 24 mil eleito-
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res da capital de São Paulo, que me proporcionaram uma
pondero à busca de um jovem relativamente aos anseios maiovotação naquele Município ainda maior do que a que eu havia
res, que ainda procuro para o meu País: construir uma socie~
obtido _como candidato ao Senado_- na ocasião, em 1990,
dade com liberdade, com democracia e com justiça para todos
dos 4 milhões 230 mil votOs que reCebi no Estado, _cerca de
os brasileiros; uma sociedade onde tenhamos, mais cedo do
1 milhão 780 mil vieram da Cidade- de São Paulo_-:-, houve
que possamos esperar- ou do que possam colaborar pessoas
um reconhecimCnto público cjue mostra que se o jofúálista .çomo Paulo Francis -, a realização de tudo aquilo que está
Paulo Francís tivesse razão, não teriam sufragado com tanta
na Declaração Universal dos Direitos da Pessoa Humana.
intensidade o meu nome.
Mui_to o~rigado.
Não posso deixar de dizer que me soa muito" estranho
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _: Concedo
o procedimento do jornalista Paulo Francis.
__ _
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
Ainda, nesta terça~feira, o Deputado Fábio Feldmann
- que também se portou com muita dignidade como candiO SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Pronuncia
dato a prefeito, tendo obtido respeitável votação no primeiro
o seguinte discurso)- Sr. Presidente, Srs. Senadores~ é com
turno das eleições como candidato do PSDB e me apoiado
grande satisfação que registramos hoje os 27 anos de existência
publicamente no segundo turno; inclusive gravou para o horáda Empresa Brasileira de Pianejarnento de Transportes, mais
rio eleitoral - relatou-me um fato Ülteressante. Disse-me
conhecida como Geipot.
ter estado, há poucos dias, em Noya fp_rque e, tendo__enconAo longo dessas quase três décadas, o Geipot produziu
trado o jonlaliSta Paulo Francís, -este havia se referido· à níim
cerca de novecentos trabalhos, entre estudos, pesquisas e placomo um seu amigo_, cqmo uma pessoa de quem ele gostava.
nos sobre transportes no País. Todo esse acervo possibiliOra, que riiuy amigo é esse que, pela enésima vez, resolve
tou-nos um melhor conhecimento no setor de transportes e
referir-se a mim de forma tão ofensiva, de forma tão baixa, -~contribuiu para que as decisões de investimentos fossem realide forma não condizente com a própria compreensã-o que
zadas de forma mais racional.
seria de se esperar de um jornalista com tanta cultura, com
O Geipot é uma casa de geração de idéias com caractetanta leitura, que a todo momento-está assistindo aos melhor_es
rística ímpar no Brasil. Suas atividades são orientadas pela
espetáculos que podem ser· proporcionados, não apêtias em
visão abrangente e isenta dos transportes para servir à socieNova Iorque, mas também em Florença, on~e el~_~teve há
dade brasileira.
pouco, em Veneza, cm Roma ou em Londres, por -onde ele
Na essência dos seus trabalhos, sempre se aplicam conceisempre anda?
tos da busca permanente da integração, seja entre as modaliCorno pode, urna pessoa de tantã Cultura, querer destruir,
dades de transportes, seja nas relações dos transportes com
de forma definitiva, alguém que conhece bem e __a quem já
os demais setores da economia, seja no reconhecimento das
se referiu de forma positiva, como atesta sua dedicatória__ a
diferenças que existem entre as macrorregiões do País. seja,
mim? Por trás da sua atitude deve haver um objetivo maior,
enfim, na modernidade do tratamento científico dado aos seus
que parece ser .o de, mortiferamente, ten-ta-r atacar _o Partido
trabalhos, nos quais a complexidade do setor Transportes exia que pertenço; tentar atingir objetivo5: maiores, de~en-did_Qs
ge o domínio de vários campos do conhecimento humano.
por um Partido que foi organizado para dar voz e vez àqueles
O Congresso Nacional teve participação decisiva em uma
que por tanto tempo estiveram marg_inalizados da vic;Ja p_olítica _importante ocasião na história do Geipot e que merece ser
brasileira; tentar atingir mortiferamente um Partido que foi
lembrada e registrada no dia do seu aniversário. Em 1989,
capaz, sim, de atingir muitos de seus objetivos, tanto que
o Executivo determinou a extinção de várias empresas públitrouxe, pela primeira vez ao Congresso Nacional, nada menos
cas, dentre elas o Geipot. O Congresso" q~9 aceitou totalmente
do que cinco Deputados Federais que são ljderanç_as_proveessas decisões, especialmente no caso do Geipot,_ sobretu,do
nientes do campo, trabalhadores rurais, trabalhadores_ d~_en _ pela sua relevância como órgão de planejamento de transxada, trabalhadores que efetivamente conviyem com os camportes no País. Assim, por decisão da~__9uas.. Casa,&; do,_Co-Uponeses.
gresso, o Geipot foi mantido através d~ um de~reto legislativo.
Esse Partido foi exatamentc o prirneíto a organizar uma
-O Geipot tem correspondido positivamente a essa decisão
manifestação pelas "DirCtas Já", em novembro de 1_983, em
d_o Congresso Nacional. Mesmo diante das dificuldades por
frente ao estádio do Pacaembu; esse Partido foi justªme_nte
que passa o setor público no País, o Geipot tem produzido
um dos primeiros a requerer a constituiçãO da CPI sobrc:Lo .. excelentes e importantes trabalhos em prol do aprimoramento
caso PC Farias e a denunciar os atos__ de corrupção do Presido setor Transportes.
__ Agora mesmo tomei conhecimento de três relatórios redente Fernando Collor de Mello, que tanto apoio recebeu,
ao contrário de Lula, do próprio jornalista Paulo Francis.
--~I)~_me:nte_CQitChJídos pelo Geipot. Um com o título "DirePaulo Francis, ao querer atacar-me mortiferamente, obtrizes Ambientais para o Setor Transportes" faz uma abordagem inovadora_ e moderna acerca das interfaces dos transviamente se colocou ao lado de meu adversário, sobre quem,
apesar de ter muitas histórias a contar, ele preferiu nada falar,
portes com o meio ambiente. Demonstra, pela própria iniciapreferiu deixar para o limbo anistiar o seu paSsado. Preferiu,
tiva do Geipot, as preocupações do setor com o fato de que
Paulo Francis, tentar atingir-me com fatos ocorridos aos meus _os transportes motorizados, ao mesmo tempo que desempe21 anos, fatos que nunca tive quilquer problema em relatar.
__nha.m papel essencial no funcionamento da sociedade, também
afetam adversamente a qualidade de vida das pessoas, atimai!l'
Paulo Francis devia ter usado adjetivos tão feri~os quanto
os que usou para se referir à_ minha pessoa, para descrever
e plantas. O relatório indica como esses efeitos indesejáveis
os episódios relatad9s por ele mesmo nos seus livros autobio~
devem ser mitigados oo evitados. É o Geipot demonstrando,
gráficos, Cabeça de Papel, Cabeça de Negro, onde ele preferiu
mais uma vez, sua liderança nacional no tratamento de quescontar fatos ~a sua Vicia na forma de fiç_ção.
_ _
tões fundamentais da sociedade.
Corito as cois3S como -elas &ao:- Os fatos ocorridos em
O outro relatório denomina-se Avaliação da Contribuiçã_o
dos Usuários Rodoviários. Trata de- um temã-da mais alta
1~62, que se referem a passagens reais da minha vid3., corres-
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relevância para o País: a questão do_ finan_ciament_Q_.de rodovias. Todos_ nós, membros do Poder Legislativo, representantes legítimos do povo brasileiro, estamos sempre preocupados com o terrível grau de degradação que atingiu a malha
federal de rodovias, componente essencial da vida económica
do País.
No âmago do problema está a questão das fontes de
finari.Ciamcnto dos gastos com as rodovias. Há pouco tempo,
aprovamos a criaÇão-de uma Taxa de Conservação de Rodovias, que infelizmente foi julgada inconstitucional pelo Supremo Tribunal FederaL Neste momento, estamos debruçados
sobre o Orçamenta_ de 1993 e sobre a proposta de Reforma
Fiscal.
Sr. Presidente, acredito que os membros desta Casa devem procurar conhecer esse trabalho do Geipot. Nele existem
significativos ensinamentos sobre a tragédia brasileira representada pelas condições das nossas rodovias.
O Sr. Humberto Lucena- Permite-me V. Ex~ um aparte,
nobre Senador?

O SR. AFFONSO CAMARGO- Com prazer, nobre
Senador.
O Sr. Humberto Lucena - Estou de pleno acordo com
o oportuno pronunciamento de V. Ex\ sobretudo quando,
com a autoridade_ de ex-Ministro dos Transportes não só do
Governo Sarney, como também do Governo Collor, V. Ex~
se refere ao péssimo estado das nossas rodovias. Sei que,
embora não tenha tido tempo, V. Ex•, pelo menos pela imprensa. demonstrou muita preocupação com esse problema,
particularmente com a sua solução. Agora, ao examinarmos
a questão relacionada com o ajuste fiscal de emergência ou
com urna reforma fiscal ampla, tenho para mim que é chegada
a hora de encontrarmos um financiamento para as rodovias.
Salvo melhor juízo, acho que a melhor solução seria a restauração do Fundo Rodoviário Nacional, que constou da Constituição de 1946, extinto contra o meu voto e de outros companheiros, pela Assembléia Nacional Constituinte aó elaborar
a atual Carta Magna. Aquele fundo vinculava recursos arrecadados diretamente dos contribuintes ao DNER. Era importantíssimo, na medida cm que essa entidade da administração
indireta, subordinada ao Ministério dos Transporte-s, não preCisaria, tendo aquelas disponibilidades, de recorrer às verbas
do Tesouro_ Nacional, não só para conserva-r a· malha viária
nacional, que hoje é muito ampla, sobretudo a partir do Governo de Juscelino Kubitschek, mas também para até implantar novas rodovias c pavimentá-las. Enfim, temos que encontrar uma fórmula, ou essa ou outra, contanto que resolva
esse ingente problema.

O SR. AHONSO CAMARGO- Muito obrigado, nobre
Senador Humberto Lucena. Encerro este pronuncfamento
que faço em relação ao Geipot, dizendo da preocupação permanente do seu pessoal com a manutenção de um patrimônio
que já existe c que está avaliado em 50 bilhões de dólares.
A malha pavimentada está sendo despavimentada a cada dia
que chove, pois a água é a grande ad_versária do _pavimc:mto.
Encerro aqui esta parte do meu pronunciamento, dizendo
que, efetivamente, o Geipot é um dos órgãos de maior impOrtância da administração pública federaL Houve um momento
em que ele esteve por ser extinto, mas lutamos muito para
que permanecesse. As funções da Empresa-Brasileira de
Transportes Urbanos, EBTU, acabaram sendo incorporadas
pelo Geipot, o que foi uma solução inteligente.
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Creio já ter sido aprovada uma emenda dentro da reforma
administrativa que corrigiu um erro que foi feito no parecer
do relator, c ele mesmo depois concordou que tinha havido
um erro, em que substitu[ra aquela divisão normal do MinisR
tério cm Secretaiías-de Transportes Rodoviários, FerrOviários
e Aquaviários por Secretarias de Planejamento, Produção e
Desenvolvimento, quando o Geipot já faz isso. Tanto o planejamento como o dese_nvolvimento é a função precípua do
Óeipot. Acredito que ontem foi modificado novamente, porque as três Secretarias, que sãO executivas, são de produção
nos setores rodoviário, ferroviário e aquavíário.
Neste momento, quero felicitar o Geipot pelo seu aniversário e desejar que continue sendo uma empresa de renome
internacional, como é atualmente pelos excelentes trabalhos
que tem prestado ao setor de transportes do País.
Reportando-me ao excelente. aparte de V. Ex~. nobre
Senador, concordo plenamente com o seu ponto de vista com
relação à solução do problema do financiamento de rodovias.
V. Ex~ deve estar percebendo que estou saindo um pouco
do meu comportamento oriental, estou um pouco aflito no
momento. Não é porque acho que as coisas não tenham solução: estou aflito porque acho que têm. É questão de sentar,
discutir e dar as soluções, V. Ex• mesmo está trazendo uma
solução.
Lutei muito para que não fosse extinto o Fl!ndo Rodoviário Nacional, que era formado pelo Imposto Unico sobre
os Combustíveis. Continuo acreditando que, para a índole
do brasileiro, a melhor forma de financiar rodovias é taxar
os combustíveis. O consumidor iria aO posto, abasteceria o imposto já estaria incluído no preço do combustível - e
não se aborreceria, pois não precisaria parar em estrada. Seria
mais prático, além de ser uma so,Iução emergencial.
Concordo que o pedágio é uma forma justa de se cobrar,
mas o brasiÍeiro não gosta de pagar pedágio, resiste muito_.
Estamos implantando um sistema moderno de pedágio. V.
Ex• falou em programa de emergência há pouco. Concordo
que é importante que se tenha um programa. de emergênCia
para tais casos. Temos mil problemas. mas apenas meia dúzia
deles é importante. Acredito que a taxação de combustível
realmente é a solução.
A informação que tenho a lhe dar, Senador Humberto
Lucena, creio que V. Ex..- rião a possui. É um assunto especializado. mas de suma importância para esta Casa: atualmente,
a União taxa o combustível via Imposto de Importação de
Petróleo Bruto. Essa arrecadação rende para a União cerca
de 50 milhões de dólares ao mês. Parte desse montante -:excluindo a parte destinada à educação- iria para o DNER.
Eritretanú:>, não está indo, pOrque a Petrobrás voltou a não
pagar. Não entendo por que uma empresa estatal não paga
irnpos~o à União. Eram destinados em torno de _40 milh_ões
de dólares para o DNER. o que era mais ou menos a metade
do programa que tínhamos feito para este final de ano.
Os Estados e Municípios arrecadam atualmente, de ICMS
no combustível, 300 milhões de dólares por mês. Só o Estado
de São Paulo arrecada mais de 100 milhões de dólares por
mês. Veja V, Ex~ que distorção se criou no País: um só Estado
arrecada mais do dobro do que a União arrecada. É __ ~vidente
que isso não pode continuar! Deve-se fazer um estudo no
sentido de resolver o problema do financiamento das rodovias,
Sr. Presidente, certamente todos leram hoje os jorn-ãiS
e tomaram conhecimento da repreensão do Presidente.da República ao Ministro do Planejamento. Sua Excelência diz que
o Ministro nãO está fazendo ·aquilo que tiriha ensinado a ele
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há algum tempo. Trago a4ui novamente a minha preocupaÇão.
Não sei o que Mínistw Paulo Hadtlad teria ensinado ao Presi~
dente Itamar Franco. mas creio que, quando S. Er.sugcre
ao Presidente que- ~untinue praticando o reajuste inflacionário
das tarifas públicas, está dando o ensinamento correto~
Preocupado com este assunto, Sr.Presidente, conversei
hoje com o Senador Pc.!dro Simon e disse-lhe que, se S. Ex'
quisesse~ poderia marcar uma reunião de Senadores interes~
sados na mat~ria com o Presidente da República, a fim de
discutirmos a questão. Não vejo uma contradição maior entre
o problema dos trabalhadores._ de baixa renda e o reajuste
das tarifas púhlicas. Sem tarifas públicas reajustadas, iremos
comprometer a nossa infra-estrutura; sem infra-estrutura não
há desenvolvimento; ~m desenvolvimento não há emprego;
sem emprego não há salário. O reajuste das tarifa;; públicas
não pode ficar sine die. Cada dia que passa implica mais de
1% de inflação, c- os prohlcmas tendem a ficar mais graves.
Preocupa-me muito. Sr. Presidente. que não possamos dar
seqüência mais rápida à solução desses pr_ol:>h~mas.
Procurei falar huje ~om o _Ministro Hugo Napoleão a
respeito da Tclebrá:,. O si:-.tema Tekbrás goza de bom conceito
internacional e tem tido facilidade para conseguir financia--mentos internacionais. Na medida em que todos os planos
da cmpre5a vão se comprometendo profundamente pela falta
de reajuste tarifário, o que ocorre é que ela perde sua condição
de lançar as ADR. Há possibilidade. inclusive.,. de haver rc~
compra de aerobondes, já colocados no mercado internacional. O sistema Tclebrás brasileiro pode entrar num momento
de absoluto de::;equilíbriu.
Não trabalho na base do quanto pior melhor. Não é porque fui Ministro e agord estou fura do Governo que vou
querer que o Governo não vá bem. Pçnso é no País. Quero
que o Governo acerte. O Presidente da República é um ex-colega nosso, um hum em que tem a índole e a marca do_Senado.
Acredito que poderíamos lhe mostrar que não há nenhuma
contradição. O Presidentt: da República está preocupado com
o aumenro das tarifas e com a sua correlação com o salário
mínimo. Ora. o trabalhador que recebe_ salário mínimo __~
infelizmente esta é a rt:alidade- não tem condições de com~
prar telefone: ele usa o telefone público. Não há nenhum
problema para o sistema Telebrás que a tarifa do telefone
público e das fichal-> púhlicas sejam reajustadas de acordo
com o aumento pt:riOdicu do- SB.láriu mínimo. O que não se
pode é deixar de fazer uma programação tarifária dos sistemas
Telebrál-.~ EleU'obrá:s e rodoviário.
Ontem. eu dizia ao Senador Mário Covas - que sabe
da minha preocupação com o Sistema TelebráS- que estoU
perdendo até aquele meu comportamento oriental. Estou aflito não porque não exista solução. mas pOrque a soiução para
problemas graves existe e .não é adotada. A Telebrás tinha
que lançar ADRs: a proposta era esTa: caminhár com as
próprias pernas. Dispõe de financiamento, boa imagem e crédito no mercado financeiro internacional, tem que lançar as
ADRs. Estava esperando que as açõeschcgasscm a 30 dólares,
porque, segundo informações, das valeriam patrimonialmen~
te 47 dólares. Es[ava a 20. esperava que chegasse a 30; hoje,
está em 11 dólarc::;.
Sr. Presidente, exisi~ outro pfohl~ma ainda mais grave;
os aerobondes, que já estão nas mãos dos financiadores, mas
têm cláusula de recompr<i. O mercado internacional oOjeüva
a lucratividaJe e, afinal, a liquidez. Há uma possibilidade
de começar a recomprar. F'ntão, a Telebrás teria que pagar
proximamente cem milhüç-s de dólares.
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Conversei hoje, também, com Senador Pedro Simon e
disse-lhe que, se quisesse, S. Ex' poderia marcar uma reunião
daqueles interessados na matéria com o Presidente da República. Ninguém está queren~o que Sua Excelência vá mal;
pelo contrário, ninguém quer forçar o Presidente a tomar
nenhuma decisão. O que queremos é discutir com Sua Excelência para ver se chegamos a uma solução, Não há conflito~
como V. Ex' disse. Praticar o reajuste inflacionário é simplesmente mant_e_r ~ tarifa no mesmo valor real. Se há ganho
e perda de produtividade, se se pode baixar a tarifa ou subi-la
em valores reais, este é um assunto que pode ser estudado.
Comecei o meu discurso, fazendo uma análise da crítica
do Presidente ao .Ministro Paulo Haddad, porque S. Ex·' tinha
falado que deveri_a haver um reajuste provisório, enquanto
se estudava o assunto, para sairmos desse círculo vicioso.
Como não se verificou se os custos são mais altos ou menos
altos, ou mais justos ou ~enos justos, tcr.-se-ia que dar o
ajuste tarifário.
Di~ a dia! a inflação sobe mais de 1%. Na hora em que
se quiser fazer o reajuste inflacionário, ao invés de 25%,
ter-se~á _que reajustar em 309é, 35%_, 40%, 50% e, _<]aqui
a: pouco, 100%. O nosso trabalhador de baixa renda não tem
nem meios de economizar. Ele não vai ficar economizando
o dinheiro dele, imaginando que virá um aumento de 100%;
ele não tem nem informação para isso. Então, o impacto
no bolso do trabalhador vai ser muito maior.
Registro novamente a minha preocupação e, agora, na
prática- inclusive conversei com o Senador Humberto Lucena a respeito desta disposição e falei com o Líder do Governo,
o Senador Pedro Simon - estou dispo5to a ir com outros
Senadores interessados na matéria conversar com o Presidente
da República, para que se chegue <:1 uma solução desse proble~
ma. Muito obrigado.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discursos do Sr. Affonso Camargo, o
Sr. Eptácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Aluízio Bezerra - Antonio Mariz - Eduardo Suplicy
- Iram Saraiva - lrapuan Cos,ta Júnior - Ney Maranhão
-Raimundo Lira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Humberto Lucena._
O SR. HUMBERTO LUCENA (PMDB- PB. Pronuncia
o seg!Jinte discurso.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho
à tribuna na tarde de hoje, como Líder do PMDB, depois
de haver ;J.!J_scultado a minha Bancada, para trazer o nosso
posicionamcnw a favor da Proposta de Emenda à Constituição
no 9, de 1992, que tem como primeiro signatário o nobre
Senador José Eduardo, hoje Ministro da Indústria, do Comér~
cio c do Turismo, que dá nova redação ao art. 3" do Ato
das Disposições Constitucionais Transitórias. vale dizer: ante~
cipa para maio de 1993 a revisão constitucionaL
- -Como sabemos, a Carta Magna de 1988, no Ato das. Dispo~
sições Constitucionais Tiansit6rüiS~- estabelece, textualmente;
"Art. zo No dia 7 de setembro de 1993. o eleito~
rado definirá, através de plebiscito, a forma (república
ou monarquia constitucional) e o sistema de governo
(parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País.
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s~ realizar em 21 de abril, evidcnt~}11ente que. em sete ou
oito di<ls, a Justiça Eleitoral talvez não tenha ainda -dado conhecimt:nto_à Nªç_ão do ::.eu resultado Então, a alteração
que faria seria nos seguintes termos: onde se lê "a paftir
de 1' de maio de 1993", diga-se "a partir da proclamação
Recent!.!mente~ após uma ampla discussão dentro e fora
do Congresso, foi promulgada Emenda à Constituição de auto::_ oficial dos resultados do plebiscito'·. Assim conjugariamos
ria do Deputado José Serra, antecipando o plebiscito para ãantecipação do plebiscito com a antecipação da revisão cons21 de abril de 1993, sob a alegação de qu_e sua realização titucional.
)á que estamos falaiido eâi r_evísàõ constitucional, é bom
a 7 de setembro poderia ser tumultuada pela sucessão presique se lembre também que há por aí um debate entre os
dencial, cujas_ preliminares começariam a ocorrer mais ou -Ill:~
nos por essa data. No Senado. a Proposta foi aprovada unani- juristas sobre a abrangencia dessa revisão constituciorial. Há
alguns juristas, entre os quais Ataliba Nogueira. para citar
memente nos dois turnos da sua tramitação. __
Ora, se esse argumento valeu para o plebisicito, quanto apenas um dos mais renomados, que defendem a tese de
mais para a revisão constitucional, que deverá iniciar-se a que a revisão constitucional seria apenas referente a decisão
do plebiscito, isto é. que ela se restringiria a adaptar a Constipartir de 5 de outubro do próximo ano. Convém ressaltar,
tuição de 1988 ao resultado das urnas do referendo popular.
ademais.. que não tem sentido fazer-se o plebiscito em 21
Se, por exemplo, continuar República. nada haveria de ser
de abril de 1993, esperando-se o mês de outubro para se
adaptado; se Monarquia constitucional, evidentemente tudo
instalar no Congresso o processo de revisão.
seria alterado; se presiilé"nCialismo. não haveria qualquer moSr. Presidente.5rs. Senadores, gostaria que V. Ex"' refledificação: se parlamentarismo, haveria uma adaptação indistissem sobre esse pontu, -que me parece de fundamental imporpensável ao novo sistema de governo.
tância. Como. na verdade, depois de um plebiscito que vai
decidir sobre a forma de _governo- república q_u monarquia
Outros juristas. porém, cuja opinião, modestamente. nós
constitucional - e sobre o sistema de governo - parlamenapoiamos. entendem de forma diferente. Acreditam que esSa
tarismo ou presidencialismo- a 21 de abril de 1993, proclarevisão não pode dizer respeito apenas ao que for deliberado
mados os seus resultado::., vamos aguardar cerca de quatro
no plebiscito de 21 de abril de 1993, mas, pelo cq_Q_~r-~!"io,
a cinco meses para iniciarmos a rcvisào con-stitucional apenas
ela é mais ampla. pode abranger todos os demais dispoSitivos
a 5 de outubro do próximo ano'! Evidentemente, quando che- constitucionais, com exceção da chamada cláusula pétrea, que
garmos àquela fase não há dúvida, pela nossa experiência
está contida no art. 60 da Constituição" e que prÕLbe mudanças
política, de que a partir de outubro já estaremos no vestibular
na Federação; no voto direío. s,ecteto, universal e periódico;
do processo de suce~são presidencial. Os partidos políti~os
na separação dos Poderes; e nos direitos e garantias indivijá estarão se movimeo.ta_ndo, através de suas convenções na~
duais.
danais, de suas liJCranças, para- escolher. os candidatos à
Po_rtanto, temos para nós que-a tese mais certa pesse
Presidência da República, para não falar também nas su.cesparticular da revisão seria justamente a de que e_!e terá que
sões dos governos estaduais e, bem assim nas eleiçc?es gerais
ser ampla. não podendo reduzir-se_ apenas à forma e ao sistema
para o Senado, para a Câmara dos Deputados e para as Assemde governo. E naturalmente que a Assembléia Nacional Consbléias LegiSlativas.
tituinte, quando inseriu no texto das Disposições ConstituDir-se·ia que. se o plebiscito optasse pelo parlamentacionais Transitórias os dispositivos dos arts. zoe Y~ ela quis,
rismo. a sucessão pre~idencial não seria tão importante, pois
em primeiro lugar. que a questão da forma e do sistema de
não sensibilizaria muito os partidos, e suas lideranças. Mas
governo fossem decididas sob!.!ranemente pelo eleitorado e,
esse é um ledo engano, porque, seja como for, há de se ter
em segundo, que, passados cinco anos _d;:t e_xperimentação
candidato::. a Presidente da República. que, n-essa hipótese-.
do novo texto constitucional. os Constituintes - no çaso.
não seria chefe de Governo, mas Chefe de Estad9, _embora
s_eremos Constituintes. embora derivados- através do mesmo
de antemão não se po~-.a antecipar q·ual o seü processo de
quorum qualificado que elaborou a Constituição de 1988, isto
escolha, se eleição díi"eta ou maioria absoluta, como ocorre
é, a maioria abwluta, volta:s.sem a s.e reunir nu~ Congresso
atualmente. ou se por indireta, através do Congresso Naciorevisor, em sessão unicameral, para reavaliar todos os disponal. Por sua vez Lambém as çleições e~taduais re.alizar-se-iam,
sitivos da Carta de 11188.
porque_, mesmo que o parlamentarismo viesse a ser vitorioso
no plebiscito, teríamos que ter. a partir de então, as prelimiEm Portugal, a Constituição- é r€:vísada de" cinco em cinco
nares das escolhas dos candidatos e governadores çle Estado, a_nos. Portanto, não apenas_ uma vez depo~s ôa sua promulque passariam a ser Chdes de Estado, porque oS governos gação, mas, a cada cinco anos, ela passa pelo crivo da revisão;
seriam comandados pelas Assembléias LegislativãS.
com o mesmo quorum do poder ç:onstituintc originário,_ riU ma
Portanto, não vejo como deixarmos_de dar_ o nosso apoio
foro_la sâbia que se enc;ontrou, para ii' adaptando a ·carta
- e nisso. tcnb_o çerteza de que estouJalando !;!m nome da Magna à dinâmica do proceso econômico, político, -sáCiãi-e
mínha Bancada a Emenda do Senado~: j_Qsé Eduardo. que
cultural do mundo moderno.
me parece -sábia, cmbor~ ache que ela deva_ ser alterada.
Se nos dermos ao trabalho de analisar o que se ,PassOu
Ela está redigida nos seguintes termos;
no mundo de 1988 até hoje, vamos realmente verificar -que
·· Art. 3''-:- A revisão constitucional será realizada houve uma_ yerdadei_ra ·revolução, _sobretudo a partir do que
a partir de 1'' de maio de 1993, aprovando-se as modifi- ocorreu na União Soviética, com a Perestroika e a Glasnost,
caçõe..'i ao texto da Constituição em vigor pelo voto cujos ventos varreram o autoritarismo de esquerda de todos
secreto da_maioria absoluta dos membros do Congresso os países do Leste Europeu. TivemoS au;·então, ~nmplantà.çãó
Nacionat em sessão uni~am~ral._'~ _
de uma nova forma de governo e de novos planos de desenvolParece-me que o início de revisãO, a partir de 1" de maio vimento econôrnico, baseados quase todos, na economia de
de 1993, não esta certo porque, como o plebiscito deverá merCado, embora com tenQências socializantes.

após cinco anos, contados da promulgação da Constituição. pelo voto da maioria absoluta dos _membros
do Congresso Nacional. em sessão unicameral_."
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Ora, se houve toda essa transformação no rnu·ndo de
hoje, evidentemente não podemos deixar de reconhecer também que o trabalho da revisão constitucional, que vamos ter
que encarar a partir do próximo ano - confio que seja a
partir de maio, como ·pretende o nobre Senador José Eduardo
na sua Proposta de Emenda - é realmente urna t_~~efa das
mais nobilitantes e altivas que terá o Congresso Nacional.
O Sr. Raimundo Lira- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Concedo o aparte a
V. Ex>

O Sr. Raimundo Lira- Sr. Presidente, Srs. Senadores,
caro conterrâneo Senador Humberto Lucena, a proposta de
V. Ex•, no sentido de antecipar a revisão constitucional para
o início do próximo ano, logo após o plebiscito, sem dúvida
nenhuma, contém uma lógica e uma inteligência cristalina,
sobretudo porque, no prazO que está estabelecido no texto
constitucional, para a revisão ter início em outubro de 1993,
além de já ser no final do ano, teremos também, ao chegar
no início de 1994, a deflagração, podemos assim dizer, do
processo eleitoral de 1994, com a eleição do próprio Congresso, dos governadores e do Presidente da República. Portanto é extremamente oportuna a antecipação para o início
de 1993. E, mais ainda, se levarmos em consideração que,
apesar dos avanços na área social, tivemos na Constituição
de 1988, tem que se levar em consideração que a ordem económica foi feita num clima totalmente diferente do existente
no momento. Naquele instante, por fatores diversos da própria
sociedade brasileira e condicionados por correntes e opiniões
específicas, fomos obrigados a colocar no texto constitucional
alguns dispositivos da ordem económica que impediam totalmente a possibilidade de uma retomada do cresci~ento, a
retomada dos investimentos em conseqüência à ger3ção de
empregos e riqueza rfõ País. Fomos, portanto, vítimas de um
momento. Sem dúvida nenhuma, a antecipação modifica esse_s
dispositivos que dificUltam, que inviabilizam a própria retomada do crescimento econômíco e, portanto, é altamente positiva. Congratulo-me com y._ Ex~ e solidarizo-me com essa
idéia, porque, a meu ver, é boa para o País e tem_ todas
as vantagens, tanto do ponto de vista político CO_DlO económico. Já que V. Ex• abordou a questão do plebiscito e, em
conseqüência, o-sistema de Governo, gostaria de trazer aqui
de público uma preocupação que tenho, em relação ao ~istema
de governo presidencialista e parlamentarismo. Sem dúvida,
o parlamentarismo é o sistema mais moderno, mais atualizado,
mas é üriporiiinte levar-se em consideração que a sua implantação nos estados br~sileiros, e possivelmente nos municipíos,
trará grandes dificuldades, sobretudo porque não temos nos
estados as condições próprias que as condições próprias que
temos em nível do Congresso Nacional para a implantação
do parlamentarismo. O Brasil, nesse aspecto, tem uma cultura
semelhante à dos Estados Unidos: lá existe centralização do
poder, com o Legislativo funcionando como fiscalizador das
ações do Executivo. V. Ext tem se preocupado muito com
a implantação do parlamentarismo nos estados. Ttata-se de
uma questão que deve ser amadurecida, analisada com muito
ÇJrldado p~ra que não venhamos a ter mais uma experiência
·frustrada e mais um tempo perdido em relação à solução
dos nossos problemas económicos e políticOs. Mais urna vez,
congratulo-me com V. Ex~
O SR. HUMBERTO LUCENA- Agradeço a intervenção
do nobre Senador Raimundo .Lira. Conto com V. Ex• para
que possamos ampli~r, no Senado, o 3-J?.Oio à ante~p!!_Ção.
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da revisão. Creio que todos, sobretudo os que estão ligados
à atividade política e -mais do que isso- os que representam

a sociedade civil, estão, aos poucos, se convencendo da necessidade de precipitarmos a revisão, uma vez que o plebiscito
foi antecipado para o mês de abril.
Não vou descer ao exame do mérito das outras questõ~s _
colocadas por V. Ex•, até para não diversificar o tema qUe
me trouxe a esta tribuna. No que tange ao sistema de governo,
na hora oportuna terei a minha posição; precisamos aguardar
o plebiscito do dia 21 de abril do próximo ano, já que delegamos ao eleitorado a decisão soberana sobre a forma e sobre
o sistema de governo. Recolho entretanto, as considerações
finais de V. Ex• com muito prazer.
O Sr. Ronan Tito- V. Ex~ me permite um_ aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouço o aparte de V.
O Sr. Ronan Tito - Nobre Líder Humberto Lucena,
congratulo-me com V. Ex• pela postura que assume na tribuna.
Creio que V. Exa sempre -principalmente agora --fala
em nome de toda a Bancada. Gostaria de adicionar mais
um argumento aos já expostos por V. Ex• Sou autor da emenda
acrescida ao art. 3o do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias:
"A revisão constitucional será realizada após cinco anos,
contados da promulgação da Constituição, pelo voto da maioria absoluta dos membros do Congresso Nacional, em sessão
unicameral".
Quando apresentei essa emenda, nos idos de 1987, supunha que fôssemos promulgar a Constituição naquele ano. Portanto, um estudo ligeiro de hermenêutica nos dá fundamentação para anteciparmos a revisão para o ano de 1992. Julgo
também, nobre Senador, que, após o povo brasileiro pl-onunciar-se através do plebiscito, teremos que rever, obrigatoriamente, a Constituição, Se mantivermos o regime presidencialista, precisaremos rever algUitias ni<i.Zelas, porque- como
bem sabe V. Ex~- caminhávamos, no processo coilstituinte,
para um sistema parlamentarista. Quando da votação sobre
o Sistema de governo, decidiu-se pelo_ presidencialismo. Portanto, ficamos com algumas excrescências, alguns pontos, na
própria Constituição, que nãO se coadunam. Por exemplo,
a medida provisória. Como todos sabemos, esse instrumento
é uma medida atípica do regime parlamentarista, medida que
não se associa, de maneira alguma, ao regime presidencialista.
Por essa razão, como liderado, dou integral apoio a V. Ex~;
tenho certeza de que a Bancada toda o fa:z:. Com toda competêrida, todos - Câmara e Sen-ado - devemos articu~ar para
que venha a antecipação. Não faltará respaldo dentro da hermenêutica.
Agradeço o aparte e o parabenizo V. Ex'! pela oportu~
nidade do tema.

O SR. HUMBERTO LUCENA -Sou-lhe grato, nobre
Senador Ronan Tito, particularmente porque V. E~ revela
uma autoria que eu desconhecia. C\)ngratulo-me com V. EX'
pelo fato de ter tido a iniciativa do art. 39 ,das Disposições
Constitucionais Transitórias, a meu ver, muito oportuno no
sentido de nos possibilitar rever, depois de 5 anos, a Carta
que escrevemos em 1988.
V. Ex~, com o seu aparte, colabora conosco na exploração
de um tema sobre o qual anteriormente eu havia tratado talvez na ausência de V. EX' -no desdobramento deste discurso.
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Há uma controvérsia quanto ã amplitude da revisão. Sabe
V. Exa que há alguns juristas mais ortodoxos que entendem
que a revisão só pode atingir o resultado do plebiscito, isto
é, só pode dizer respeito à -rorma ou ao sistema de governo.
Prefiro ficar com a opinião dos_ juristas que pensam de modo
_
contrário e acreditam que a revisão é mais abrangente.
Eu há pouco lembrava as grandes mudanças que ocorreram no mundo a partir de 1988, particularmente depois do
que houve na União Soviética e no Leste Europeu. Não podemos negar, também, o grau _cada vez maior de internacio 7
nalização da economia. Portanto, aquela Postura de autarcização da economia já está inteiramente superada no tempo.
Nenhum país, hoje, pode se isolar do mundo.
Encontra-se aqui o _ Se_nador Antonio Mariz que esteve
comigo na China Contiric:qtal, quando eu era Presidente do
Senado Federal. Na oportunidade, pudemos comprovar as
grandes transformações por que passam aquela gigantesca nação do Oriente, graças aos joint ventures que vem realizando
com o capital estrangeiro. A China comparece com 55% de
capital estatal e as empresas estrangeíras com 45%. Portanto,
está havendo urna grande emigração de capitais, de várias
partes do mundo, para a China Continental, promovendo
uma grande revolução na sua economia.
Acredito que a China Continental escolheu um caminho
diferente do trilhado pela União Soviética, porque, talvez,
· tenha aprendido melhor a lição de Karl Marx, abrindo primeiro a economia para depois abrir a política. Essa é a verdade
nua e crua que temos a constatar nos dias de hoje.
Um exemplo nítido da grande revolução económica da
China Coinu-nista são, por exemPlo, as chamadas Zonas Económicas Especiais. Tivemos a oportunidade de conhecer a
Cídade de Xenzen, que fíca em frente da Hong Kong. Lá,
há poucos anos, houve cerca de 100 mil habitantes; hoje há
1 milhão e 700 mil habitantes. Existem nessa cidade duas
mil indústrias com joint ventures. Há, inclusive, um conglomerado urbanístico chamado Cidade dos Chineses de Alémmar, onde estão instaladas mais de 200 iridústrias, todas com
joint ventures. Lembrei·me, então, da tentativa de se instalar,
no Brasil, semelhantemente, as chamadas Zonas de Processamento de Exportação, que seriam localizadas preferencialmente no Nordeste brasileiro.

O Sr. Eduardo Suplicy -Pcimíte-me V. E~ um aparte?
O SR. HUMBERTO LUCENA- Com prazer. ouço V.

Ex•
O Sr- Eduardo Suplicy - Prezado Senador Humberto
Lucena, considero que a proposição que V. Ex• coloca hoje
à tarde é de bom senso,_ uma_ vez que já foi decidida pelo
Congresso Nacional a antecipa-Ção do plebiscito para 21 de
abril de 1993.
Então, uma vez prorimlgado o resultado do plebiscito,
abre-se naturalmente a perspectiva de o Congresso Nacional,
de os representantes do povo, em diálogo com todos os segmentos da população, nos prepararmos todos para a revisão
da Constituição. E levando em conta que em 1994 h.averá
eleições para a Presidência da República, para governadores,
para a renovação do Congresso Nacional, parece-nos uma
proposição adequada, uma proposição que compatibilizará
a vontade de o Congresso Nacional estar fazendo a revisão
constitucional com o tempo necessário e suficiente para isso.
Inclusive acredito que a melhor consolidação do sistema tributário brasileiro vai se dar com essa reforma constituci,-'nal,
um dos temas mais importantes a que deveremos nos ater,
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não apenas nos próximos 30 dias, IDas coro um pouco mais
de tempo, com mais vagar, dad-a a importância, a profundidade das reformas tributárias que se mostram cada vez mais
necessárias. Por isso; a proposição de V. Ex~ tem o meu apoio.
O SR. HUMBERTO LUCENA - Ouvi com atençáo o
aparte de V. Ex•, nobre Senador Eduardo Suplicy, Líder do
PT nesta Casa. Eu recolho da sua manifestação a idéia nítida
de que praticamente a unanimidade dos Senadores, hoje presentes ao plenário do Senado Federal, está de pleno acordo
cóm a aprovação da Proposta de Emenda à Constitui~ão n<?
9, de 1992, que tem como primeiro signatário 6 nobre Senador
José Eduardo.
E V. Ex~, nobre Senador Eduardo S_uplicy, coloca por
último no seu aparte uma questão que me parece muito válida:
lembra que é justamente nessa revisão que poderemos fazer
uma reforma tributária mais ampla, de caráter mais definitivo
para o País.
Aproveito O ensejo da intervenção de_ V. Ex" para dizer
ao Sr. Presidente e aos Srs. Senadores que, na verdade, já
que se fala tanto na idéia de um Pacto Nacional de Solidariedade Económica e Política - que a minha Bancada já
apoiou e que se encontra em discussão na Comissão Executiva
Nacional do PMDB ~, que seria uma õOra de engenharia política a ser realizada pelo Presidente em exercício, Itamar Franco, junto à sociedade brasileira, passando pelos partidos políticos, pelos empresários, pelos trabalhadores, quem_ sabe se
antecipando a revisão constitucional riãó- te riamos a grande
oportunidade de realizar esse graiide Pãcto? Porque, aí sim,
já que estamos num Governo c_ujó Presidente em exercício
conta com o apoio do Congresso Nacional e a credibilidade
da opinião pública, poderíamos, nessa revisão, montar as li~
nhas gerais desse Pacto em nível constitucional, em todos
os aspectos, do ponto de vista global, e do ponto de vista
setorial, facilitando a abertura da _economia, sem prejuízo
dos interesses nacionais, preservando-se os setores estratégicos como fizeram, a seu tempo, os grandes tigres asiáticos,
que hoje estão af dando um exemplo de desenvolvimento
a_ todo o mundo civilizado. Creio que a_ revisãO Constituc1oha1
será a grande oportunidade para realizarmos esse PaGtQ. -QU
- ~e_ não se quiser falar no termo, por estar gasto, o que
eu não acho, pofCJue enúmdo que o termo é Pacto mesmo,
foi o- qUe se usou na CSpailha. em -MOifcloa, foi o que se
usou em Israel_ e no México - entendimento contanto que
tentemos nos harmonizar para sair da crise.
Sr. Presidente, encerrando este pronunciamento, desejo,
formalmente, como Líder do PMDB, solicitar de V. Ex•, em
nome da minha Bancada, a inclusão_ na Ordem do Dia do
Senado Federal da discussão e votação da Proposta de Emenda
à Constit!JiÇ_ão n<? 9, de 1992, que dá noya redação ao art.
39 _do_ A!_<? _das DispOsfções Constitudonàfs TtártSitórias, ou
seja, que antecipa a revisão constitucional para maio-de 1993.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bemt
Palmas.)
• O S~. P~ESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidencta d1hgencrará o atendimento à solicitação do nobre Senador Humbe:to Lucena; consl!-l!ar~ ~ Casa sobre os prazos
para a trarmtação da emenda de que é prímeiro signatário
o Senador José Eduardo.
Sobre a mesa, comunicação que será Ilda pelo Sr. ii Secretário.
É lida a seguinte
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Of. n" 297192 GLPDT

Brasília, 18 de novembro de 1992
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder da Bancada do PDT, cumpre-me
comunicar a V. Ex~ a substituição do nobre Senador Maurício
Correa, pelo Senador Pedro Teixeira, na ComisSão Mista:Tn.cumbida de acompanhar os preparativos e a realização da
Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e
_
Desenvolvimento. (Rcq. 805/91.)
Aproveito a oportunidade para renovar a V. Ex~ "!TI_eus
protestos_dc estima e consideração.- Senador Nelson Wedekin, Líder do PDT.
- - O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Será feita
a substituição solicitada.
Sohre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. lo
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO Ni 823, DE: 1992 Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno~ para a Mensagem n" 359, de 1992.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. -Humberto
Lucena - PMDB - Jutahy Magalhães - PSDB - Nelson
Wedekin - PDT:.._ ElciÔ Álvares - PFL - Louremberg
Nunes Rocha - PTB.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esse requerimento será _votado após a Ordem do Dia, na fonita do art.
340 do Regimento Interno.
- ---- ----Sobre a mesa; requ-etftnento que será lido pelo Sr. F
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 824, DE 1992

Requeremos urgência, nos termos- do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei_ da Câmara
n' 47, de 1992.
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. - Nelson
Wedekin- Humberto Lucena- Jonas Pinheiro- Elcio Álvares.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Esse requerimento será votado após a Ordem do Dia. Está findo o te!mpo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 68 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Discussão, em turno único, da RedaçãoFinal (oferecida pela Comissão DiretOr-a em seu Pa.reCer n9 356,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 78, de
1992 (n' 164/92, na Câmara dos Deputados), que aprova os textos da Constituição e da Convenção da União
Internacional de Telecomunicações, adotada.s na Çonferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989.
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Rcdação final do Projeto de Decreto Legislativo
78._ de 1992 (n" 164, de 1992, na Cámara 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
DECRETO LEGISLATIVO N'

, DE 1992

Aprova os textos da Constituição e da Convenção
da União Internacional de Telecomunicações, adotados
na_Confer_ência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989.
Art. ln São apro~a-dos os textos da Constituição da
Convenção da União Internacional de Telecomunicações,
adotados na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em
1989.
Parágrafo único. SãO sujeitos à_ aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que. nos termos do art. 49, inciso I. da Constituição
Federal, acarretem encargos ou cOmpromiSsos gravoSos ao
patrimônio nacional.
Art. 2\' Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão, em turno único, da Redação Final (ofe-.
recida pela Comissão Direiora em seu Parecer n" 357,
de 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n" 79, de
1992 (n" 169189, na Câmara dos Deputados), que aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de
-cooperação Econômica, Científica e Técnica na área
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 ~ 9~~.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão sem apresentação de emenda, a
redação final é considerada definitivamente aprovada.
O projeto vai à promulgação.
E a seguinte a redação final aprovada:
Redação final do Projeto de DecretO--LegiSI&-tivo
no 79, de 1992 (no 169, 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 Intel-no, promulgo o seguinte
, DE 1992
·.DECRETO LE:GISLAT!VO N•
Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo
Cooperação Económica, Científica e Té<:nica na área
de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, firmado em LuandaT;i-in 28
de janeiro de 1989.

de

Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro _a-dis~ussão.
Art. 1Ç> É aprovad_q __0~-1~_!t9 _dç__Aj!i_~~~- Compl~f!!_e-nt_ã~ _
Encerrada a discussão _sem apresentação de _emenda~ a
redação final é considerada definitiv_a:mente -aprovada_ e q_pro- ãó ACOIOo cte Cooperãção Económica, Científica e Técnica
.-na ª!e*__9-~~,~~s~4jsa _Agrícola e Extensão Rural, e_!ltr~ ()_ G~
jeto vai à promulgaçao.
___ veóio- di--R.epiíblica Federativa do Brasil e o Governo da
É a seguinte a redação finã.raprovada:
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A legislação fiscal atingiu tal grau de complexidade__que
as empresas simplesmente deixaram de efetuar o pagamento
dos tributos, não por sonegação simplesmente, mas pela impossibilidade de sequer entender as normas vigentes reguladoras das obrigações tributárias.
___ _
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Esgotada
- A política fiscal do Governo deve e pode ser simples,
a matéria constante da Ordem do Dia.
tornando a obrigação de pagamento de impostos tão elementar
Passa-se, agora, à apreciação do Rcquerimeiúci n9 -821,
coritO o pagamento çle_ !axas condoininiais dOs edifícios de
de 1992, lido no Expediente.
apartamentos.
Designo o nobrC Senador BeBo Parga para proferir o
A equipe de tecnocratas fiscais que assumiu a gestão
parecer.
das finanças públicas com o Ministro Delfim Netto, em 1967.
O SR. BELLO PARGA (PFL-MA. Para proferir pare- gerou uma dinastia que se propagou até o presente, cada
sucessor acresce_ntando mais um complicador à complicação
cer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores:
O requerimento está devidamente instruído. Há o ato gerada pelo seu antecessor, parece que com a intenção de
se projetar.
do Presidente da República, subscrito pelo Chanceler.
GOstaram os escritÓrios de assessoria fiscal e contábil~
O parecer é favoráveL
redes nacionais de consulto ria fiscal, tais como o JOB, o Coab
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação.
e outras, que passaram a ··monopolizar" as informações sobre
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permane_cer
as regras tributárias após o sistemático desestruturamento das
sentados.(Pausa.)
repartições públicas que administravam a cobrança dos imAprovado.
postos.
Fica concedida a autorização solicitada.
Os contribuintes em geral ficaram impossibilitados -de
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Passa-se, ago- cumprir sua parte: pagar normalmente seus impostos; acrescente-se a natural má vontade com que o povo brasileiro
ra, à apreciação do Requerimento de urgênCia -n., 823, de
encara a qbrig3.ção de pagar impo~to,_resultado histórico de
1992, lido no Expediente, para a Mensagem n• 359, de 1992.
sécy.!os da truculência de 111étodos odiendos dos portugueses
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer colonizadores nas cobranças de impostos nas colônias.
No período de 1930 a 1964, o País viveu uma era relativasentados. (Pausa.)
mente estável, comparando-se com os dias atuais-. no -toCante
Aprovado.
à política fiscal:
Aprovado o requerimento, a matéria figurará na Otdem
a) De 1930 a 1g45, período do Governo Getúlio \largas,
do Dia da segunda sessão subseqüente.
a política fiscal era respeita_da pelo Governo, que mantinha
O SR. PRESIDENTE (Mauro Berievides)- Passa-se, agouma equipe muito eficiente de fiscais espalhados por todo
ra, à votação do Requerimento de urgência n 9 824, de 1992, o País; mesmo nos municípios ~mais distantes do interior amalido no expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n• 47/92.
zónico havja um ""fiscal de consllmo" zelando pelo pagamento
Em votação.
- dos impostos pelos contribuintes de sua seção fiscal, área geo~
Os Srs: Senadores que o aprovam queiraM permanecer
gráfica onde o me·smo desenvolvia suas atividades de fiscalisentados. (Pausa.)
zação. Consta que o Presidente acompanhava pessoalmente
Aprovado.
o desempenho profissional de cada fiscal, interessando-se pela
A matéria figurará na segunda sessão ordinária Subse- atuação do mesmo. O corpo de físcalização era muito bem
qüente.
pago, através de sua participação nas multas fiscais, daí resultando elevado grau de eficiência funcional, a ponto de trabaO SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Há oradores
lharem até durante os feriados e se interessarem no acompainscritos.
nh~~ento de todo o processo fiscal na repartição.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
A legislação fiscal era relativamente simples, girando em
torno do Imposto de Consumo (80% da- arrecadação). Nos
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
estados prevalecia o IVC -Imposto sobre Venda e ConsigSrs. Sen-adores, ontem, tive oportunidade de participar da
nações, na base de 5% do valor das vendas, quaisquer que
fossem, facilitando em muito o trabalho de arrecadação.
reunião de Líderes com V. Ex\ objetivarido ultimar a votação
Cabe citar, aqui, a frase do PDS: "Éramos felizes e não
de matérias da maior importância que -se encontram nesta
sabíamos!"
CaSa. Dentre essas, sem dúvida, encontra-se a reforma fiscal,
b) O Governo Dutra (1946/1950) iniciou o que se poderia
ora em tramitação na Câmara dos Deputados, que chama
a atenção da Nação pela sua complexidade-e, sobretudo, pelo denominar de quebra da normalidade, perturbando o funciofato de que as reformas fiscaiS; no Brasil, não têm signíficado namento da economia do País: dilapidou as reservas cambiais,
autorizando importação de supérfluos, gerando o desequimelhoria na arrecadação e sim complicadores para a vida
líbrio no comérciO externo, dando início ao surto de inflação
do contribuinte.
É nesse sentido que me permito, nesta tarde, fazer um . decorrente das "emissões" de papel-moeda para cobrir o déficit acima citado, principalmente- para pagamento aos exporbreve histórico da tributação fiscal no Brasíl ou de como chegatadores.
mos a 58 taxas de tributos cobrados pelos Governos.
Sr. Presidente, é do conhecimento de. toda Nação o caos
c) O Governo seguinte, Getúlio Vargas (1950/1954), foi
que atingiu o setor do Governo Federal no tocante à arreca- marcado por sucesSivas crise políticas e instabilidade, culmid~ção de tributos federais.
nando com o suicídio do Presidente; não houve, portanto,
República Popular de Angola, firmado em Luanda, em 28
de janeiro de 1989.
Art. zo Este DCcicto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
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oportunidade, ou tranqüilidade, para corrigir as distorções
criadas no governo anterior, prosseguindo os problemas criados.

d) O período ~cguintc, Governo do Pfesident~_Juscelino
Kubitschek (1955/!960), sobressaiu-se pelo incremento dos
gastos públicos, destacando-se a criação de uma cidade no
centro do País, Bras11ia, uma torrente gigantesca de inje_ção
de recursos públicos, uma aventura nunca tentada-em nenhum
outro país em tão curto espaço de tempo! A conta foi naturalmente debitada ao sofrido e pobre povo; mas a receita tributária não acompanhãva o ritrrio frenético" dos gaStos e a máquina de arrecadação c fiscalização, que· fUncionava tão bem
na primeira fase de Getúlio, começava a sei (fesprezada.
o governante âescobrfra um meto tiuils rá.pido de faZer
o dinheiro aparecer": as ·emissões de papel na Casa da Moeda
(a chamada política fis-cal do Banco Central, eufemismo criado
para justificar emissões em substituição à falta de recursos
decorrente da má administração da arrecadação); a inflação
residual, que vinha desde o período de Outra,_ entrava agora
em ritmo mais acelerado, para justificar as despesas com a
criação de Brasília, absolutamente desnecessária em face da
pobreza do povo, cujo custo de manutenção se perpetuaria.

Novembro de 1992

tado para diminuir as diferenças regionais no desenvolvimento.
Neste período foi extinto, por iniciativa do Ministro RoM
berto Campos, o antigo e complicado Imposto do Selo, inciM
dente na taxa de 1% sobre os atas jurídicos ou seus instru~
mentes, que vinha do século passado. Era simples no princípio, tornou-se complicado ao longo do tempo; por fim se
constituía mais um estorvo do que num instrumento de arreca~
dação de imposto. Entre suas incidências havia:
a) pagamentos, recebimentos e créditos. A exceção eram
os cheques em moeda nacionaL Assim, os recibos eram selaM
dos, daí a expressão "não vale como recibo"' que havia até
pouco tempo nos talonários de notas fiscais e ninguém sabia
por quê; e

b) operações de crédito e financiamento: esta tributação
foi mantida e o nome do imposto mudou para Imposto sobre
Operações Financeiras (o atual IOF), cuja destinação é cobrir
os rombos que vierem a acontecer no sistema bancárío.
O General Costa e Silva, (196711969), Junta Militar
(196911970) e Governo Médici (197011974): neste perfodo reinou absoluto o mai9r responsável pelo primeiro desestruturamento da política fiscal do País: Delfim Netto.
- -Através de seu executor-mar, Antônio Amílcar de O li~
e) o período de 196111964 foi caracterizado pela turbu~
veira
Lima. ocupante da Direção-Geral da Fazenda Nacional,
lência política: Governo Jànio Quadros (7 meses em 1961);
promoveu, ao final de 1968, com o advento do Ato InstituGoverno João Goulart na fase parlamentarista (até janeiro
-cional no 5, o total desestruturamento de muitas décadas de
de 1963, com passagem de três primeirosMministros-:Tancredo
aprimoramento da máquina de arrecadação e fiscalização de
Neves, Hermes Lima e Brochado da ROchaa)_e na fase presiM
tributos federais (tal como o conquistador Cortez destruindo
dencialista até sua deposiçãO em março -dé-1964. _
.
.
a civilização astecaa) extinguindo a Direção-Geral da Fazenda
Em tais circunstâncias, a política fiscal não sofreu qualM
·
e criando a Secretaria da Receita Federal, copiado o modelo
quer modificação c o processo inflacionário permanC:ci3 em
americano, considerado inferior ao vigente aqui, segundo seus
alta: os governantes gostaram do método rápido e_prático
próprios observadores. Castrou-se, então, toda iniciativa e
de gerar recursos com a simples emissão de papel-moeda (políestímulo que possuíam até então os agentes de_ fiscalização,
tica fiscal do Banco Central), mas sempre escondendo o jogo
graças à proteção do famoso AI-5, tudo se fez e nada se
da população. para a qual todos se comprometeram a "compóde evitar! Situação que perdura até o presente, agravada
bater a inflação".
com o segundo desestruturamento que se mostrará mais à
O Em 64 começou a dinastia militar (1964/1985), quando frente. Nesse período, os índices mediadores de inflação foram
manipulados ou adaptados e a característica maior foi o gigan~
se sucederam seis Gene-rais Presidentes: ·
tesço endivid;tmento externo, que nos penaliza e nos penali-General Castello Branco (196411967): começou criando
uma Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, a qual zará por muitos anos. Ainda nesse período foi criado mais
um verdadeiro imposto: o PIS (Plano de Integração Social),
contratou especialistas em política fiscal (arreca~_açã6 fiscal
de impostos) do Governo dos Estados Unidos. É interessante
na base de lo/c (a!ualmente 2%) das vendas de um modo
frisar que os citados especialistas, após verificar o nosso siste- gí_:!ral, chamado PIS iaturamento (taxa sobre as vendas) e
ma de trabalho fiScal, acharamMno mais aprimoi:"aao·e eficiente
o PIS incidente sobre o lucro.
- General Geisel (197411978): neste período até que
do que o vigente em seu país àquela época. Lá a fiscalização
foi tentada uma reversão das medidas até então tomadas,
externa demandava um complexo aparato de apoio logístico,
enquanto aqui os nossos fiscais, agindo como detetives, mos~ mas o agente ~~colhido, Q!\:finistro_Simonsen, um e_ngenheitravam até mais eficiência e um menor custo!
rÓ/eCOnorni~ta_, ~m _fªrna. de gênio matemá~ico, estava .ma_is
Em seu relatório a Com-isSão afii""mava que no Brasil a
para ópera do que para fiscalização. O endividamento externo
sonegação tinha característica endêmica, isto é, fazia parte
foi agravado pelo Acordo Nuclear de 1975 com a Alemanha,
sendo o ónus resultaQte um fator de aumen_to _Qa inflação
da natureza do povo. Findos os trabalhos da Comissão, o
Governo, com sua versatilidade no Congresso Nacional, facil- dos anos -seiuintes, já que a máquina de arrecadação e fiscalimente aprovou um Código Tributári<? Nac.ional_(Lei n~ _ zação fl:l_ncionavapre_cariamente, desde a criação da Receita
Federal, no início de 1969. (Relembre-se: a inflação é uma
5.172/66), que vigorou até a Constituição de 1988, criando
o primeiro complicador na vida fiscal dos Estados, ao_substituir conseqgência da diferença ç_n,tre as despesas públicas e_ a receiM
o simples, versátil e eficiente Imposto de Ve-ndas e Consig- tã ohtida com os impostos pagos pelos contribuintes, diferença
nações (!VC) pelo Imposto sobre a Circulação de Mercadorias cOberta cOm emissões pela Casa da Moeda, a tal política fiscal
do Banco Central, desmistificando o assunto.)
(ICM), uma repetição do IPI federal, substituto do antigo
··_:_General Figueiredo (197911985): seu período se caracImposto de Consumo, com os seus defeitos (o crédito fiscal
pela aquisição de matérias-primas), além de se constituir num
terizou pela manutenção da situação anterior, além da cri~ção
gigantesco sugador de (ecursos de uma região pobre (Norte, de dois rmpostos: - - o Fmsocial, em tudo idêntico ao PIS acima citado,
Nordeste) para as regiões mais desenvolvidas (Sul e Sudeste_},
invertendo, assim, o verdadeiro objetivo que deveria ser ido- .comulativamente com o mesmo; e
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-o Imposto sobre Transporte Rodoviário de Passageiros
e Cargas, mais um complicador desnecessário, resultante de
um equívoco: a sua inclusão na competência federal se destinava a evitar que os estados criassem este tipo de imposto
como barreira interestadual.
-Governo Sarncy (1985/1990): neste período, a única
diferença com o período anterior foi a criação de mais um
complicador tributário: a Contribuição Social, um acréscimo
de 8% no Imposto de Renda das empresas, imposto que no
início do __século era taxado no máximo em lü%, foi aumentando ao longo do tempo até os atuais 30% sobre o lucro,
afora os 8% acima mencionados. Neste período houve a aprovação da nova Constituição de 1988, que se limitOu a destruir
a parte positiva do anterior Código Tributário Nacional de
1966:

.

-extinguiu o Imposto Único sobre Combustíveis, (taxa
de 100% na venda de combustíveis, que todos pagávamos
e nem sentíamos que se destinava ao Fundo Rodoviário Nacional, para construção e manutenção de estradas federais , cuja
extinção não resultou na diminuição do preço, mas comprometeu gravemente a conservação da rede de estradas federais;
- extinguiu o _Imposto Único sobre Energia E tétrica,
cobrado nas contas de energia elétrica através das concessionárias;
-extinguiu o Imposto ÚniCo-sobre Minerais. (Os dois
primeiros funcionavam de modo tão automático que dispensavam fiscalização e tinham um custo de arrecadação zero);
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que, certamente, mais uma vez, virá a esta Casa, com prazos
curtos para o seu exame.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho um aparte, nobre Senador?

V. Ex" me permite

O SR. MAGNO BACELAR- Com prazer, ouço V. Ex·
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quero concordar com
essa parte da análise de V. Ex', porque, na verdade, o Senado
Federal, ao longo dos anos, tem sido sacrificado por essa
mecânica. As matérias demoram anos na Câmara dos Deputados e chegam aqui já sob pressão. Antes de a matéria chegar
ao Senado, já há uma pressão muito grande e continuada
para que aqui solucionemos imediatamente o assunto. O pior.
nobre Senador Magno Bacelar, é que. nessas oportunidades.
os apelos são os mais estúpidos: que não se emende, porque.
emendando, atrasa-se a matéria, que tem que voltar à Câmara.
Praticamente, esse pedido significa dizer ao Senado que inexista, que não funcione nesse epTsódio quando. com certeza.
a função senatorial é indispensável em toda qualquer matéria, porque a sábia Constituição, os sábios costumes políticos
brasileiros levaram à existência do Senado, principalmente
a essa função revisora que há sido até aqui de magna importância. Quando V. Ex~ - após essa análise que faz sobre
o caos na administração brasileira ao longo dos anos, sobre
a questão tributária, sempre muito complicada - culmina
no seu exame com essa parte, leva-me a intervir em sua fala
para apoiá-lo na sua observação. Muito obrigado.

e

- estabeleceu a criação, pela União, de imposto sobre
O SR. MAGNO BACELAR -Agradeço a V, Ex• o
as grandes fortunas, para efeito-puramente demagógicO, pois
aparte. Não tem outro obje.tiVo O meu pronunciamentO. nesta
o mesmo já existe no Imposto sobre Pessoas Físicas, cujas
tarde, senão o de alertar os nobres Senadores sobre a necessitaxas são progressivas, sendo mais altas para os rendimentos
dade de um exame criterioso do que virá a ser submetido
mais elevados. Os rendimentos acumulados constituem o paa esta Casa.
trimóniO das pessoas. A tributação sobre patrimônio é confisTemos certeza, Srs. Senadores, de que há necesSídade
co. A experiência de tal tributação redundou em fracasso
urgente de uma melhor distribuição de rendas. que há necessiabsoluto no Japão e, recentemente. na França.
dade de que aqueles ricos e privilegiados. até aqui impunes.
-Governo Collor (199()11992): período que se caractepaguem os seus impostos; mas temos também a certeza,_ Srs.
rizou pelo segundo desestruturamento do que restava da máSenadores, que não é criando mais impostos que se solucionará
quina de arrecadação fiscal do MinistériO da Fazenda. Deseso problema brasileiro.
truturamento generalizado cm todo o serviço público, no que
O Sr. Nelson Wedekin - Permite-me V. Ex~ um aparte.
tinha de funcionamento, em uma ação demolidora e nefasta,
nobre S_enador Magno Bacelar?
só comparada com o período do ditadq,r gcno~ida Pol-Pot
no Camboja de 1975 a 1979, ou, recuando um pouco mais
O SR. MAGNO BACELAR - Tenho a honra de ouvir
no tempo, no período da Revolução Cultural de 1966 na Chi- o nobre Líder Nelson Wedekin.
na.
O Sr. Nelson Wedekin - Senador Magno Bacelar. em
Através de seu famigerado Ministro-João Santana, promoveu-se uma desmoralização do serviço público, que provo- - primeiro lugar, gostaria de cumprimentar V. Ex• pelo excelente painel histórico que traça do sistema tributário nacional,
cou uma debandada e esvaziamento dos quadros técnicos case é que se pode_ chamar assim o que existe atualmente. Com
pacitados, pelo esdrúxulo objctivo de reduzir em 360 m:il o
relação a alguns conceitos, não estou de acordo com V. Ex".
número de funciOnários públicos, tachando-os sempre generimas, no geral, V. Er demonstra à evidência que. na verdade.
camente de ociosos~
não temos um sistema tributário nacíonal. Temos. podemos
Além do caos generalizado, criou mais urh acréscimo
chamar assim, um "caos tributário nacional". O tributo pode~
no Imposto de Renda da Pessoa Jurídica: o Imposto sobre
ria ser um excelente instrumento de uma distribuição mais
o Lucro Líquido, juntando ao PIS e à Contribuição Social
adequada, mais justa e mais equilibrada dos bens e da riqueza.
o Imposto sobre o Lucro Inflacionário e i:dmposto- de Renda
mas a sucessão de governos e de Ministros, cada um com
propriamente dito, todos incidentes sobre o lucro, com uma
a sua visão, cada um com a sua concepção, na verdade criou
tributação não apenas dupla ou tripla, mas quádrupla, sem
uma parafernália que inferniza a vida dos contribuintes brasicontar com o PISe o Finsocial, taxados sobre o faturamento
leiros, não só pela superposição, como pela complexidade.
ou vendas das empresas.
pelo excesso de burocracia. Tenho certeza do que vou dizer
Sr. Presidente, Srs. Senadores, diante desse quadro da
à Casa neste momento: a vida do contribuinte brasileiro~ seja
evolução e do desmoronamento da receita pública, encontraele pessoa física ou jurídica. é um verdadeiro inferno. não
mo-nos agora prestes__ a examinar mais uma reforma fiscal
só porque é muito difícil pagar, não só pelo excesso da carga
que se encontra no momento na Câmara dos Deputados e
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tributária. mas pelas dificuldades desse conjunto, desse emaraR
nhado de leis, de portarias, de resoluções. muitas delas quesR
tionáveis sob o ponto de vista jurídico e constitucional , como
sabem V. Ex• e a Casa, e, pior ainda, sem servir àquilo que
deveria ser o tributo. No momento. o Governo está a fazer
a sua proposta de um ajuste fisCal, de u-m-a rcfõrrii"a fiscal,
que há de ser, pela circunstância de tempo. bastante limitada.
Não se fale aqui em ref~~~~ fiscal, porque, com o tempo
de que dispomos até o final do ano. c com o princípio da
anualidade, o mais que se poderá fazer será um pequeno
ajuste, quase que um pequeno remendo fiscal, no sentido
de se tapar os muitos buracos do Tesouro Nacional. Mas,
senão agora, porque_ certamentt! não kremos tempo para fazer
um debate mais profundo e nem para encontrar as melhores
s?luçõe~ para esse ca:o~ trib~tário nacional. acho que isso deve
ficar mm to presente nas nossas mentes como uma preocupação
absolutamente necessária.do Congresso Nacional. Nessa linha
de, em primeiro lugar, simplificar; creio que muita coisa pode~
ria ser simplificada sem_gue _houvesse perdas substanciais para
o_Teso~ro, porque, se é verdade que há um excesso de carga
tnbutána em alguns setores, é também verdadc__ que há uma
má distribuição dessa mesma carga tributária. É t_~b~m v~r~
dade que o Estado, ao longo d(;!sse processo histórico a que
V. Ex" se referiu. também perdeu ha~tante. Na verdade, não
se pode falar em termos absçlutos de excesso de carga tributária, porque o Brasil, em termos da relação carga tributária/
Produto Interno Bruto, tem uma das menores do mundo
ao contrário do que se costuma dizer. Qualquer um dos paísc~
do Primeiro Mundo, qualquer um dos países bem sucedidos
têm uma relação carga tributária/PIE muito superior à do
Brasil. ~__que há é urna injustiça, um desequihbrio, um de_sa~
juste-.-eu diria, uma injustlç-a-eStrUturã.I na cobrariçã dOs tflbu~
tos que se faz ao contribuinte brasileiro. Ou seja. precisamos
buscar. em primeiro lugar, a simplifiCação. Acho qi.iC-issO
não seria difícil; creio que todos estariam de acordo, que
é consenso na sociedade brasileira. nesta Casa e entre os
oontribuirites e os empresários, que é perfeitamente possível
simplificarmos o sistema tributário nacional. Sem nenhum:i
dúvida, deve~se buscar resgatar o conceito de tributo como
um instrumento de justiça. de distribuiç3o de renda, de diffiínuiçã:o, por exemplo, das desigualdades sociais e também das
desigualdades regionais. Creio oque o disCUi-SO de v: Ex·-tiaz
essa contribuição. Ao traçar o perfil histórico do sistema tributário nacional, V. Ex• também traça o perfil histórico das
distorções, das deformações que marcam e caracterizam 'o
sistema de tributos no nosso País. É função essencial desta
Casa e da Câmara dos Deputados - enfim, do Congresso
Nacional - - buscar caminhos e_ soluções alternativas que
melhorem, que simplifiquem o sistema. de um lado, e, de
outro, façam do sistema alguma coisa que tem- a ver com
a melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Por isso
cumprimento V. Ex• por levantar-- um tema que é da mai~
absoluta pertiriência e da maior atualidade. Cumprimento
também porque, ao levantar esse tema, V. Ex• traz à reflexão
desta Casa algo que ternos que fazer já, á cu:rto praio, ainda
que es~a reforma fisc3l proposta pelo Governo tenha. todos
os limites e todas as limitações que conhecemos.

O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex• o aparte, nobre Líder Nelso-n Wedekin, e já ia realmente concluir
o meu discurso d.entro da linha que V. Ex~ esposou.
O Sr •.. Cid. Sabóia de Carvalho- Permite:me
mais uma intervenção'?

V.

Ex•
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O SR. MAGNO BACELAR- Só concluindo o agradecimento ao Senador Nelson Wedckin, a minha proposta é no
sentido de, se a carga tributária é pequena, que a simplifi~
que mos e aumentemos o índice de tributação. e não que se
busque uma refurma mirabolante ou milagrosa, que não venha
a atender à grande necessidade social do nosso Pats.
Ouço V. Ex•. nobre Senador Cid Sabóia de Carvalho.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Na sua linha de raciocínio, tão bem concluída pelo Senador ~elson Wedekin. V.
Ex" fala de um momento extraordinariamente crítico para
o Brasil. Estamos num Governo de transição: o Senhor Itamar
Franco ainda não é o Presidente da República, é um Vice-Presidente no exercício da Presidência, mas assim mesmo esfor~
ça-se por soluções. O quadro atual caracteriza-se por uma
destruição do serviço público, o que favorece extraordinariamente os ::.onegadores. Temo, dentro da linha em que racio~
cina V. Ex•. que hoje busquemos compensações para a impossibilidade de urna perfeita política de fiscalização. Já que não
podemos fbcalizar, já que não é possível combater o sonegador, queaument~rnos as aliquotas e. assim, punamos aqueles
q_ue. de ·modo mais re~rado. de modo mais correto, cumprem
os seus deveres para com o Fisco. Não há mais R..::ceita Federal. O Sr. João Santana pas..:.ou corno um terremoto pela Secre~
taria de_ Administração: e o pior é que ainda hoje há pessoas
desse tipo. com essa mesma mentalidade, com essa mesma
postura exercendo cargos de influéncia naquela Secretariacomo é o caso. que ouço falar, de um cidadão que atende
~elo nome de Wilson Calvo. Este cidadão mantém toda aquela
hnba de raciocínio dos tempos funéreos da República~ em
qu·e tudo se fazia contra o_funcionár_io público para se justificar
o roubo, o crime e a malversação. rara que as quadrilhas
pudessem operar com tranqüilidade. Inclusive, noutro âmbito,
extinguiu-se a lnterbrás para qut: fossem favorecidos amigos
do Presidente afastado e os amigos da então Ministra Zélia
Cardoso de Mello. E a Interbrás, hoje extinta. ainda é uma
próspera empresa quanto ao seu balanço - o que mostra
que não poderia ter sido tirada do mercado porque fazia troca
de mercadorias por petróleo e outras coisas tantas. Então,
sob o pretexto moralizador, extinguiu~se a Interhrás para favorecer-se a Cotia Trading, que. no entanto. não logrou êxito~
po~que não é com veneno que funciona na atividade empre~
sanal. V. Ex-• tem toda a razão em urna análise histórica que
faz e no momento cm que defende a integridade do contribuinte brasileiro. Ele não pode ser despedaçado, naquela parcela em que existe o contribuinte correto, atento à lei. Have~
~os é de combater a Sonegação. Qualquer refoàna que se
estude deve levar em conta a advertência que V. Ex• faz,
nest~ momento, à Nação. Voltei a intervir, porque, na verdade, Senador Magno Bacelar, sou uma pessoa indignada com
esse quadro que se instãurou no País, muito emb_ora em miDha
absolvição tenho o fato de haver combatido o-cidadão Fernando Collor de Mello desde_ os tempos em que era candidato,
n.o momento em que baixou suas primeiras medidas provisó~
nas, no momento em que o roubo e o crime, de um modo
geral, começaram a se consumar neste País. Esses microfones
da nossa Casa sempre foram utilizados por mim no combate
a9s Q~floerneiros da Adr:ninis!ração_ Pública do Bra~L _V. _E~
fala sobre o caos, no qual também governa o Vice-Presidente
Itamar Franco no exercício da Presidêncía da República.
O SR. MAGNO BACELAR- Muito obrigado a V. Ex•
Quero concluir, Sr, Presidente e Srs. Senadores, atrevendo-me.- a dizer _que a solução para o problema de arrecadação

Novembro de 1992

DIÁRJO DO CONGRESSO Nfo.CIONAL (Seção II)

do Brasil é muito mais de punição aos sonegadores, de exem~
pio e enxugamento da máquina administrativa, do que da
criação de mais impostos.
··
Mas sobre isso, Sr. Presidente c Srs. Senadores, falaremos
quando do exame da reforma fiscal, enviada pelo Presidente
da República.
Era o que eu tinha a dizer. (Muito bem! Palmas.)
Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr. M_auro
Benet•ides, Presidente, deixa a cadeíi-Q dei presidência,
que é ocupada pelo Sr. Francísco Ro!lemberg.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobre Senador Mário CovaS.

Con-

O SR. MÁRIO COVAS (PSDB- SP. Pronuncia o seguinte __ discurso.) - Sr. Presidente e Srs. Senadores, este País
viveu - num periodo bastante recente, embora com origens
mais longíquas - e ainda continua vivendo. um evento de
extraordinário sign"ificado. cujo término ocorrerá no instante
definitiVo erri que est~ Senado vier a votar aquilo que hoje
é uma das tarefas a ele impostas. ou seja. a solicitação do
impeachment do Presidente Fernando Collor.
As origens estão mais distantes, corno disse. Mas é possível nos situarmos oo tempo, com o objetivo de delimitarmos
o intervalo dentro do qual essas coisas ocorreram e aferirmos,
a partir daí, as nossas expectativas cm relação ao futuro.
Ingenieros dizia: ··o homem é o homem e as suas circunstâncias". Há algo parecido_ para se dizer a respeito dos governos. Os gOvernos são sempre-"Os governos e ã. suã.-_gênese'';
os governos são sempre Os goverfioS e- as s.O<!S ór,ig_ens-, a sua
formação. E isto ficou visível no governo recente.
O Governo do Presidente Collor foi um Governo cuja
origem decorre de uma aliança, pelo menos a nível eleitoral,
entre aqueles que eram chamados "dcscamisados'', ou que
eram reconhecidos como tais, e os setores mais con?eivª"d9x:_e_?,
eu diria até, mais reacionárióS: da vida brasileira. Esta aliança
quase impossível de criar uma fisíóõornia para o governo,
acabou gerando o nível de contradição que foi a grande caracteristica do Governo no perfódo Collor.
Hoje vivemos um Governo presidido pelo Vice-Presidente da República, Itamar Franco, que tem, ele próprio,
as suas origens definidas. Não há como discutir o seu futuro,
o seu presente, as difiCuldades que enfrenta, as soluções que
almeja sem que discutamos corno ele se formou; quais são
as suas origens, qua:iS ·são os seus componefltes, que, afinal,
são os fatores que determinam a correlação de forças no Poder
e, portanto, que tipo de perspectivas ele pode alimentar para
a esperança da alma nacional.
Iniciarei a minha consideração com-o objetivo meramente
de colocar a discussão e de procurar aprofundar - como
cada um dos brasileiros, este C<:mg_resso em pã:rt1CU18.r, e, dentro dele, o Senado, e, cada um de nós enquanto Senadores
-para que os objetivos desta NaÇãO sejalri alcançadoS. TOmemos o instante ifiidãl que, apenas para argumentar,
fixarei no momento em que uma figura-que tinha a condição
de ser irmão do Presidente da República - concedeu uma
entrevista, oferecendo uma série de denúncias, que envolviam, não apenas a figura do Presidente, .J::nas alguns dos seus
mais próximos amigos e convivas no GoVefno-.A partir desse instante, tornou-se inevitáVel que estaCasa, enquanto Poder, assumisse a responsabilidade de apurar
os fatos. Estes traziam em favor da sua veracidade, terem
sido tornados públicos, através de uma figura cuja intimidade
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afetiV-a, pessoai, política. com o Presidente da República tinha
a _dis~ância de irmão para irmão. E foi asSim que se insfalou
nesta Casa uma Comissão Parlamentar de Inquérito.
É importante salientarmos corno. ao longo da vida dessa
CPI, o comportamento da opinião pública variou. Lembro-me
que, como _Membro da CPI. ao seu início, eu cruzava com
as pessoas, nas ruas. nas praça~. nas periferias - poucos
fatos da vida nacional tiveram uma transparência. uma repro~
- dução, uma dose de informação tão maciça como teve esse
episódio - que me diziam: "Isso vai dar em nada. Nunca
deu!. Não há como pensar que figuras dessa dimensão e_ ninguém apontava especificamente para o Presidente da
República - possam ser um düL neste País, objeto de uma
investigação, e eventualmente até das conseqüências. se a
apuração apontar na dircção de cnmes por elas praticados.
Como nunca deu em nada, dessa vez não dará também-"
Mas dava para notar que. por trás dessa manifestação
generalizada, havia um semimento, urna vontade, um desejo
claro de que, dessa vez. alguma coisa acontecesse.
O processo foi~se desenrolando e. a partir de determinado _
instante,- sobretudo a partir do aparecimento de uma figura
com a dimensão de altivez e de dignidade corno a do motorista
chamado Eriberto França - ek próprio um descamisado --,
as opiniões começaram a variar -um poUco: -aqueles mesmos
que na véspera nos diziam que no Brasil as investigações
sobre os poderosos nunca prosperaram. sem prejulgamento
embora, começaram a dizer que era preciso apurar a verdade,
ir ao fundo da questão, e que as conseqüências deveriam
vir doessem a quem doessem. O povo, com a sua sapiênCia-,
com a sua sabedoria, e sobretudo com o seu senso de justiça,
não fez prejulgamentos.
· O processo desdobrou-se.
Lembro-me bem de que o Presidente da República, em
determinado instante, ao retornar de Las Leiías, tomou conhecimento de uma entrevista, exatamente a do motorista Eriberto, que naq~ele dia, um domingo, uma revista publicara.
Na segunda-feira, o rn9torista compareceu à CP~.
_
O Presidente, ao- desembarcar. prometeu dar à Nação
uma explicação quarenta e oito horas depois. Portanto, vinte
e qUatro horas apóS o motorista ter comparecido à CPI, o
Presidente da República foi à telev_isão e, naquele instante,
com urna arrogància que contrariava os fato~. reproduzindo
um pouco de sua personalidade permanente~ situou o problema, tentando reduzir a denúncia de que dinheiro era depositado na conta de sua secretária através de origens espúrias,
a afrrmação de que quem o fazia era exclusivamente o_ SI;.
Cláudio Vieira. Coffio sempre, sequer leu as cartas que tentavam explicar o fato. O processo se desemolou e, finalmente,
o _Sr. Cláudio Vieira, dias depois, comparecendo perante à
CPI, declinou qye ele era o único depositante e que os recursos
eram originários de uma operação Cfue õCõrrera no Uruguai.
Portanto, de espaço em espaço, foi se confinando a resposta à acusação, primeiro a uma pessoa, e depois a uma
operação. E o processo foi se tornando mais grave à médida
que contradições foram aparecendo. Finalmente o Presidente
fez o seu desafio nacional: solicitou à sociedade que manifestasse, a sua adesão, o seu apoio à sua versão adotando as
cores verde e amarelo, com as quais deveria se vestir em
data determinada.
Nesse instante, deu para notar, deu para verificar um
terceiro pOsicionamento da opinião pública. Aqueles mesmos
que, num primeiro instante, admitiam com incredulidade que
não se chegaria a lugar nenhum; aque~e;.. mesmos que, num
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segundo instante, passaram a exigir a apurac;ão da verdade;

no terceiro instante, com a cáracterística de que o fizeram
com absoluta autonomia, saíram às rUas para contestar o Presidente. Fizeram-no sem nenhuma liderança tradicional, afirmando a sua identidade enquanto agrupamento, e já então
emitindo um julgamento específico. Saíram às ruas para dizer
que Collor era culpado, traduzindo esse julgamento nas suas
vestimentas. Os "caras-pintadas" fizeram questão de fazer
a sua manifestação independentemente _de lideranças tradicionais, seja da área política, seja de que área fosse.
O processo foi ganhando força até que, em determinado
instante, de tal maneira a opinião nacional se galvanizou,
de tal maneira as ruas, as praças, os comícios, os palanques
foram testemunhas vivas de uma vontade coletiva naci_onaJ
que, efetivamente, ao término dos trabalhos da Comissão,
a Câmara dos Deputados, convocada por uma denúncia a
autorizar o processo de impeachment, aprovou. E por urna
expressão numérica que se aproximou da unanimidade.
Ao fazê-lo ela gerou conseqüências iinediatas: a primeira
foi o afastamento do Presidente da República, a assunção
do Vice-Presidente c a abl!rtura da última etapa de um processo que, iniciado com a denúncia, só termina com a votação
do impeachment.
_
O que temos, portanto, hoje? Se é verdade que todo
governo é o resultado da sua gênese, é_ a expressão das forças
que o elegeram ou que o fizeram pOder; se é- verdade que
dado Governo é o resultado da votação popular, outro foi
o resultado da discussão dentro dos quartéis, o Governo que
hoje aí está é o resultado da movimentação das ruas~ ele
é a expressão de um arco tão pleno, tão grande da sq~iedad~,
que isso acabou por refletir-se na votação da Câmara dos
Deputados, que reproduziu a imensidão, a quase totalidade
da vontade popular, que se uniu na perspectiva de atingir
determinado objetivo.
Portanto, o primeiro fato é que, necessariamente,_ este
instante de governar há de ser exercitado, fundamentalmente,
por uma reprodução daquilo que foi a construção deste Governo.
Chegamos a essa situação transitória de hoje. Ontem,
tínhamos o Governo de Collor; em janeiro, teremos o Governo de Itamar~ hoje, temos uma alianç"- de governabilidade.
O que existe hoje no País é um Governo ter:nporário, que
vai comandar, sob a Presidência de Itamar Franco, até o instante em que se vote neste Congresso e que Se ultime o processo de impeachment.
Isso gera conseqüências extraordínárias. A caracteristica
do Governo, como temporário ou provisório,-criâ umá-Cóiib:ãdiçáo complicada. É que vivemos num País que confron_ta,
no plano interno e no plano externo, com tremendos ~e~a(ios
que exigem respostas definitivas, permanentes, pereneS~ e não
é fácil construir respostas definitivas quando o governo tem
características temporárias. Mas era inevitável que isso -acontecesse. Gerou-se um governo e, louve-se, há que se reconhecer
este fato: o Presidente Itamar Franco conseguiu convocar ministros da sua escolha pessoal, o que parece contrariar.~ ~es.e;
ou seja, Sua Excelência teve a co-mPetência necessária para
entender de que forma nasceu o seu Governo e, erilbora.as
escolhas tenham sido dele, elas reproduziram esse enorme
.arco.
·
Vivemos hoje o instante em que não há oposição institucionalizada no País, nem pode haver. Não é possível que
tenhamos criado um filho para abandoná-lo no instante seguinte._É possível que ao ténnino desse episódio o Governo se
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rearticule, já então em regime presidencialista, com o VicePresidcnte transformado em Presidente e, portanto, com a
hãbilitação de, tendo em vista a gênese, lá atrás, quando
eleito Vice-Presidente da República, forme, defina. qualifique
um_ governo que_ pode até contar com as mesmas pessoas
de hoje, mas que, já aí, em face da mudança de origem,
terá uma _qualificação e um destino diferentes.
Não é fácil conviver com esta hipótese.
Nu_m primeiro instante, durante a formação deste Governo, chegou-se até a temer porque parecia que esta condição
acabaria por criá-lo de fora para dentro. O Presidente Itamar
- volto a cj.izeJ;" - foi capaz de entender com clareza esse
quãdro. O seu Governo é quase, do ponto de vista das figuras
escolhidas, uma reprodução disso e necessariamente transparece.uma aparência de conflito~ dada a diversidade das pessoas
que o compõem. Ê difícil compreender a presença de Hargrea~
ves e de Barelli dentro de um mesmo Governo. Mas é fácil
compreender que, tendo em vista o arco que a sociedade
compôs- aquele que estava nas ruas, e este Governo, que
é o resultado da voz das ruas e, portanto, teve a sua gênese
no movimento que nasceu, desenvolveu~se e cresceu a partir
da própria rua- fosse, necessariamente, a expressão daquilo
que aconteceu.
Ora, se isso é verdadeiro, também cria, por outro lado,
umÇt_Série de dificuldades. E, de repente, -este Governo está
enfrentando dezenas de desafios. Este Governo encontra um
País em enormes dificuldades que não nasceram ontem, mas
qüe estão hoje tremendamente aguçadas. Um País que va__i
ter que decidir, e muito rapidamente, que visão de mundo
te.m._ Q que é melhor: Que continuemos como uma Nação
de 140 milhões de pessoas, das quais 60 milhões são consumidores, pouco nos importando se esse número diminuir, desde
que os que permanecem como consumidores possam comprar
mais barato?. Ou é melhor que tentemos, a despeito de que
todos tenham que comprar mais caro, fazer com que os 60
milhões se transformem em 140 milhões de consumidores?
É evidente que o caminho a percorrer é c_liverso, q1,1alquer
que seja a definição que se tome; convém que abramos o
País, eliminemos restrições, busquemos o produto onde for
mais barato se pretendermos que os atuais consumidores,
ainda que encolhidos numericamente, possam comprar o mais
barato possfveL
·- Mas já não podemos pensar assim se a nossa perspectiva
for preferencialmente a de ampliar o número de empregos,
de qj_s_tribu!r renda e de, afinal, multiplicar as oportunidades
d~ tentar _transformat: _o pJer~ado coosumi.d_or,_que hoje tem
60 d0sl4ó milhõeS de brasileiros, num mercado em que todos
os brasileiros possam ter essa oportunidade.
-_ -~aJ.óg!c_o _g!,l~... _ç._çs_~~ ipsta_v._te, o investimento passa a ter
unia outra dimensão; _a produção local passa a ter significa9-o;
a in~Y.stria passa a ser mais signifiCativa; o desenvolvimento
de regiões atrasadas, que ainda não se inc_orporaram ao processo de crescimento, passa a ter importância. Será que _num
caso se trata de modernidade e, no outro, trata~se de atraso?
Qu..ªmba_s as alté:rnativas reproduzem aquilo que qualificamos
como modernidade? Porque, afinal, modernidade outra coisa
não é senão aprimoramento social, político, econômico. É
a perspediva de adensar_o processo democrático, é a perspec~
· tiva de coMunicar-se economicame_nte com o mundo, mas
é, taiiibém e fundamentalmente, a melhoria da qualidade de
vida coletiva.
Mas o País,_ hoje, é prisioneiro de uma série de preconceitos. De repente, este País atravessa uma fase- já convivi
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com fases igÜais- em períodos anteriores e o fenômeno se
repete hoje -de enorme balizamento ideológico. As discussões não são mais baseadas em racionalidades; elas são baseadas em pressupostos, em posições previamente firmadas. Se
vamos a uma discussão ou a um local onde se discute temas
tipo privatização, estatiza-ção; realmente, desde logo,_ cada
um dos conflitantes é objeto de um rótulo. E aí, às vezes,
pergunto-me: o que é mais importante discutir: Quem é o
proprietário da empresa, ou o que se espera e· o··que-·se·-pretende da empresa?
Se dedicássemos, neste País, hoje, um décimo do tempo
que passamos discutindo quem deve ser o proprietário da
empresa, a discutir o· que--deve ser a empresa, certamente
teríamos um resultado bem melhor. E é curioso, porque não
somos capazes de observar aquilo que colocamos como parâmetro, como padrão, isto é, aquilo que os países do Centro,
os países do Primeiro Mundo - e que, portanto, são porta---dores da chamada modernidade - fizeram. Engraçado que o conceito de modernidade não foi incorporado na seguint~ condiç_ão: _modernidade não é fazer hoje
o que o país do Priiilciro Mundo faz; modernidade é fazer
hoje o que o país do Primeiro Mundo fez quandO estava
na situação que o Brasil está hoje. Mas não somos capazes
de entender isso. Apropriamo-nos, às vezes até erroneamente,
__
de objetivos que aiilda não são perseguíveis.
Volto às origens: Córii<Y definir esses parâmetros? Este
País enfrenta um mundo hoje tremendamente complexo. Meu
Deus! Internamente, travamos uma guerra intestina chainada
protecionismo económico; maS-O mUD.dO asSiste, hoje, a uma
terceira etapa de protecionismo. Lá atrás, faziã-se o protecionismo do capital, ou seja, naquilo que a Nação entendia como
fundamental, como estratégico: o capital teria que ficar_ em
suas próprias mãos; no caso brasileiro, em nossas mãos. Há
outros países, Estados Unidos à frente, onde o protecioniSmo
se dá sobre a produção. Todos já ouviram falar no Buy American Act, mecanismo pelo qual se estatuem ·as~ vantagens
que se oferecem à produção feita dentro dos Estados Unidos,
pelos organismos governamentais ou financeirOs. ·
Hoje, o mundo enfrenta urna terceira forma de protecionisrno: é aquele dirigido à mão-de-obra; é aquele que _os pafses
do Primeiro Mundo fazem em relação ao seu mercado de
trabalho. E o Brasil e este Governo e todos nós vamos ter
que conviver com essa nóva realidade.
Essa situação temporária, ainda não definitiva, que-- só
se con-sum-ará ao final deste Governo, enfrenta hoje, internamente, um quadro profundamente complexo: Pelo menos
25% da população vivendo sob condições de pobreza absoluta,
não mais a pobreza relativa, mas pobreza absoluta; ou seja,
faltam os mínimos requisitos na vida em sociedade para enfrentar - e agora há pouco o Senador Nelson We_dekin o
dizia num aparte - o problema dos desajustes internos. O
que é desajuste? Desajuste é a diferença entre os recursos
que se recebem e aqU'eles que se gastam. E um ajuste fiscal
se faz de duas maneiras: aumentando o que se-recebe ou
diminuindo o que se gasta ou, eventua1rnente, fazendo as
duas coisas concomitantemente .
Mas, como é-difícil numa situação de conflito como esta,
onde pelo menos 16 bilhóes de dólares de receita tributária
adicional são necessários p3ra equilibrar-aS- C-Ontas neste País!
Que dificuldade em diredonar ou em montar um projetO de
ajuste fiscal que nasça de u"m -contencioso táo extenso, tão
amplo, corno aquele que reproduz as condições temporárias
de governo!
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Este GoVerno até que, com uma certa competência, o
fez; trouxe sua proposta para fazer aquilo que se chama de
ajuste definitivo. Uma palavra horrorosa do nosso dicionário
é "provis6riou. É provisório parte· do que ocorrerá até o final
de dezembro, que são as características genéticas do Governo.
Não há como acentuar ainda mais o provisório, mesmo na
qualificação de tributos.
O Governo pretendeu fazer um ajuste de natureza global,
-permanente, e o ofereceu à consideração da Nação. E reflui
hoje. Reflui para fixar metas e tentar extraí-las da criação
de impostos sobre as operações financeiras, de uma tentativa
de combate organizado à sonegação e de uma tentativa de
resgatar um paradoxo que se criou dentro do Congresso, e
que alterou o imposto de renda das pessoas jurídicas.
Somos um pãís que enfrenta uma dívida interna de 80
bilhões, que enfrenta uma dívida externa de 110 bilhões, que
tem dívidas dos Estados e munfcipios orçadas em 56 bilhões
de dólares; um país que enfrenta a pobreza e a miséria e
onde o novo Presidente da República, depois de dois anos
de teatro e aparência do seu antecessor, resolve resgatar uma
palavra que, para alguns ouvidos, fere: o Presidente ~e preocupa com o "Social". Temos de nos acostumar a isso.
Somos hoje, objeto de nofícia de primeira p-ágina em
alguns lugares, no estrangeiro. Paramos de falar apenas na
reforma, na nossa legislação de comércio exterior, paramos
de falar exclusivamente na privatização das nossas -empresas
públicas, paramos de falar, exclusivamente, no fato de que
precisamos de urna nova legislação de concorrência pública.
Além disso, temos um Presidente da República que ainda
não ganhou as características da arrogância. E mudar da arrogância para a humildade é uma corsa c-omplicada-. De repente;temos um Presidente da República com a dimensão de humildade necessária para dizer, de público, que é um homem
que tem dúvidas, que é um homem que se questiona, que
é um homem que se pergunta: "Por que é q_ue devo autorizar
todo mês um aumento nas tarifas públicas, se o trabalhador
não-tem, por determinação de natureza legal, um aumento
mensal?"
- Sem dúvida, desfilarão por esta tribuna urna seqüência
de economistas a justificar que isso e normal, obedece aos
padrões teóricos. Entretanto não conheço brasíleiro que já
não se tenha questionado assim; não conheço pessoa que já
não se tenha perguntado o mesmo.
- De repente, vemos um P_residente da República que "teima" em escolher, dentro dos_ partidos, aqueles que serão os
s~us miriíStios. E, a parlir ããí, ele passa a Ser um paroquial,
ele passa a ser alguém que tem vínculos com as suas origens,
como se ter vínculos com as origens e não negá-las fosse
alguma coisa feia. ·sem dúvida alguma enfrenta dezenas de
problemas, enfrenta um mundo complicado, um mundo que
mUda rapidamente, um rilundo On-de a q_lleda d6 muro de
Beilim, ao que se pensà, não destruiu apen3.s o Socialismo,
destruiu um equilíbrio mundial, que tende a se reorganizar
em outra direção, em fixar uin novõ- dxõ. Hoje já Se a-Ssistemconfrontos de natureza verbal éntre os Estados Unidos e o
Japão. Já se vêem conflitos dentro da comunidade européia,
-que não eram permissíveis no passadO, exatamente porqu-eo alívio em determinado equilíbrio leva, necessariamente, por
Uma lei física que se reproduz na políticã. ·e na ~diplOmacia,
a Uma rearticulação em outra direção.
É esse Governo que começa. É esse_ Governo que já
é objetO de muitas crítiCas. É natural que seja assim. Afinal.
ele é o Governo de todos nós. Cada brasileiro sente-se proprie-
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tário desse Governo, porque-- volto a in'sistir -ess-e não

é o governo que nasceu do resultado eleitoral; ~e pasceu
do conflito da rua, das páginas dos jornais, dos artigos das
revistas, dos bancos das universidades, das páginas do Çongresso.
Há um dado relativo a esse momento histórico de e.nQrme
significado, o qual não percebemos. Vivemos, neste instante,
sem perceber talvez, uma das maiores re_v,oluções que este
País já assistiu. Não conheço outra etapa da vida brasileira
onde a exacerbação da cidadania tenha Sf! _manifestaçlo com
a intensidade que vi nesse episódio, num país onde as pessoas
se comprazem em dizer: eu não faço política, --como se
isso fosse vergonhoso -.-sem sequer terem a noção que poli~
tica é algo que se faz :a cada instantç, a cada momento.
Quando um grupo de mulheres sai da periferia- de uma
grande cidade para ir buscar uma aula ad~cional na esc;ola
da esquina. o que elas estão fazendo é política. Quando os
empresários lutam com os trabalhadores para a divisão do
bolo económico, e isso chega aos extremos limites da greve,
o que está aco~tecendo é rigorosamente política.
Mas vivemos em uma nação onde as pessoas se envergo_~
nham disso, certamente porque confundem fazer política com
pertencer a um partido político.
Neste País, eu nunca vr Uma ·ex3.Cérbação da cidadania
no nível em que se deu desta vez. Lógico que o tema foi
de natureza moral, e uniu a todos. Mas pela primeira vez
o cidadão usou deliberadamente, abertamente, co.nsciente~
mente da ferramenta cJ:iamada política para atingir um objetivo concreto. E o atingiu. O que esperar i::ómo re_S~Itado?
Essa força, esse vetar, ess_e impulso pode simplesmente
se esgotar no tempo. O impulso decorrente do movimento
que nasceu pode não gerar filhotes, nem conseqüências; gerou
até agora um governo que térmiila rio próximo mês. Mas
pode gerar mais do que isso·. Eu esperava que, pelo menos,
dois valores éticos fossem resgatados a partir desse movimento. Eu esperava que a tolerância e a verdade passassem
a estar presentes outra vez na alma e na consciência de cada
um de nós.
A verdade, que deveria impelir a nós, políticos, a subir
num palanque para dizer única e exclusivamente aquilo que
nós sabemos possível de ser feito. Mas que fizesse coro que
cada um de nós, a cada instante, fosse presa dos seus compromissos e não vítima das suas promessas; que fizesse co~ que
a verdade estivesse presente nas notícias, nas comuiiicações,
nos contato_s, na discussão, na busca das soluções. Para que
isso fosse conseguido seria preciso que nós nos amiássemos
com· outro valor. o da tolerância, que é o cimento, o produto
que caldeia a possibilidad~ da existência da demoç_rªÇ._ia_, __Mas
a tolerânciã- ap-reridi isSo, outro dia, Com um líder sindicãl,
num debate - começa com a capacidade de nos questionarmos internamente, de não acei~armos CQtn_Q_ permanentes
e imutáveis, certas-·proposições que sempre sustentamos. Fôssemos, portanto, capazes de nos questionar internamente a
· respeito das crenças de sempre, das verdades que nos pareciam
imutáveis. Eu já nem digo a tolerância com terceiros, causa
· fundamental do exercício democrático, que se baseia e~~t.a.:
mente no fato de admitir que, sendo eu v~nculadÕ _a uma
verdade, o mínimo que se pode esperar daquele com quem
conflito, com quem converso, com quem discuto, é que ele
tenha uma verdade diferente da minha. Seguram,(~!Dt~~ ~ sua
verdade é tão respeitáVel quanto a minha, e o que podemos
fazer de melhor é a busca de uma posição que, afinal, reflita
uma possibilidade de verdade comum.
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Hoje chegamos a um ponto em que é preciso que esse
_questionamento desça até ao nível interior. É dentro dessa
ordem que temos o Governo que está aí. Ele já recebe as
primeiras críticas externas e internas, críticas que nascem do
Presidente afastado -custa crer que o Presidente. afastado
sob as circunstâncias em que o foi ainda faça críticas a alguém.
·
Críticas que inclusive contestam a sua autoridade.
~- _ Esse homem, afinal, dizem os jornais, contesta declarações de ministros seus. Acaba de fazer isso corn os Ministros
militares. Não é demais? E fico me perguntando o que diriam
os mesmos se o Ministro militar falasse e_ o Presidente deixasse
p-asSa:r: Não vamos viver um período fácil. Devemos ter a
tolerância da compreensão do momento em que vivemos.
Das dificuldadés que surgem de um nascimento, de uma gênese~ de uma origem, de urna correlação de forças iniciais que
é tão ~arga, que _a coisa mais difícil dela decorrente é extrair
dela uma resultante.
Mas algo nos acode neste instante. Qual _é_ a instituição
bra_sileí_raque está acostumada a conviver com essa mult_iface
política'? E eXatarnente o Congresso Nacional
---Aqui as coisas sempre ocorreram, não porque um agtuparneflt_o_ o 4ecidiu; não porque aqueles que foram eleitos para
o poder o decidiram, mas porque houve o embate do confronto. do conflito, da análise e da síntese das idéias coletivas.
Por isso esta Casa joga um papel furidàmeittal nesse_ instante,
pois joga o papel que o Governo, pela sua diversidade, tem
dificuldade em jogar. Ela tem de ser_ o c~nal co~QJJtOr das
reivindicações positivas e. SObretUdõ-;da consciência ~as propostas pertinentes.
- - -Um pouco da razão em dizer tudo isso é porque outro
dia chegou à minhfi má() um docume_n_to ~xarado por um grupo
'de pessoas em geral mais novas do que -~u- o que me anima
- e_ com vid~ profissional ligada a empresas; uma entidade
que se chama Pensamento Nacional das Bases Empresariais
e que oferece, com muita propriedade. em face do ajuste
fiscal, uma mecânica deliberada de combate à sonegação.
Combater a sonegação é algo que nã9 agride a quem quer
que seja;- não se trata de aumento de impostos e pode ser
aceito por todos.
O Senador Wedekin dizia há pouco, e volto a sustentar:
o Brasil tinha, no ano passado, cerca de 21% do seu Produto
Interno l)r~to como receita tributária; a Argentina tinha 13%
e passou para 32%; os Estados Unidos têm 38%, e a França?
45%. Portanto, não se diga que aqui é demais.
Mas vivemos num País que enfoca esse problema com
certo descaramento; quando se fala em imposto, o contribuinte grita, sabendo desde logo que não vai pagar, e o Governo aumenta, sabendo desde logo que não vai receber. E
diante desse cinismo coletivo. esse fato transita dia-a~dia. Portanto. coníbater a sonegação é talvez a mais legítima e justa
das faces pela qual se deva operar.
A proposta do PNBE passa exatamente por isto~ pela
admi~são_ de _traosparência de um governo na fixação de metas
de arrecadação.
''O que é que nós queremos? Dezesseis bilhões de dólares
adicionais em relação ao que se arrecada hoje?" Vamos conveniar que pane disso possamos extrair, ganhando da sonegação.
Isso se fará com um convênio, uma aliança, com uma proposta,
uma conciliação entre o Governo e a sociedade; um~ fixação
de m~tas objetivas, dentro das quais se fixe que as alfquotas
são de tal ou qual valor porque a Nação precisa de tal arreca~
dação.
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blicâ., e como essa simplicidade é criticada. V. Ex' falou na
Mas na medida em que se alcance a esta arrecadação
e se a ultrapasse, há um compromisso comum de diminuir preocupação do Presidente com o social, e Como essa preocupação é criticada. V. Ex• falou também naqueles momentos
as alíquotas dos tributos; o processo requer alguma coisa que
engaje o consumidor, que não seja meramente uma campanha de espontaneidade do Presidente, _e_ como esses__momentos.
são criticados. V. Ex' falou sobre Qque significa este Governo,
para a exigênciã da nota fiscal, mas que seja uma mobilização
que passe pela consciência do contribuinte, algo qi.ú~ O atinja que representa a conseqüência de um movimento nacional.
Por isso. nada tenho a aduzir ao pronunciamento de V. Ex~.
diretamente, porque não há qualquer solidariedade em ajudar
o sonegador, já que o recurso dali desvairado acaba_sendo Não tenho qualquer análise pessoal para apresentar ao apartear V. Ex• Queria apenas cumprimentá-lo, dizer-lhe que
tomado de terceiros por urna outra forma qualquer. Além
disso preconiia igualmente, um mecanismo imediato para iní- V. Ex• é aquele candidaw à Presidência da República que
deveria ter sido eleito, em virtude do seu conhecimento dos
cio do resgate de nossa dívida social.
nossos problemas e da maneira como os encara. Por essa
Um longo documento foi enCaminhado ao Presiden-te;
e tive acesso a uma cópia dele. Pareceu-me realmente, dentro- razão, só quero dizer: se pudesse, iria aplaudi-lo de pé pelo
deste momento de necessidades coletivas no que se refere seu pronunciamento.
à formulação de idéias, uma proposta bastante razoável. Digo
mais: parece-me uma proposta de quem tem a consciência
O SR. MÁRIO COVAS - Fico muito grato ao Senador
exata de que, tendo sido parceiro na tarefa de criar o Governo, Jutahy Magalhães, que sempre me honra com apartes em
tem com ele responsabilidades- não de definir os seus desti- que fala muito mais com o sentimento do que com a razão.
nos, mas_ de oferecer as sugestões.
Ê engraçado, Sr. Presidente: hoje, ca-dã brasileiro dita
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- V. Ex• permite-me· um
como deve ser o Governo do Sr. Itamar Franco; cada editorial
aparte, nobre Senador Mário Covas? __ • _
que leio carrega dentro de si a transparência da convicção
do seu redator de que ele, tendo feito este GOVerno, tem
O SR. MÁRIO COVAS - Ouço o nobre Senador Cid
o direito de exigir o rumo deste Governo.
- Sabóia de Carvalho.
Isso nos coloca, Sr. Presidente, uma segunda tarefa: a
de ultimar com a melhor disposição possfvel a necessidade
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Estamos ouvjndo _embe- _
de chegarmos ao fim desse processo. É preciso culmín3r
vecidos a fala de V. Ex• nesta tarde rnemorável"aqui no Senado
essa etapa; é preciso buscar o permanente; é p-reciso fazer
Federal. Desejaria que a Nação estivesse _a escutá-lo nesse
com que novamente este País se reencontre com um governo
momento, porque, acima de tudo, V. Ex" fala como um cienque obedeça aos parâmetros da formulação tradici(:m~I. Vivetista social e analita, dentro de parâmetros dessa natureza,
mos um instante temporário e episódico, mas· vamos ter ·que
os acontecimentos que estão se consumando, nesta hora, na
conviver com a necessidade de estarmos todos engajados na
vida política brasíleira. Faz a crítica da crítica. V. Exa está
tarefa das soluções definitiVas.
fazendo a crítica da própria crítica. E o faz com decência
Isso não é fácil, Sr. Presidente. Isto é um desafio de
e, acima de tudo, com critérios de competência. Quero dizer
uma magnitUde extraordinária, e não sei se nós todos - e
a V. Exa, posto que militemos hoje em partidos diferentes,
até mesmo este Congresso - ternos consciência--do- papel
se o nobre Senador houvesse, realmente, com esta c_larivia desempenhar.
dência, chegado à Presidência da_ República, é claro que não
A característica desse episódio foi a enorme maturidade
estaríamos vivendo atualmente episódios tão confusos e tão
com _que a Nação se comportou; maturidade esta vista nos
complicados. Na verdade, o Senador Mário Covas faz uma
jovens caras-pintadas; vista nos meios de comunicação; ·vrsüi
análise serena para uma Casa que deveria estar lotada e uma
no Congresso, que cresceu extraordinariamente na medida
fala que teria méritos que justificariam uma cadeia nacional.
em que foi capaz de sintonizar- com a vontade populai e que
O Pre_side_nte Itamar Franco gostaria de ouvir a sua análise,
não pode se dar ao luxo, hoje, de tomar um tombo. O de
mas quem gostaria mesmo _de ouvi-la seria o homem de re_daontem era de uma altura pequena; o de hoje, será de outra
ção, o editorialista da imprensa brasileira, o professor univermuito maior. O Congresso Nacional cresceu na medida em
sitário, porque V. Exa, dentro da sua aula, nesta oratória,
que se identificou com a vonta_de_ popular, e se ele falhar
aplicou um juízo perleito sobre aquilo que estamos vivendo
na sua tarefa hoj"e o seu tombo será daqueles de causar-conseno Brasil. Tenho a certeza de que vozes claras corno a sua
qüências.
·
hão de se erguer nas universidades, nos sindicatos, na vida,
nos escritórios, onde moureje a inteligência nacional, para
O Sr. Jutaby Magalhães- Permite-me um aparte, nobre
que superemos esse período difícil e com essa capacidade
Senador?
crítica possamos dar o passo definitivo em busca da maturidade
brasileira. Não tenho nada a aduzir ao discurso de V. Ex~.
O SR. MÁRIO COVAS - 09ço o meu prezado CompaConfesso que não iria aparteá-lo, não fora o atrevimento prinheiro, Senador Jutahy Magalhães, que me honr~_com seu
meiro do nosso Companheiro Senador J utahy Magalhães. O
aparte.
discurso do Senador Mário Covas não é -para ser aparteado,
e sim louvado na hora final; por isso, estamos aqui. Um
O Sr. Jutahy Magalhães- Senador Mário covas, acho
abraço para V. E~ parabéns.
que é um atrevimentO ·apàrteá-Io. Considero que V. Ex~ está
fazendo o pronunciamento mais-1rriportante que tivemos rii:i
O SR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado, Senador Cid
Cotigresso neste períodO de Governo do Presidente Itamar
Sabóía de Carvalho.
·
Franco. V. Exi' fez unia á(lálise serena C: profunda com conhecimento do que representa o povo brasileiro. V. Ex~ falou da
O Sr. Esperidião Amin- Permite-me V. Ex• um aparte?
simplicidade de um homem que chega à Presidência da Repú-

e
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O SR. MÁRlO COVAS- Ouço V.

Ex· com prazer.

O Sr. Esperidião Amin- Desejo, também, associar-me
à manifestação de elogio e cumprimentos que tanto o Senador
Jutahy Magalhães quanto o Senador Cid Sabóia de Carvalho
já lhes fizeram chegar pela juSteza,- pela justiça, pela propriedade e pela profundidade das palavras, do pensamento por
V. Ex• exposto nesta tarde. Gostaria, ainda, de _dizer que,
ca~ente daquela paixão, aludida pelo Senador Jutahy Magalhaes - eu dela sou carente, portanto, eu a necessito orgulho-me muito por priVar da condição de seu par e vizinho
por contigüidade geográfica n~sta Casa. Digo-o com absoluta
sinceridade e aproveito até para fazê-lO~ mais uma vez na
ocasião em que o nobre Senador dá por encerrado este b~lís
simo pronunciamento.

O SR. MÁRIO COVAS Senador Esperidião Amin.

AgradeÇo muito ao nobre

O Sr. Nelson Wedekin- Permite-me V. Exa um aparte?

O SR. MÁRIO COVAS prazer.

Ouço o nobre Senador com

. O Sr. Nelson Wedekin --Senador Mário Covas, nãógos~
tana que V. Ex• encerrasse o seu pronunciamento antes que
eu pudesse fazer umas breves observações. A primeira delas
é lamentar que esta Casa esteja vazia. V. Ex• faz um pronunciamento da maior impoftânc1ã,- da maior profundidade, da maior
lucidez. Em vários momentos do seu discurso, o nobre Senador demonstra o alto e elevado espírito público e, mais do
que público, o alto espírito democrático de que é dotado;
levanta pontos que merecem uma abordagem, como a que.
V. Exa fez há pou-co, a de que o Governo Itamar Franco
se instalou numa circunstância dramática. Não ouvi essa observação-em nenhum lugar. Costumo responder àqueles que começam a fazer críticas ao Governo de Itamar Franco -que
não s~-o ~o meu Partid~. Por exemplo, lá, em Florianópolis,
no pnmetro turno, no dta 3 de outubro, foi eleito um companheiro, que apoiei, -chamado Sérgio orando. Ele tem até o.
dia 1~ de janeiro para montar a sua equipe em- Florianópolis.
O Governo Itamar, no dia anterior à votação na Câmara
dos Deputados, não poderia ter, em circunstância ãtguma,
nenhum Ministro. É um Governo que ainda está instalando-se.
Fico impressiOnado como ninguém faz referência a um fato
tão elementar, que deveria ter como decorrência, como efeito
e conseqüência, compreensão, uni. pOuco mais de paciência,
de boa vontade, sobretudo por parte da grande imprensa
brasileira, que, nos seus editoriais, já está indo por aquele
caminho elitista. Isso em razão, talvez, de o Presidente Itamar
Franco não se vestir com gravata francesa e não ter ternos
tão bem talhados quanto os do Presidente anterior. S. EX'
é o que é: um homem simples, um homem que o tempo
todo fez política e boa política. Diria rilesmo que o Presidente
Itamar Franco só cmneteu um erro, o de ter sido Vice do
Sr. Fern~ndo Collor de Mello. Mas também ninguém é perfeito. Se dtgo que ele é um homem comum, não posso dizer
que ele é Deus, ou que é santo. Contudo, essa condição
de "homem ·comum--é ·que dá--grandeza ao· Presidente Itamar
Franco; as suas reações são as de um cidadão comum. Quando
Sua Excelência pergunta por que é que os aúmCiltos de combustíveis tém qu: se dar sempre de surpresa, lá pelas 10,
ou 11 horas da notte, é a mesma reação que já ouvi inúmeras
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vezes do .cidadão comum; quando questiona a questão dos
salários, vis-à-vis, face a· face os reajUstes nkrisais, é a mesma
pergunta do_ trabalhador. Enüm, nas várias_rilanífestações,
supostamente Precipitadas, temperamentãis -. Itamar Franco
faz o que faz o homem comum_ brasileiro; f~z o que O homem
brasileiro faz. Espero que o Presidente continue nessa espontaneidade, continue temperamental; espero que ninguém colo·
que nele uma camisa-de-força, para sair dali, não o homem
espontâneo. natural que é, mas alguém resultado de uma
armaçã_Q_ d()_ marketing, _ da ação sempre pensada, sempre
deliberãda e, de a:rgum mOdo, glacial, fria, que não tem nada .
a ver com o sentimento e caril o sofriinentO do povO büisileíro~
V. Ex~ colocou ainda que o Presidente Ita_mar Franco isso- precisamos dizer - está derrubando alguns mitos, que,
na verdade, estijo sendo derrubados no mundo; a idéia, con·
forme V. Ex'---disse em algum moni.-ento do seu pronunciamento, a discussão sobre o papel do Estado, acerca da abertura
da economia, da desregulamentação, portanto, a tese neolistava em decadência no mun(io, quando aqui ela estava no
auge. Penso_ ser interessante que essas mesmas pessoas que
fazem crítica ao GOVeino Itamª-r Franco por af, porque Sua
EXcelência está dizendo para discutir melhor a privatizaçãO,
- há muito tempo dizemos isso; há muito tempo, dizemos que
o Estado tem um papel a cumprir em um País como o nosso,
com_ uma população como a nossa. Ninguém fez qualquer
observação, a respeito da eleição _dos Estados Unidos, salvo
ra~os jornalistas e analistas. O que diz o Sr. Bill Clinton,
novo Presidente dos Estados Unidos? Ele diz: ua nossa palavra
de ordem vai ser guerra à pobreza" -lá nos Estados Unidos
-"a nossa palavra de ordem vai ser refazer o nível de emprego
que este País já teve". Um efeito imé_diato disto, sem dúvida,
de quem é a proteção? Do produtor, do industrial nacional.
Portanto, contrariando tudo _aquíl~ ~ue até aqui,_ senador
Mário Covas - aliás, V. Ex• é uma víiiina cOntUmaz desseS
chamados neoliberais - era verda,de absoluta.._ porque ninguém discutia ou colocava _a questão. como V. Ex' o fez,
-tanl.bém. não se disCutia a tese. A não ter nenhqm argumento
em favor de uma determinada tese, passou-se muitas vezes
a ofender pessoalmente quem não concordava ·com a tese
dominante, como acontece com V. Ex\ _hoje, em relação
aos portos, como ocorreu, há tempos, com um companheiro
nossa da Câmara dos Deputados, Luiz Henrique, a respeito
da questão da informática. Enfim, meu aparte não devia sertão longo; cumprimento V. Ex~ por ter-nos, aqui, propOrcionado momentos altos, elevados, momentos de lucidez, de
inti:rprc!tação profunda da realidade, colocando-nos algumas
questões importantes. É uma pena, é lamentável, apenas,
que tenha tão pouca gente para ouvi-lo. Muito obrigado pela
sua atenção.
O SR. MÁRIO COVAS- Agradeço muito a V. Ex•
O Sr. Albano Franco Mário Covas?

Permite-me um aparte, Senador

O SR. MÁRIO COVAS- Ouço V. Ex• com prazer.
O Sr. Albano Frapco - Nobre Se:oª-dor Mário Covas.
infelizmente cheguei- no íinal do pronunciãrnentü de V. Ex;,
tendo_em_vista o fato de que estávamos participando da posse
do novo superintendente da SUDENE. Mas fico muito à vontade em apartear V. Ex~ Por um dever de justiça, desejo
màis uma vez dizer de público que, dos Senadores com assento
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nesta Casa, aquele por que tenho mais apreço e admiração
chama-se Mário Covas, principalmente pela seriedade, competência e sinceridade de propósitos. Muitas vezes já divergi
de V. Ex\ que, inclusive, fof"õ-meü Líder na Assembléia
Nacional Constituinte, mas nunca encontrei em V. Ex• uma
falseta. O _nobre Senador tem sido sempre afirmativo e coerente e tem sempre demonstrado sinceridade de propósitos
e coragem cívica. V. Ex• faz, na tarde de hoje, um pronunciamento importante, espCcialmente quando aborda o Governo
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S. Ex~ também não se encontra presente.
Concedo a palavra ao Senador Cid Sabóia de Carvalho.

O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda estamos aqui embevecidos com as palavras de análise que foram proferidas sobre
o quadro nacional pelo nobre Senador Mário COvas do PSDB.
No entanto, trago um tema ati,tl_ente _a minha região, atinente
ao Nordeste brasileiro e, logicamente, sobre o meu Estado,
do honrado Presidente Itamé;lr Franco e toca em algumas queso Ceará.
tões fundamentais para o nosso País. Não podemos mais conviVivemos, neste momento, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
ver com a gravíssima criSe social que afeta a todos nós; não
mais uma vez, uma situação caótica com as questões climápodemos mais aceirar- a miséria que-- a todos humilha. E V.
ticas. Outra vez estabelece-se a irregularidade do panorama
Ex• sabe, porque tem tido, em vários apartes, solidariedade
naturaL As chuvas faltam, não há a produção agrícola esperaa alguns princípios e teSes que defendemos nesta Casa. Temós ?a, o Estado é abalado pela queda da arrecadação. Enquanto
que encontrar a forma de compatibilizar a retomada do cresci- ISSO, outra vez, o homem do sertão é levado a momentos
mento com o controle da inflação; não é possível convivermos, de sofrimento, a uma atmosfera muito pesada, a condições
nem com a inflação elevada, nem com a recessão. Infeliz- -que promovem a migração. Um quadro realmente muito difícil
mente, a política monetária, somente- na base do controle
que tem atingido secularmente toda a nossa região.
monetário e dos juros ·elevadíssimos, não deu certo. Está aí
Mas, olhando o que se escreveu_so_bre a seca, conclulmOs
o País, hoje, padecendo com essa gravfssiina crise. A indústria,
que existe uma grande literatura; existe o ciclo da seca na
em alguns setores, está com mais de 50% de ociosidad-e; o
literatura; existe muita coi_sa impóitante escrita sobre esse
nível de desemprego, em alguns Estados, chega a 13%. Então
sofrimento. Mas muito mais se escreveu na parte cien-tífica,
V. Ex•, com a seriedade que lhe é peculiar, faz uma abordagem
na parte investigatória; obras que procuravam, acima de tudo,
profunda. Quero associar-me, com respeito, às palavras proferesolver a questão da seca.
ridas por V. Ex• na tarde _de hoje.
_ _
__
Muitos caminhos foram tomados, Sr. Presidente. A açudagem foi um caminho; a regularização dos rios foi outra
O SR. MÁRIO COVAS- Muito obrigado, Senador Alte.nta_tiva. M~ito se pensou no desvio de rios mais aO Norte
bano Franco.
.
para a região NOrdeste, num sonho qUase que impossíVef de
Agradeço a todos os Senadores que me honraram muito
um dia se consumar. Mas era necessário levar água àquela
com seus apartes, Senadores Esperidião Amin, Albano
região.
Franco, Jutahy Magalhães, Nelson Wedekin, Cid Sabóia
Durante o Governo do Presidente José Sarney houve
de Carvalho. Foi muito honroso para mim.
aquela
tentativa, através do então Ministro Vicente Fialho,
Nã_o queria terminar, Sr. Presidente, sem salientar, uma
para que a água guardada nos grandes reservatórios fosse
vez ma1s, este ponto: Poucas vezes vi um governo resultado
de uma aspiração coletiva tão grande. O Governo atual -- levada- a irrigar os campos, produzindo uma compensação
diante da falta de chuvas.
e nem sei se a partir de janeiro será o mesmo - é de todos
Até-hoje, nO entantO, ninguém sabe explícaro fenômeno
nós. Isso nos autoriza à critica-, nos induz à critica, mas nos
da seca. Alguém argumentou que o desmatamento produzira
exige- a co·ntribuição. É nosso dever darmos a nossa colaboo agravamento dessa sitUação. A alteração-do meio ambiente
ra~ão. Quem ~abe se podemos encontrar um Ponto de equilíseria fatal para isso. Muitas teorias foram levantadas sobre
bno nessas cOisas? Quem sabe se até mesmo com a exacera questão da seca, mas isso não importa num momento cotrio
bação da crítica - que é talvez o melhor dos ingredientes
eSte:
do process_o democrático -possamos encontrar também meO importante é o fato final, é o acontecimento derradeiro:
ca~ismos de contribuição, pelo qual cada um dos _co-proprienão chove. A economia se abala ante uma agricultura que
tános deste Governo haja por bem contribuir para que ele
fene:e. O homem é obrigado a deixar, com sua família, o
tenha êxito?
torrao natal e se aventurar pelo mundo. O judeu brasileiro,
Passarei a cada um dos Srs. Senadores -porque- reputo
o cearense, é encontrado em diversos pontos exatamente porimportante u~a cópia do documento do PNBE. Mas, no que
que seu chão é o mais castigado. sua terra é a mais sofrida,
se_ refere a_ mim, pessoalmente, tenho consciência: sou parte
seu torrão, o mais inviáVel.
do que hOJe governa, não por ·ter me decidido _s_er governo,
Mas, Sr. Presidente, não há como negar que foram feitas
m~s porque fui também pai de tudo que af está, como tantOs
tentativas
ao longo de muitos governos, inclusive através dos
nulhares de outros brasileiros. Isso me obriga a vir aqui fazer
incentivos. Incentivos que foram levados à Sudene, cedendo
as considerações que faço, mas isso me impõe um dever de
dinheiro para determinadas obras, para determinados emconsciência. E .a tentativa que, espero, humilde que seja, Seja
preendiment<?s que concluíssem por uma compensação ante
coroada de êxtto: a da m·odesta contribuição para sucesso
O fenómeno da seca.
na superação dos desafios.
_
A desonestidade neste País é muito gfaride. Esses recurObrigado, Sr. Presidente (Muito bem!)
sos foram· desviados, e criminosamente. E pessoas que se
valeram dos incentivos fiscais, pessoas que se valeram das
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Concedo a palavra ao nobre Senador lrapuan Costa Júnior. (Pauverbas da Sudene compraram apartamentos e iates de luxo,
sa.)
.ê<?!JSt~íra~ r<?_sidências~d~ _alta_qualidade _e d_e _grande signifi~
S_. E~ não se_enc_ontra presente.
__
_-···
cação }'!O mundo __do capit~lismo. Desviou::-se ·aquilo que era
para ter uma conseqüência, pãra que-o pOvo- não mO-rresse,
Concedo a palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)
nem de sede, nem de fome.
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Houve Governadores, _como o saudoso Virgílio_ Távora
- que sentava aqui ao- no-sso lado - , que. por duas vezes,
governou o Ceará-e, nessa missão. tentou tornar o Estado
atrativo aos empreendimentos indust-riais, tendo logrado-êxito
em certa parte.
Outro ex-Senador c també-m já falicidO, Ci!siTCãis, ex:.
integrante desta Casa; ex-GovernadOr do meu Est"ido - foi
o maior de todos_,_com toda certeza-. empreendeu grandes
obras e teve uma visão diferente. Ele quis prevalecer, através
da agricultura. para o fortalecimento da economia. Fez estudos, verifiCou tudo sobre a monocultura; estimulou a plantação do café, do cajueiro e-do amendoim; descobriu compatibilídades vegetais de espécies entre si e tentou levar a agricultura
à frente.
Ainda no Governo Virgílio Távora, tratou-se -diiJerelüzação do rio Jaguaribe, o_maior rio seco do m~ndo, que hoje,
no entanto, já não transborda como transbordava; já não
seca como secava; já não é aquela artéria ãberta pe"Ia qual
corria o sangue do Ceará, como dizia o jornalista e poeta
Demócrito Rocha. Hoje, o rio Jaguaribe apresenta-se de outro
modo_,_ já diminuindo alguma coisa dentro do quadro dantesco

que é a conseqüéncia natural da estiagem.
Lá na nossa terra, Sr. Presidente, Srs. Senadores, tínhamos que viver a alternância do excesso de chuva para a absoluta, ou quase absoluta, falta de chuva. Ou tínhamos as cheias
que inundavam o baixo Jaguaribe, essa região do nosso território, ou tínhamos secas inclementes. Por vezes, chove no litoral,
mas não chove no sertão. Às vezes, chove de um modo tão
peculiar que há o verde, mas não há agricultura; é a chamada
seca verde, que se presta para determinadas espécies vegetais,
mas não chega .a proporcionar condiçõeS de produtividade
ao Estado.
-- -Governadores sempre se desdobraram visando uma solução para que, perenemente, o Ceará pudesse ter prosperidade.
Nos outros Estados,_ Rio Grande do Norte, Piauí, Maranhão
e Pernambuco, outros dirigentes políticos empreenderam esforços nesse sentido. Há, por um lado, o problema do excesso
de água, como é o caso de Pernambuco, e, por-outro, a falta
absoluta de chuvas. O quadro é dantesco. Veio a Sudene, nasceu o Banco do Nordeste do Brasil.
O próprio Banco dO Brasil, através de sua Carteira Agrícola-:-procurou incentivar a agricultura no Estado. O Degartamento
Nacional de Obras Contra as Secas - DNOCS .:.:.__ a antiga
Inspetoria das Secas, também foi incrementado -em determinados momentos históricos da administração federal no Nordeste.
Sabe-se, por exemplo, até do esforço de D.Pedro II,
que teria dito, em determinado discurso, que empenharia a
última jóia da Coroa em favor do Nordeste brasileiro.
Esquecido, lembrado apenas de quando em quando, o
Nordeste nunca -deixou de representar um grande sofrimento,
notadamente o Estado do Ceará, quase que completamente
seco em épocas como a de agora. As poucas chuvas que
possam aparecer de quando em quando não resolvem nenhum
'Problema, porque não há continuidade suficiente para viabilizar a produção agrícola.
Mas, Sr. Presidente, sou forçado a dizer que houve um
fracasso_ total nesses empreendimentos, tanto assim que, no
final do século, nada está atenuado, nada está resolvido sobre
o País das secas. Fracassou o DNOCS, fracassou o Banco
do Nordeste do Brasil, fracassou o Banco do Brasil, fracassou
a Sudene; tudo fracassa, mas fracassa primordialmente quem
vai aos cofres públiC?s e angaria recursos, faz empréstimos

--\

Novembro de 1992

e '?S desvia miseravelmente. Tanto assim que no Tribunal
de _Contas da União já exiSte Uril formulário iffipresso para
s_t:;r_ preenchido sobr~ os desvios dessas ve_rbas. Quando- se
pede dinheiro à Sudene, naqueles pretextos cãracte-rísticos
do órgão, j<\ se prevê um tanto de desvio, porque a moralidade
:P~Oiica é mais falida--neste País e mais complicada que a pfó-pría natureza no País dos nordestinos.
Há um fracasso que deve levar a_um reestudo completo
do que seja ó DNOCS, -do- que seja a Sudene, -dõ que deva
ser o Banco do Nordeste do Brasil. Um grande fracasso, porque nem se justifiCaria, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que,
com o Banco do Nordeste do Brasil, com a Sudene, com
o DNOCS e com o Banco do Brasil, a seca continue a fazer
os estragos que está fazendo e continue debelando a economia
de toda urna região, pois esse é _o quadro atual.
Logo, esses órgãos de tanta duração, de tantos anos de
existência não cumpriram a sua miSsão Ou, se cumpriram,
foram burlados pelos ladrões, pelos que investiram ínadequadamente ou desviaram a força desses recursos destinados à
região Nordestina.
Sabemos que está funcionando uma comissão para apurar
as diferenças regionais. É muito grande o esforço do meu
Companheiro de Bancada, Senador pelo PSDB, Beni V eras,
um homem de rara intelígência e de muita competência, que
conhece muito bem a problemática do Brasil e, de resto,
a problemática nordestina. Hoje S. Ex• atua com essa Comissão", fazendo reuniões em Recife, FOrtaleza, indo a -Manaus
e aos-mais diversos pontos do País para o debate de questões
relativas à diversidade das regiões, no que concerne ao desenvolvimento.
Esse trabalho, Sr. Presidente, é da maior importância.
Mas o que quero dizer é que a moralidade pública, por incrível
que pareça, sendo aplicada também ao Nordeste brasileiro,
ocorrendo genericamente neste País, há de servir para o combate à seca, desde que_ não se desviem os recursos para o
luxo, o mundanismo e as boçalidades da alta sociedade; desde
que não se desvie o que é destinado ao povo, pofque as
empresas que recebem aqueles recursos têm por obrigação
aplicá-los visando uma resposta em favor do povo nordestino.
E isso não está acontecendo.
Por isso, Sr. Presidente, vim a esta tribuna, mais uma
vez, cOm o ímpeto que me caracteriza, com a sinCeridade
-~que me é a marca, para dizer que o_ Nordeste brasileiro, hoje,
é Vítima da má administração: rilá ãdministrãção do DNOCS,
má administraçãO do Banco do Brasil, má administração do
Banco do Nordeste, má administração da Sudene. Tudo sob
um ponto de vista histórico.
Há falta de fiscalização do poder público sobre a aplicação
das verbas e dos fundos - e sei o quanto se lutou aqui por
esses fundos, em memoráveis a:tuações de parlamentares que
-nos antecederam nesta Casa e na Câmara dos Deputados.
Há um fracasso. que leva, acima de tudo, a uma condenação dessa política, uma política coiporatrvíSta, assistencialista no mau sentido, não na assistência à região; na assiStência
aos grupos sociais, mas na assistência interna de grupos políticos que se formatam para enriquecerem à custa desses recursos; e o caminho para esse enriquecimento é a aplicação inde~
vida.
Estou aqui nesta tribuna e voltarei, aprofundando essa
denúncia que tem um sentido de atualidade, de contemporaneidade, um sentido histórico. Mas a verdade é que não pode~
mos deixar o Nordeste brasileiro entregue a mil vícios, porque
a perenidade dos efeitos- da seca se deve, acima de tudo,
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à má administração dos órgãos que foram instítufdos exata-

mente para o comb_ate a essa calamidade.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
Durante o discuiso do Sr. Cid Sabóia de_ Carvalho,
o Sr. Fra_nciséo Ro~lemberg dei:XQ a cadeirado prisidtncia,- qúe-é ócup-áda pelo Sr. Jurahy Magalhães.

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ~ Concedo
a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin: (Pausa)
S.Ex• não se está presente:
COnc.edo a palavra ao nobre Senador Henrique Almeida.
O SR. HENRIQUE ALMEIDA (PFL - AP. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr·' c Srs. ~enadpres.
desde a época do Brasil-Colônia o espírito dos bandeirantes
tem guardado_ a pujança de nossas terras mais distantes. Desbravadores de primeira hora, prontos a __todos os desafios,
homens de coragem inquebrantável vencem as dificuldades
não importa com que sacrifício_s_. Assim os brasileiros, assim
o povo do Amapá.
Longe de todos, no extremo Norte d9 ~rasil, o Amapá
é, por sua exclusiva conta o ríscO,- utn Estado bem s-ucedido.
Por situar-se à margem esquerda da foz do rio Amazonas,
suas rodovias -ainda não se encontram integradas com a malha
rodoviária- federal, nem os outros estados_._Sua produção agrícola e mineral é toda ela escoada por hidrovia e transporte
marítimo de cabotagem.
No plano rodoviário, a infra-estrutura amapaense de
transporte está assentando em apenas duas rodovias que integram o plano Nacional da Viação. São elas a BR-210 e a
BR-156. Essa última constitui-se na verdadeira rodovia de
integração, atravessando a maioria dos munjcípiÜs que foraip
a estrutura geopolítica, do estado na direção norte-suL Pela
importância que essa rodovia representa para o desenvolvimento do Estado, e de toda a região Norte, os governos,
antes do Território, hoje do EStado, tem, a duros sacrifícios,
investido vultosos recursos na sua implantação, consolidação
e até mesmo pavimentação.
·
No momento presente, o Governo do Amapá está empenhado na implantação do trecho que ligará a cidade deMacapá
a Laranjal do Jari, ao sul do Estado, onde se desenvolveu
o Projeto Jari.
De Macapá ao Oiapoque já foram pavimentados 152 quilõmetros, incluindo a c_onstrução de uma ponte sobre o rio
Araguari. A rodovia BR-156, no trecho Macapá-Oiapoque
está totalmente implantada, sendo que em alguns segmentos,
essa implantação tem as características de estrada pioneira.
Entretanto, na região arrra-zõnlca, o tráfego torna-se precário,
quando não possível, no período das chuvas.
É precisamente essa rodovia pioneira que está a requerer
um maior empenho de parte do Governo Federal. Sabe-se
que no Programa de Desenvolvimento do Setor de Transporte
- PRODEST -de 1989 a BR-156 foi contemplada com
recursos para a sua implantação e pavimentação de um trecho.
Mas ainda não foi o bastante. As peculiaridades da região
não se assemelham às caracterfsticas das estradas do Sul e
Centro-Oeste do Pã"ís-.- Nessa região são necessárias constantes .
obras para a conservação do pouco que existe. A menor desatenção, e tudo desaparece._
_---·-E aqui, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é importante, e motivo de orgulho para nós brasileiros__e_ cidadãos
do Amapá. no XXII Congresso Pan-Americano·de Rodovias
da América do Sul, a Comissão I de planejamento viário,
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incluiu a BR-156 rio Sistema Pan-Americano de Rodovias.
De fato essa estrada permitirá a ligação rodoviária do Brasil
com a Guiana Francesa, de Macapá a Caiena e, conseqüentemente ao Suriname e a Guiana. A rodovia tem pois uma
expressão internacional dentro do contexto da integração a
ser alcançada no marco do Mercsul.
A outra rodovia federal, no Amapá, a BR-210 é conhecida nacionalmente como Perimetral Norte. A sua implantação no trecho até os contrafortes da serra de Tucucum foi
executada ainda na década de 70. A BR-210 tem sua origem
em Amapá passando por Porto Grande e pela Serra do Navio,
onde estão localizadas as grandes jazidas de manganes.
Por todas essa razões, Srs. Senadores, não pode o Go--verno Federal, na execução de seu plano ernergencial de metas, deixar de aportar todos os_recursos possíveis não apenas
para completar a pavimentação das rodovias já implantadas,
-mas assegurar-lhes a conservação.
Essa breve radiografia da situação em que se encontram
aS -rodovias federais no Estado do Amapá não é diferente
da realidade de todas as demais estradas que cortam o Brasil.
Mas o tempo urge, a cada dia que passa sem providências
concretas de parte do DNER são quilómetros de estrada que
se desfazem, são milhões de dólares que irremediavelmente
retornam ao pó.
A falta de uma infra-estrutura rodoviária compromete
todo o escoamento das produções. E sem isso não há alimento
e não haverá o inverno na região Norte, virão as chuvas.
E não gostaríamos de novamente assistir impaSSíveis a aflição
de tantos.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

a

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) ao nobre Senador Divaldo Suruagy.

Concedo

palavr~

O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB- AL. Pronuncia
o segUinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr~s e Sfs. -Senadores,
os municípios brasileiros acompanham, com grande interesse,
a tramitação de Projetes de Lei da Câmara Complementares,
referentes ao Fundo de PartiCipação dos Municípios.
A legislação que disciplina o Fundo de Participação dos
Municípios estabelece que, uma vez encerrado o Censo de
1991, ele será utilizado pelo Tribunal de Contas da Uniãõ
para o novo cálculo dos coeficientes de distribuição dos recursos do Fundo.
Tal mudança tende a ser desfavorável aos muni~fpios
menores, visto o êx-odo da população para as grandes cidades
ter-se intensificado dada a crise que assola nosso País, resultando, comprovadamente, um acréscimo de população nas
capitais brasileiras que· dispõem de grande potencial de arrecadação, sendo mais independentes dos recursos do Fundo de
Particip-ação dos Municípios.
ProjeçOes efetuadas pelo Tribunal de Cont3s dã União
informam que no próximo ano 2~829 municípioS, ou seja-~
63,38% do total t~rão o coeficiente do Fundo de ParticipaçãO
dos Municípios reduzido, 1.609 não sofrerão alteraçãO
(36,05%) e 25 municípios ficarão Com índiceS maiores
(0,56%).
.
A aplicação da atual legislação provocará gravíssiiriO desequilíbrio na grande maioria das prefeituras.
A alteração dos atuais índices do Fundo de Particípação
dos Municípios resultará na sua falênCia, inviabilizando qualquer plano de governo pois, apesar de terem tido redução
da população, permanecem com os mesmos problemas.
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Srs. ·sen-adores, somos daqueles que- acreditamos -que o
Os orçamentos já elabOrados foram baseados nos atuais
índices de transferências federais, e como o sabemos, nos progresso dos próximos 50 anos se dará na área do Oceano
níveis os mínimos indispensáveis. Se, porventura, forem ainda Pacífico.
mais reduzidos, poderemos antever o caos que se seguirá- à
Para o Brasil o Atlântico já não tem a importância de
adoção de tais índices.
o-utras épocas. A nova realidade, o progresso, virá do Oriente,
Por este motivo, apresento minha preocupação sobre a sobretudo_~da_ China, país com mais de 1 bilhão de pessoas,
questão, bem como encareço apoio para -urgentes meilldas que resolveu seus problemas fundamentais e que, agora, toque impeçam uma··grave Conseqüência econômica· e sOcial mou uma decisão: ser uma potência industrial e produzir em
na maioria das cidades brasileiras.
grande escala, com crescente expressão de qualidade.
Sugiro a manutenção para o- ano de 1993 dos mesmos
Essa integração entre o Oceano Atlântico e Pacífico é
índices de 1992, aguardando a reforma da Constituição para hoje de grande importância para o continente Asiático, que
medidas mais profundas que permitam uma justa-distribuição
deseja ter acesso mais barato a outros !!!~!-~dos.
dos recursos do Fundo.
_ _
Esse irlferesse que veni sendo demonstrado pelos tigres
Tenho certeza de qUe o -assunto merecerá a atenção de asiátiCos tem prOjetado perspectivas do próprio financiamento
todos os membros do Congresso Nacional, visto atender aos do projeto, em virtude de ser o continente Asiático um potenanseios de grande parte da população de nosso País.
dal mercado consumidor, ao passo que o Brasil tem um potenEra o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
-Cial muito grande para a produção, sendo considerado o futuro
O SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Concedo celeiro do mundo. Esse quadro, Srs. Senadores, bem demonstra uma perfeita combinação de interesses.
a palavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão.
O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Pronuncia
-__ É claro q~e haverão aqueles que sob a bandeira da defesa
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Sr'" e s_rs. Senadores, da ecologia poderão postergar, mas isso pode perfeitamente
para começar, Sr. Presidente, ao assomar de novo a esta Tribu- ser contornado, pois a rodovia deve_sertratada exclusivamente
na, não posso e não devo deixar de dizer a esta Casa que como uma forma de escoar a produção e importar o necessário
torna-se necessário uma profunda reflexão_ sobre os problemas para o desenvolvimento regional.
que afetam a nossa Amazônia.
O potencial asiático no que concerne a tecnologia é muito
Vejam Srs. Senadores, Amazónia OCidental e particu- grande, e nesse aspecto o Japão é sem dúvida o grande destalarmente o Estado de Rondônia está vivencümdo um estado que, pois apesar de exportar produtos sofisticados é obrigado
de crise e estagnação. Entendendo que se o Brasil não ocupou a importar alimentos, porque sua reduzida faixa territorial
nem aproveitou este espaço,- e- -sendo hoje o planeta Terra iriviabiliza qualquer produção de grãos.
uma aldeia global, não pode a Nação brasileira guardar aquela
No momento apenas os Estados Unidos se beneficia com
reserva territorial como se fosse um depósitO bancário, renden- essa situação e mantém um estreito relacionamento comercial
do juros, para um futuro remoto e aleatório.
--COm o Japão.
O Estado de Rondônia a que tenho a honra de _!:_epreTorna-se· imprescindível Sr. Presidente e Srs. Senadores
sentá-lo nesta Casa, vivenda euforicamente a çsperança do fazermos o possível para reverter essa situação, fazendo não
reaquecimento de sua economia através da perspectiva do só do Japão, mais dos demais tigres asiáticos nossos maiores
asfaltamento de urna estrada que ligará a BR-364 a um porto
parceiros comerciais.
peruano.
A bem da verdade, cada povo tem de procurar o próprio
Por mais estranho que pareça as classes produtoras do caminho para o seu desenvolvimento e que as nações subdemeu Estado estão conscientj_zac!!l!i de que as águas geladas senvolvidas não podem esperar muito da cooperação da nae infestadas de tubarôes __ d<? Pacífico r~presentarD\irna safda ções mais ricas. Afinal, são competidoras no cenário mll:ndial,
e_conómica mais viável para se atingir o mercado asiático, sendo os seus objetivos antagônkõS;ein muitos casos.
onde as perspectivas de lucros através de um intercâmbio
As nações subdesenvolvidas devem formular os seus prócomercial se revelam cada vez mais animadoras.
·prios métodos para acelerar o progresso, devem mesmo procuFaz-set portantot mister alertar aos atuais governantes, rar um "atalho" para atingir as suas aspirações- de desenvolà necessidade de rever posições, que se debrucem seriamente
vimento.
sobre o problema, por que não temos dúvida de que serfi
No caso das nações sul americanas, o "atalho" para romum fato político-social_ e económico importante para o desen- per as barreiras do _subdesenvoJvimepto. ~~rá a _in~egração ec.ovolvimento dO nossO País.
n6mfca e· pOiíticà-COTttinentai.
__
Se para Rond6nia o mar não é mais um sonho, a V3.ntagern
_ -0 Estado de Rondônia que ti!m na sua principal base
ainda é maior, o mundo oriental fica mais próximO cerca económica a agricultura, vem enfrentando grandes dific_ulde 4.000 km e haverá uma economia de cerca de oitocentos dades e sem nada produzirem devido à dificuldade em escoar
dólares por toneladas exportadas.
_
agrícolas.
Será que nós não temos competência--suficiente para en- os produtos
Grande parte das terras são agricultáveis mas tornam-se
frentar a realidade ou, aceitarmos como fato inconteste que - inviável transportar para os mercados do Sul do País, devido
somos absolutamente incapazes de real~arrnos a_ nobre tarefa
ao frete.
de construirmos tão importante obra para a redenção de nossa
A classe empresarial do meu Estado, acredita que com
Amazônia e do Brasil.
a concretização da estrada, a região não deverá se limitar
Excesso de otirnismo ou não, empresários cio -meu Estado a exportar grãos. Partiremos para a industrialização dos produacham que descobrirl3_m o ~rni~h~, ..e unid_os __ yão à _luta....
·tos;-comofotma de ·geração de empregos, trazendo aumento
O moviritento empresarial que ora se articula~_?-aY~!<_l_~cJe -·de arrecadação de impostos que_ evidentemente seriam revero maior já realizado na história da regi_ão e já neste momento
tidos em obras e benefícios para a melhoria do padrão de
conta com a adesão dos empresários acreanos e-extra oficialvida da população.
mente dos mato-grossenses.
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Srs. Senadores, o potencial agrícola e extra ti vista do Esta- contrarerilos mercado para colocar nossa grande produção.
do de Rondônia tem o cenário próprio para resgatar o desen- Quando o Acre, onde existem as melhores terras férteis do
volvimento, ora a mercê da estagnação provocada por políticas fa_ís, depois do Paraná, e.em rna"iór quantidade. estiver produpúblicas enganosas que de certa forma ofuscaram a esperança zindo; quando Rondônia e _o_ Mato Grosso estiverem expore o entusiasmo da maioria daqueles que acreditaram no novo !ando as suas produçôes,_não poderão_ ser colocadas no Atlâneldorado brasileiro.
tico.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, para se chegar ao Oceano
Então nossa saída é pelo Andes. O Brasil terá que negoPacífico através de uma estrada existem basicamente duas ciar, e já está fazendo, porque a partir do instante em que
alternativas: a BR-364, conexão peruana ao porto de Calhao tive_rmospassando, já estarão operando navios com mais de
e a BR-317, conexão peruana ao porto Motorani-Ilho. A 300 mil toneladas ou mais, e a nossa saída será para o Japão.
BR-364 é um segmento natural da rodovia Panamericana e para a China, para Taiwan, paTa a Coréia. Quando isso ocorrer
da rodovia Lima-Brasília-Santos, e já está praticamente toda nOssas matérias-primas poderão Ser colocadas a preços ·mais"
asfaltada no trecho Porto Velho-Rio Branco (Aq, restando competitivos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, posso assim afirmar que
apenas 100 km em território acreano. Este segmento é comum
às duas alternativas.
reside exatameiJ.t~ nisso toçla a ce_J_euma que se está fazendo
O trecho de Rio Branco e Cru-zeiro do Sul, -na- fronteira
acerca da Amazónia. Se outra nação tem procurado estagnar
com o Peru, já está implantado fiá aproximadamente 20 anos. o avanço da Amazônia sob a alegação da intocabilidade do
São 756km de estrada em condições não muito bo_a que inter~ ecossistema, por que a sua resistência agora à criação de
liga nove dos doze municípios acreanos. Do lado peruano, urna passagem brasileira para o PacíficO atravéS--do Peru.
da fronteira com o Brasil até o porto de Calhao são mais
Termino afirmando que a Amazônia e o Pacífico são
de 958km de estradas, sendo que 782km já estão_ pavimen- a grande saída, parte do nosso amanhã.
Era o que tinha a dizer. Sr. Presidente.
tadas.
A outra alternativa é a BR-317, que intercepta a BR-364,
0 SR- PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) _ Concedo
próxirrió a Rio Branco ligando o Acre com o Amazonas e a palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg.
o P cru. P ara se utilizar desta rota, entretanto, é preciso
pavimentar 290km do lado peruano. Depois de tudo pronto,
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL -.,.SE. proa distância entre Porto Velho e llo seria 2.274km. A vantagem
nuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente._ sr~ e Srs. Senadesta rota é que o Porto de Tio está bem melhor estruturado
dores. no dia 23 de maio do ano corrente aqui mesmo desta
do que o de Calhao, possUindo inclusive projetõs- âo governo Tribuna, externei meu integral apoio ao Projeto de Lei do
peruano para a implantação da zona franca.
Deputado Roberto Magalhães o qual, na ocasião, tramitava
Assim, em termos de ligação as rodovias 364 e 317 já
na Comissão de Assuntos Sociais do Senado.
existem, e com alguns reparos terão condições de fluxo contíO Projeto tratava da complementação de aposentadoria
nuas. O acordo de interconexão viária firmados entre os gover- de servidores do ex-DCT. atual Empresa Brasileira de Cornos do Peru e do Brasil, na confluência fronteiriça de Assis
reias e Telégrafos. Naquela oportunidade cheguei a declarar
Brasil/Juspari, definiu praticamente o percurso da transatlânque eu mesmo já me dispunha a patrocinar, nesta Casa. esse
tica, utilizando a 364e 317 do lado brasileiro e no lado peruano
justo pleito de complementação de aposentadoria daqueles
Juspari. Puerto Maldonado, Juliaca, Pierto Moqueguá e Ilo
funcionários. quando tornei conhecimento da referida inicia~
no Pacífico, com a extensão de 5.800Kin, saindo do RiO de - , ti va do mesmo Deputado. Sustentava essa posição com conheJaneiro ou São Paulo, com 4.600km no lado brasileiro e
cimento de causa o qual me fora possível alcançar diante
1.200km no lado peruano, isto representa 79% de estradas
da injus-tiça feita- contra os servidores do DCT. Na condição
operativas e 21% faltando apenas o asfalto - 5% no Brasil
de médico do Jpase pude constatar, internamente, as graves
e 16% no Peru.
conseqüências psicossomáticas, acarre_tadaS pelos malefícios
Em toda questão de estrada ligando o Brasil ao Oceano
e sofrimentos diante da insegurança firi<inceira e profissional
Pacífico fica no ar urna afirmação e também uma pergunta:
em razão da mudança abrupta do regime jurídico daqueles
trabalhadores. Configurava-se-assim, sr.-Presidente, mais um
para Rondônia, Acre e Mato Grosso o resultado será muito
bom, pois a região se transformará no verdadeiro corredor
caso desses, lamentavelmente tão_comuns na equivocada adde exportação, mas o que os Estados. do Sul ganham com
ministração pública brasileira, em que a busca da novidade,
isso? a resposta anima qualquer investídor: com a estrãda
a mania da mudança pela mudança, esquecia-se de zelar e
econorni~za 4.000km e 800 dólares por tonelada transportada
de preservar os direitos jurídicos de seus empregados. Os
para a Asia. Isso porque hoje a maior parte dos produtos
antigos funcionários do DCT, ainda que com dúvidas e incertesão exportados pelos portos de Santos e Paranaguá de onde
zas, aceitaram optar pelo regime CLT, foram mais tarde suros navios devem percorrer toda América ·cto Sul para chegar
preendidos pela perda de numerosos direitos, tais corno: qüinao mercado asiático, passando pelo Canal do Paiiamá ou ao
qüênios, licença-prêmio, salário-família, aposentadoria inte~
sul das Ilhas Malvinas.
gral entre_outros. Por isso tudo, Sr. Presidente solidarizava-me
A estrada diminuiria o citininho para a Ási~ ~m 4.000
com a justeza daquela proposição que a meu ver vinha a
milhas marítmas. Este tem sido o grande argumento utilizado
reparar uma gritante injustiça que fora feita corifra aqueles
pelos empresários de Rondônia para pressionar O GovernO
servidores.
Lamentavelmente, Srs. Senadores, não terminaria aqui
Federal para abrir a estrada apesar das muitas imposições
em contrário.
a odisséia daqueles servidores. No dia 21 de julho deste ano
Sr. Presidente, Srs. Senadores, o Brasil que impressiona
o Presidente, então Fernando Collor, vetou integralmente
e estremece é o Brasil do Oeste, esse Brasil da Amazônia.
o Projeto de Lei n"' 27. O atgutnento que serviu de base
Se quizermos ser uma grande Nação, como de fato somos
ao veto alegava que os ex-funcionários do DCT recebiam
pelo sistema de prevalência Suplementar. Postalis, que comem potencial, teremos que sair pelo Pacífico. Somente lá en-
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Senhqr _Parlam~ntar;
plementaria a diferença entre apàsentadoria recebid~ pelo
Em 4-11-92
INSS e o salário dos funcioná"río!iCóm cargos cOáespi:m4_entes
Dia 21 de julho de 1992. o Presidente Collor vetou intena afiva. É especificamente sobre â 1nexatidão dO argumento
gralmente o Projeto de Lei n'' 27. de 1992. (n" 1.353191) na
alegado no veto que recebi doc_umento reiviildicatório da fedeCâmara dos D~putados conforme x~rox no _verso.
ração Nacional dos trabalhadores_ nos Correios e Telégrafos
O Presidente da República na época Sr. Fernando Collor
e Similares- FE-NTECT. Em anexo, o-documeilto estampa
embasou o Veto também sob <!_legação de que os Ex-Decetistas
contracheque de pensionista que recebe a_ if!isória quanti~
recebem pelo sistema de Previdência Suplementar, Postal is.
de Cr$9.525,67. O referido dOctiril.ento denuncia ainda que
' numerosos pensioi'listas entre 1976 ã 1982 n-ão eram filiados que complementaria a diferença entre a aposentadoria receao-·Postalis, simplesmente porque, à época,_- ele não_ exl~tia bida dó lNSS e o salário dos funcionários com cargos corresainda. Outros servidores, mesmo· já -na vigência do PÕstaJis, pondentes na ativa.
Como se trata de uma inverdade, anexamos cópia do
nunca se filiaram a ele.
Sr. Presidente, em razão da importância desses contra-ar- contracheque de pensionistas. trabalhador que recebe a quangumentos estamos apoiando o pleito da FENTECT e peço üa- de Cr$9.525.67, (nove mil. quinhentos e vinte e cinco
que seja anexado a este pronu-nciamento o documentO-enVIado cruzeiros e sessenta e sete centavos). Existem ainda trabalhapela FENTECT.
.
·--··· - doTes -q-ue se aposentaram no período entre 1976 a 1982, quando não existia o Postalis e nada recebem e ainda trabalhadores
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
que não acreditaram no Golpe do Postalis e não se filiaram
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR. FRAN· e portanto não -estariam enquadrados no argumento presidencial.
CISCO ROLLEMBERG EM SEU DISCURSO:
Dessa forma vimos à presença de V. Ex~. solicitar que
nos ajtide na derrubada do Veto, resgatando por fim a digniFEDERAÇÃO NACIONAL DOS TRÃllALHADORES
dã.âe doS trabalhadores dos Çorreios- Ex-Decetistas- que
NOS CORREIOS.liTELÉGRAFOS É SIMILARES
tanto contribuíram para a criação e manutenção de um Correio
Secretaria Nacional dos lnativos e AposentáveiS
eficiente e entre os 3 melhores do mundo.
Endereço: Rua Quintiilo BoCafúvã, 16 Sala/608 Ed. Nà.Ve~
Atenciosamente,....:....: Eunice Calazans, Secretária da Fedemar Tel. 223-3365
~
ração Nacional dos I nativos e Aposentáveis- FENTECT.
o
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Durante o discurso do Sr. Francisco Roitemberg,
o Sr. Jutahy Magalhães, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.

Concedo

O SR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -O Sr. Presidente, e Srs. Senadores,
o afastamento temporário do Presidente da República, para
seu julgamento no Senado, representou para nosso País um
momento crucial de sua História, tanto mais quando nos lem~
bramas que, ao fazê~lo, o Brasil propOrcionou a todos os
povos -cabal prova de maturidade democrática, pois todo o
processo e todos os procedimentos foram pautados pela obe~
diência à lei e pela supremacia dos ditames constitucionaís.
Entretanto, enquanto não chega o momento do julga~
menta do Presidente Collor por esta Casa Legislativa, que
pode resultar em seu retorno ou em seu afastamento definitivo, o País não pode ficar parado. É preciso que todo o
corpo social permaneça atento e, mais do que isso, mobilizado,
na busca de que as novas ações governamentais frutifiquem
em benefício de todos, encaminhando~se para a busca de solu~
ções duradouras e definitivas para seus seculares problemas
sociais.
De fato, os estragos causados ao organismo da Nação
pela implementação de _uma cruel política recessiva eviden~
ciam-se, em toda sua magnitude, nos terríveis índices de analfabetismo, de miséria, de fome. Para reverter esse triste painel,
urge que seja priorizada a adoção-de políticas sociais que,
ao lado do controle da inflaçãO e a par da solução para- o
endividamento externo, proporcionem o resgate do bem-estar
e do mínimo de justiça em relação às camadas mais sofridas
da população.
Nesse contexto, assume especial relevância a adoção de
uma política agrária Séfia, profunda e definitiva, tendo como
objetivo não só o abastecimento· interno, mas a formação
de divisas tão essenciais a nosso equilíbrio económico. Entretanto, foi juStamente-esse-o -setor mais prejudicado pelo desastroso modelo económico adotado pelo Governo Collor.
Com efeito, no final do Governo do Presidente Sarney,
vinha o Brasil de colher, consecutivamente, três supersafras.
Estava o País livre da importação de alimentos e, para 1989,
as fortes e bem plantadas esperanças de anos de "'vacas gor~
das" concretizaram~se na colheita de 72 milhões de toneladas
de grãos. Assim, em janeiro de 1990, o quadro agrícola brasileiro estava muito· claro. O Presidente Collo_r assumia com
tudo preparado para obter excelente desempenho do sctor.
Bastava seguir o caminho dos últimos anos: fiilanciamento
da safra, ampliação da fronteira agrícola, construção de silos
e armazéns, estímulos ao transporte da safra.
No entanto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, apesar de
semeado esse programa sinalizador de um futuro rico em safras, eis que a prilneira, jovem e ingênua equipe e-cotiómica
do Governo Collor adota a política ignorante de quem nunca
soube plantar para colher, cavou um fosso qüe chegou aos
cinco bilhões de dólares, se somado o que não- se exportou
aoqUe--se-importou- de--- ------------------- ---- -----Assim é que, cm 1990, o combate ao déficit público,
associado às dificuldades de administração da economia, causadas pelo congelamento das aplicações fiminceiias em 15
de março, relegaram a segundo plano o apoio fmanceiro à
safra 1990!1991. Não houve crédito suficiente para o custeio;
alimentos~-
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o que houve foi caríssimo e chegou tarde d~mai~. A_lém disso,
pessoas físicas e jurídicas que exploram a atividade rural foram
surpreendidas pelo aumento da alíquota do Imposto de Ren·
da, de 6 para 25 por cento, o que representou um considerável
custo adicional. Nos episódios, ficou evidenciada a visão urba·
na do Estado em relação à agricultura - a preocupação con~
centra-se no abastecimento, em detrimento da produção, co·
mo se possível fosse desvincular uma prioridade da outra.
Como conseqüência, por dois anos conse~utivos, o Brasil
conSumiu seus estoques, perdeu exportações e importou um
volume significativo de grãos, cuja produção decresceu dos
70,5 milhões de toneladas, em 1989, para 57,3 milhões_, em
1990. Em 1991, a produção de grãos do País foi de 54,8 milhões
de toneladas- a menor dos últimos cinco anos- ocorrendo
a maior quebra na soja, que chegou ao nível da produção
de dez anos atrás. Com isso, o Brasil perdeu um bilhão de
dólares em reservas - pois deixou de exportar dois milhões
de toneladas de soja -, além de gastar cerca de 1,5 bilhão
de dólares, só na importação de produtos básicos para atender
à -demanda interna. No cómputo geral, estima~se em cinco
bilhões de dólares o prejuízo assumido pelo País como resultado de mcnos_exportação e ma:is ímportação, provocado pela
queda da produção agrícola. Fatos tais ajudam a compreender
por que, em junho de 1991, -o saldo da balança comercial
foi de 894 milhões de dólares, vinte por cento inferior ao
observado no mesmo mês de_l990 - o pior já verificado
nesse mês, desde 1984.
Evidenciou-se a incompetência, a inépcia e o imediafíSnio -da política nacional para o setor da agricultura, numa total
ignorância - ou descaso-- de que tal atividade será sempre
responsável pelo bom desempenho da economia. Sua participação na renda nacional é bastante significatiVa porque, além
de subsidiar atividades essenciais na área industrial e de serviços, produz os alimentos básico_s_e responde pela determinação
dos salários, seguramente o item mais importante na estrutura
de custos da economia.
Nssim~ hó prlnleiro s·erriestre de 1991, o balanço do_s preços dos produtos básicos apresentou custos reais mais eleva·
dos, se comparados a igual período de 1990, o que certamente
contribuiu para o incremento da espiral inflacionária.
Com efeito, segundo dados da Furidaçã-o Getúlio Vargas,
os preços da alimentação ao consumidor registraram, no mês
de agosto do ano passado, elevação de cerca de dezessete
porcento, contra os onze por cento verifícados no mês ante~
rior. Os preços no atacado passaram de catorze por cento,
em j~:~lho, para 15,6 por cento, em agosto, enquanto o índice
da construção civil registrou_aumentO de 14,6 por cento, contra
os 11,74% do mês precedente..
_
A par de todos esses dados, oitenta milhões de brasileiros
passam fome, enquanto nossa população cresce a taxas consideráveis. De cada mil crianças nascidas, 87 não chegam a
completar um ano de vida. No Nordeste, essa taxa sobe para
mais de cem, para ~da mil nascimentos. Os que conseguem
sobreviver constituem uma legião de cerca de cinco milhões
de desnutridos, equivalendo a 33,3 por cento das crianças
brasileiras menores de cinco anos.
- Essa triste· realidade encaixa ~se em outra não menos an~
giisti3.rite-~-legHlO -..:..:..:.--o--COiiSU.mo anual alimentar per capita
continua decrescendo. A queda das vendas nos itens básicos
nos supermercados demonstra que os consumidores de menor
poder aquisitivo estão reduzindo a quantidade de alimentos
que levam para casa. Nos últimos cinco anos, as vendas são
negativas mês a mês. Desde o início_do ano passado, as vendas
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apresentam~se negativas em relação a 1990. Assim, ?S brasia efetiva utilização, para o aumento da produção de alimentos,
leiros consomem, atualmente, quase a mesma qua~tldade de
de imensas áreas de terras ociosas neste País. onde, infelizalimentos que em 1985. É por isso que, mesmo cotn a popuinente, ainda existe miséria. fome e subnutrição.
lação crescendo e a produção de alimentos básicos caindo,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
não há escassez __:..dente - cada vez mais brasileiros cruza!ll
a linha da subnutrição.
·
---------O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Concedo
Ao se iniciar a chamada segunda fase do Governo Collor
a palavra ao nobre Senador Nels~m Wedekin.
-com _a posse do Ministro Marcílio no- Ministério da Economia....:.._ reconhece o Governo os erros cometidos na execução
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT- SC. Pronuncia o
da política agrícola, conscientízando-se t~nt~ da n~cessida~e
Seguiflte diScurSo.) ~-_Sr. -Presi&~ntC: Sr•' c -Srs~':.SeUadol-es,
de rever o crédito rural quanto da urgenc1a d_a mde~açao
ÇtTI ineio -à grande r:eCes·sao -ecõn_õnllca ~XiStéTite ftó País. cha~
dos preços. Evidenciou-se, ante os ?lhos do _Poder, .que, se
!"~~ <:1-_"atenção a PtOX~_f!d<:t" crise_ d~o ~etor d~ constr~çoão _C! vil.
os dólares- 1,5 bilhão- gastos na tmportaçao_ de alimentos
tivessem sido aplicados em ações de_ince_ntivos ao pl.an~io,
Somente em meu Estado, Santa Catarina, nove mil casas
a produção brasileira de grãos teria, seguramente, atmg1do
populares, em construção com recursos do Fundo de Garantia
80 milhões de toneladas, quase 5 bilhõ.es de dólares.
por Tempo de Serviço- FGTS -.estão com as obras paraliR
Nesse processo de revisão da política agrícola, merece
sadas, em virtude de, nos dois últimos meses, a Caixa Econóque se ressalte, em benefício da _justiça e da verdade, o papel
mica Federal não ter liberado parcela alguma de recursos
· desempenhado pelo Ministro Cabrera, provavehnente um.a
para o setor.
das poucas boas surpresas do Governo. Collor. Córti determi--Segundo Aldemir Dadalt. Presidente da Câmara Catarinação lutou contra a miopia da mentalidade estreita dos que
nense da Indústria da Construção, conforme consta de repordesvinculam o equilíbrio económico do bom desempenho da
tagem publicada em 28 de outubro último, _em A Notícia,
agricultura. Em boa hora, o antagonismo entre essas duas
sob o titulo "FGTS não está sendo liberado para construção"",
áreas tão comum no passado, foi subStituído pelo entendia última liberação de recursos feita pela CEF ocorreu em
ment~ e os frutos daí advindes são palpáveis. E mais: dado
agosto, mas o valor da parcela destinada às obras ficou limita·
o -cará-ler estratégico do setor agrícola e devido a seu impacto
do a apenas 8% do que estava programado para o mês. Desde
sobre os índices de preços, evidencia-se que a adoção de uma
abril do corrente ano, há outros débitos atrasados à espera
política eficaz e coerente constitui pressuposto indispensável
de quitação.
para que se atinja um mínimo de estabilidade macroeconóEm valores de setembro último, os pagamentos em atraso
mica.
totalizavam, em Santa Catarina, Cr$38_ bilhões, de um_total
De fato, Sr. Presidente e Srs. Senadores, necessita Q_~ra
de Cr$114 bilhões que cabe à CEF desembolsar para a conclusil de adotar, com urgência, uma Verdadeira política agrícola
são das obras relativas às dez mil casas em construção através
- a substituir os periódicos pacoteS-, COmo um imperativo
de convênios com a Cohab, cOm prefeituras ou por -intermêdiO
a sinalizar prioridades básicas no médio prazo e implemende contratos diretos feitos- pela CEF junto às construtoras.
tá-las com um mínimo de burocracia e; ~egulament!lção.
Esses números, Sr"s Se_n_adoras, Srs. Senadores, repreO asSeD.tarriento de famOias necessita ser incrementado.
sentam apenas pequena amostra da gigantesca crise exístente
Os íiidices de produtividade precisam ser expandidos. A entrana construção civil no Pais.
da em funcionamento pleno do Mercosul aproxima-se, e os
A atual crise é a mais prolongada de tantas quantas já
pecuaristas e agricUltores devem prepa:ar-se ~aro: enfrentar
houve no setor. Ela decorre da falta de investimentos e de
a concorrência de argentinos e unlguaJos. A tdé1a de uma
financiamentos e da retração da demanda, causada pelo deagricultura realizada a enxada nos latifúndios.que ain?a.utilisemprego. Ela é, erõ síntese, conseqüência da profunda receszam arcaicos meios de produção é falsa. A agncultura ungada
são eco_nómica que estamos vivendo.
- única e redentora saída para a lavoura nordestina --é
As origens da crise datam de algum tempo. Seu agravacondição essencial para uma agricultura desenvolvida, produmento, contudo, é mais recente. Ocorreu mais precisaMente
tiva, competitiVa.
·
· - rla última década, em decorrência de politicas equivocadas
Há alguns anos, Sr. Presidente e Srs. Senadores, pretendi
adotadas pelos últimos governos~ especialmente na área ecotransformar em lei vitoriosa experiência levada a efeito na
nômica, as quais mergulharam o Pais num processo recessivo
região dos Pirineus, na França, qual seja a de permitir o
crónico. Mais do que os outros setores, a estagnação econóarrendamento, por parte do Executivo, de áreas improdutivas
mica tem penalizado o setor da construção civil, por ser ele
de fazendas parcialmente aproveitadas. Tais terras seriam arum dos que mais empregam mão-de-obra _no País.
rendadas a trabalhadores rurais por um período de cinco anos,
Isso pode ser comprovado pela constatação do grande
renováveis se necessário, erti regime de cooperativas, propornúmero de pessoas que o setor emprega, calculado em aproxicionando lucro relativo ao proprietário da terra não aproveimadamente 15 milhões, computados os empregos diretos e
tada, e gerando resultado positivo para os que nela verdadeiindiretos. Esse número representa 35% da população econoramente trabalham.
micamente ativa do País. A falta de investimentos no setor
Assim é que sirvo-me da presente opOrtunidade para reajá provocou o desemprego, em um ano, de nada menos que
presentar projeto que ."dispõe sobre o arrendament~ compul200 mil trabalhadores em todo o País.
sório de parcelas de unóvel rural", em consonâncta com _o
Somente em Florianópolis, de acordo com cálculos do
disposto no artigo 184, da Constituição Federal, que prevê
Siil.dicato dos Trabalhadores na Construção Civil, existem
a desapropriação, por interesse social, para fins de reforma
4.550 desempregados no setor. em um universo de 14 mil
agrária, do imóvel rural que não esteja cumprindo sua funçã?
trabalhadores.
social, mediante prévia e justa indenização em títulos da DívtJá na cidade de São Paulo, a crise na construção civil
da Agrária. Em sua essência, esse projeto preocupa-se com atingiu, no corrente ano, seu pior estágio desde 1986, ano
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insegurança entre os mutuários, que-, Constantenl.ente, têni
do Plano Cruzado. Em setembro último, com o corte de 21.282
que recorrer à Justiça para fazer prevalecer seus direitos.
postos de trabalho no setor~ houve, na capital paulista, pelo
quintO ·mês consecutiVO, queda no nível de emprego, reduzinExiste hoje, aliás, uma verdadeira batalha judicial entre
mutuários e o Governó, pot" conta de um sem-número de
do-se o número de empregados a 804 mil (em 1990 eram
interferências desastradas deste nas regras que regem o SFH.
mais de I, I milhão) .
Na verdade, por ter sido transformado em verdadeiro labirinto
Ainda no mês de setembro, foram requeridas, nacidade
de São Paulo, 49 falências no setOr, elevand6~Se o riiírri-ero -pelo Governo, o SFH tornou-se inadministrável.
Quanto aos agentes financeiros, nos casos da existência
acumulado do corrente ano para 552. No primeiro semes"tre,
de contratos antigos, firmados de acordo com as regras antea produção do cimento caiu 11%, relativamente -à -produção
riOres, são eles obrigados, muitas vezes, a promoverem desde igual período no ano anterior. Na região metropolitana
contos espeCiais para qtie os mutUários quitem Oimóvel finande São Paulo, foram lançados, em agost9 úl~i~o~_apenas npve
ciado ,-em virtude dos valores irrisórios das prestações, esútbeedifícios, com 493 apartamentos, número bem menor que
lecidos por força de sucessivos expurgos inflacionários pateros 21 lançamentos de agosto de 1991, que totalizavam 1.450
nalistas autorizados pelo Governo.
apartamentos.
No que concerne aoS bancos, tem sido usual a utilização
O tamanho da crise da construção civil, Sr"s Senadoras, -d7 artifí~ios para "~?urlar as aplicações compulsórias no Sistema
Srs. Senadores, não é medido, no entanto, somente pelo deFmanceuo de Habitação, nos percentuais estabelecidos pelo
semprego existente no setor ou pelo número de falências requeridas por construtoras, mas também pelo atual déficit habi- Banco Central e calCulãdos sobre o montante de recursos
tadonal brasileiro. estimado entre dez e doze milhões de captados através das cadernetas de poupança.
Pr~ocupados com esses mecanismos, que têm servido pamoradias, ao qual se somará o déficit de curto prazo, expresso
ra desvtar recursos destinados à construção civil, canalizanpela quantidade necessáiüi ao atendimento do acréscim() podo-Sl_~ __ para aplicações fináriceiras·, os· empresários do setor,
pulacional, previsto em 30 milhões de pessoas, até o ano 2000.
da Câmara Bra-sileira da Indústria da Construção Civil
através
Além disso, o tamanho da crise é mensurado também
pela queda do volume de recursos que o setor movimenta, (CBIC), pretendem deflagrar, segundo vem noticiando a imantes na casa dos 25% do Produto Interno Bruto, e, agora, prensa, ampla campanha para exigir que os bancos cumpram
em torno de 10% do PIB: E é, ademais, calculado pelas conse- a norma do Banco Central, no sentido de que eles inviStam
qüências negativas da queda dos recursos movimentados sobre 60% da arrecadação da poupança em firlanciamenios hàbitacionaiS. ·
·
a política de geração de empregos e a própria política habitaNo bojo das medidas preconizadas pelos construtores pacional. bem como pelos impactos negativos causados ao parque industrial que se ocupa do material de construção, de ra tentar solucionar a questão, consta a da criação do Conselho
mobiliários, de eletrodomésticos e de bens de consumo fami- Curador da Aplicação dos Recursos de Caderneta de Poupança, nos mesmos moldes do Conselho Curador do FGTS,
liar.
tem se revelado eficaz na indicação de erros relativos
o tamanho da crise é, ainda, Sr's senadoras~ srs~ -S~nado àque
administração ·daquele Fundo e na respectiva busca de solures, avaliado pela redução do número _de_ unidades habitações.
cionais financiadas: 600 niil anuais." em média, na,década de
Essa medida trará, por certo, benefícios ao setor da cons- ·
80, contra apenas 34 mil no ano· passado.
trução civil, porquanto poderá impedir a repetição de ingerênA propósito da queda no número de financiamentps da
habitação, é preciso esclarecer que o fenômeno vem refle- cias in~evidas no SFH, como a provocada pela autorização
concedida pelo Banco Central, no sentido de que_J_O% da
tindo, há alguns anos já, a desativação do Se_tor Financeiro
captação das cadernetas de poupança- um instrumento criada Habitação, cujo rombo é hoje estimado em US$20 bilhõ~s.
do para financiar a construçãQ de moradias -fossem desviaa serem pagos nos próximos dez anos.
_
dos para o crédito rural.
Demonstra isso, Srs. Senadores, que a situação do SisteOu, então, a ingerência governamental havida por ocama Financeiro de Habitação tornOU-se absolutamente caótica.
sião da devolução dos cruza~os novos bloqueados em contas
E -por encontrar-se- em tal situação~ e1e eSi_á- conseguin,do,
de poupança. Ao serem de_volvidos, como se sabe, os recursos
ao mesmo tempo,__ ~fugentar os possíVeis nóvos·-açtqllirentes
da casa própria, impor complicações aos ag_entes financeiros _-~?.r~_m artificialmente direcionados _para os Depósitos EspeCiais Remunerados (DER). Dessa maneira, os recursos que
e leva: <:s ~ancos a desviarem pa~a out_ra~ _3plicações o que,
d_everiam ter retornado às cadernetas de poupança, para finanpor extgencia legal, deveriam investir em habitação.
·_
Ciar a construção de habitações, foram alocados_ em títulos
Os maiores tormentos dos mutuários dizem respeito, prido Governo.
meiramente, aos valores das prestações, cujas corre-ções, nesO que se conclui de tudo isso, Sr. Presidente, Sr"s Senadoses tempos de aguda recessão, costumam levá-los à inadimras, Srs. Senadores?
pléncia (calcula-se que, somente na CEF, 30%- doSinutuários
Conclui-se que, desde o Início da década de 80 até o
estejam atualmente com mais de três prestaçõe-s enr atraso).
Governo Collor, a polídCa governamentaf"está Cmlseguindo
Em segundo lugar, dizem respeito ao temor·qu·e têm de,
desativar o setor da construção civil, excluído, naturalmente,
mesmo após pagarem a última prestação do finariciamento,
aquele segmento constituído por empreiteiras que se especiavirem a deparar-se com um saldo devedor ainda maior que
lizaram em Qbras superfaturadas e em pagamento de comiso contratado inicialmente.
sões às autoridades.
Essa hipótese tornou-se possível a partir de 1987, quando
Os efeitos da desativação do setor são visíveis no Brasil,
foi extinto o Fundo de Compensação das Variações Salariais
onde tanto a população de baixa renda como grande parcela
(FCVS), Que assegurava a quitação automática do saldo ao
da classe média permanecem sem a possibilidade de adquirir
final do financiamento. Além disso_, as constantes indefinições
a casa própria.
e alterações das regras-de financiamento têin mõtivado muita
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A população de baixa renda continua sendo conduzida
aos milhares às favelas c às ruas, apesar do funcionamento,

nos últimos quatro anos, de programa governamental voltado
aos financiamentos para as faixas maiS carentes da população,
através de p_rogramas administrados pela CEF, com recursos
do FGTS. E que, com o empohredmento da classe média,
as pessoas antes enquadradas nesta categoria passaram a concorrer com os mais pobres quanto à aquisição das chamadas
casas populares~
________ _
Especificamente no que concerne à habitação para a classe média, o SFH, através do Sistema Krãsílelro de -Poupari.Ça
e Empréstimo, vem penalizando os brasileiros daquela classe
social com a redução do volume de financiamentos à produção
e à aquisição de imóveís a ela destinados. Nos últimos anos,
a queda dos financiamentos para c_sse segmento foi signiffcativa: passou de 81 mil fiitandameritos, em 1989,-para 46 mil,
em 1990, e para somente 9.000, em 1991.
Sr. Presidente, Sr•s Senadoras, Srs. Senadores, a aceleração do processo de urbanização no Brasil tornou o problema
habitacional um grande des_a{io, que está a exigir uma solução
ampla, no contexto de uma política urbana bem elaborada,
e, mais que isso, nO cOntex-to de -uma poiltica soda! q\ic! p-i-o:ffiO- ~
va a Justiça social no País, inalcançável sem um realista programa de pleno emprego e um corajoso projetO-de rediStribuíçào
de renda.
Na verdade, o problema habitacional brasileiro não será
resolvido enquanto perdurar, no Pais, a atual e fortíssima
concentração da renda no topo da pirâmide social, acompanhada pelo severo achatamento salarial e pelo subemprego
e desemprego, fenômenos que têm fdtá" do a·nisil um país
portador das mais altas taxas de desigualdade económica do
mundo.
O acesso à casa própria, por parte de _um maior número
de brasileiros, depende, como se sabe, do aumento de seu
poder aquisitivo. Desta maneif3, torna-se evidenfe, Sr's senadoras, Srs. Senadores, que o quadro de sob-remuneração do
fator trabalho, o desemprego e o subemprego existeilteS ri.o
Brasil são os principais empecilhos encontrados pela maioria
dos brasileiros na conquista da casa própria.
A Nação brasileira espera·que o Presidente em exercício·;
Dr. Itamar Franco, oriente s_eu Governo na busCa-de soluções
- para os problemas sociais~Dessa maneira, aguarda que, de imediato, o novo dovemo venha a dar mais atenção à construção civil, setor que
pode funcionar como verdadeira alavanca para a retomada
do crescimento no Brasil, -em vista de suaS características,
tais como sua capacidade de ser grande gerador de empregos,
sua capacidade de movimentar outros setores e sua capacidade
como estimulador da produção nacional, pois, praticamente,
independe de importações.
Além disso, a grande vantagem da reativaçãO do setor
será a redução de um dos mais graves problemas sociais brasi~
leiros, o da habitação.
Esperam, ainda, _os brasileiro~. que o atual Governo aja
c_om determinação e-competência para solucionar os graVes
problemas que arruinaram o Sistema FinanCeiro de Habitação,
a começar pela sua reativação plena, pois, como se sabe,
desde que foi extinto o Banco Nacional da Habítação, em
1986, nenhum outro instrumento foi prOposto pelo Goyerno
para substituí~ lo. Dessa maneira, as ações relativas à política
habitacional, que se encontram dispersas em várias instituições, estão totalmente desarticuladas entre si e sujeitas a um
processo decisório verdadeiramente caótico.
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A concentração, em urna única esfera administrativa, dos
vários órgãos que se encontram espalhados em várias institui~
ções, não é, porém, ~ solução ex.clusiva par~ ?S _probl~mas
do SFH. Há, evidentemente, para a solução da_crise da_ construção civil, muitas outras medidas a serem=analisadas, corno
a formulação de uma séria política habitacional, a criação
dos fundos de investimento iri1obiliário, a reativação da poupança vinculada, a criação do Sistema Financeiro Imobiliário,
o.incentivo- às- cooperativaS habifaciOnais; a· etãboração de
legiSlaçao que írripeça a especulãÇilõ imolJTifái-iã.-e. CCirilbata
Os- C"artêis- existentes rio setor da construção civil (calcula-se
que os setores oligopolizados existentes no Brasil sejam responsáveis por nada menos que 45% dos custo_s desse seg-

-mento). --

--

· ··

·

Além disso; 1fá, Sr•s Senadoras, Srs. Senadores, outras
medidas, como a redução do desperdício nas obras e a adoção
de novos materiais e tecnologias.
Mas todas essas medidas não serão capazes de solucionar
ós problemas da construção civil se não erradicarmos, do País,
a pobreza e a miséria, sem dúvida as maiores responsáveis
por todas as demais crises ora exiStentes: Na verdade, Sr.
Presidente, Sr~s Senadoras, Srs. Senadores, enquanto os brasileiros, em s_ua imensa maioría, tiverem um desprezível ou
nenhum poder aquisitivo, só lhes restará o infortúnio de viverem em imóveis alugados ou sobreviverem em sórdidos corti~
ÇO!. e imundas favelas.
Os brasileiros querem melhor sorte. Do Governo Itamar
Franco esperam, no mínimo;a implementação de uma política
social que lhes assegure os mais elementares direitos de s.eres
humanoS.
·
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente..
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Esgotou-se
- hoje o prazo previsto no arr. 91. § 3" do Regimento Inte_rno,
sem que tenha sido interposto recurso, no·s_entido de i_hcl:us_ão
em Ordem do Dia do_ Projeto de Lei do Senado n~_ 382, de
1991, de autoria do Senador Mansueto de Lavor, que acrescenta o § 3" ao art. 12 da Lei n• 8.112, de 11 de dezembro
de 1990, que dispõe sobre o Regime Único.
A matéria foi aprovada em apreciação conclusiva pela
Comissão de Constituição, Justiça e Cídadania.
O prOjeto· Vai à Câriiàrà· dos_Deputados. O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência convoca__ sessãO extraordinária a realizar-se .. hoje, às
18 horas, com a seguinte

ORDEM DO DIA
~l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N-63, DE 1992
Discussão, em turno suplementar, do Projeto de Resolução n~ 63, de_l992, de iniciativa da Comissão Diretora, que
reestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras providências, tendo
Parecer, sob n~ 376, de 1992, da Comissão
- Diretora, oferecendo a redação do vencido.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a ses_sã_o_às__l7 hoYd_s. e S5 minutOs.)
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Sessão, em 19 de novembro de 1992

Sessão Legislativa Ordinária, da 49~ Legislatura
Presidência do Sr. Jutahy Magalhães

que, do valor proposto, Cr$250.243.334.000,00 (duzentos e
Às 18 horas, acham~se presentes os Srs. Senadores:
cinqüenta
bilhões, duzentos e quarenta e três milhões e trezenAffonso Camargo-- Albano Franco - Almir Gabriel
tos e trinta e quatro mil cruzeiros) estão destinados a aquisição
- Aluízio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando de equipamentos para os Ciac.
Antonio Mariz- Aureo Mello- Bello Parga- Beni Veras
3. Cumpre informar que o crédito está de acordo com
-Carlos Patrocínio- César Dias- Cid s·abóia ·de-carvalho
o art. 43, parágrafo 1', inciso II, da Lei n' 4.320, de 17 de
- Darcy Ribeiro - Dário Pereira - Dívaldo SUruagy março de 1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio Cafe_leira V, da Constituição e que deverá ser apreciado pelo Congresso
Esperidião Arnin- Eva Blay- Flaviano Mel~- Francisco
Nacional.
Rollernberg - Garibaldi Alves - Gerson Camata - Gui4. Nessas condições. submeto à consideração de Vossa
lherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena
Excelência o anexo projeto de lei. que visa autorizar o Poder
- Hydekel Freitas - Iran Saraiva - lrapuan Cos!a Júnior
Executivo a efetivar a abertura do referido crédito suplemen- Jarbas Passarinho - João Calmon - João França tar.
João Rocha- José Fogaça- José Paulo Bisai-José Richa
Respeitosamente, - Gustavo Krause Gonçalves Sobri-José Sarney- Júlio Campos- Júnía Marise - Jutahy
nho, Ministro da Economia, Fazenda e Planejarnenro.
Magalhães- Juvêncio Dias- Lavobier Maia --:-_Leyy Dias
- Louremberg Nunes Rocha- Lourival Baptista - Lucídio
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
Portella - Luiz Alberto -Magno Bacelar - Mansueto de
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA
Lavor- Márcio Lacerda -Marco Maciel - Mário Covas
E PLANEJAMENTO N'
, DE I
- Marluce Pinto - Mauro Benevides - Meiia Filho Nabor Júnior- Nelson Carneiro- Nelson Wedekin- Ney
L SínteSe do problema ou da situação que reclama pro~
Maranhão- Odacir Soares- Pedro Simon- Pedrõ Tetxeíra- ~VtãeiiClas: ~ec~ssi~a_çle de recursos para reforçar as ações de ensino
- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ron-an Tito Ruy Bacelar-- Valmir Campelo- Wilson Martins.
de pnmetro grau.
.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -c.-A-.-li-st_a_d_e_ ou na medida proposta:
presença acusa o comparecimento de 70 Srs. Semidõres. Ha~
-Incorporação de excesso de arrecadação de recursos pro~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão-. _ _
veni,el)tes da fQnte 11.~ - Salário-Educação/Quota Federal.
Sob a proteção de Deus, "iniciafuos nossos tra:bilhos.
- 3: Alternatívas_exi_stentes às medidas ou atas propostos:
Sobre a mesa, mensagens presidenciais que vão ser lidas
4. Custos:
pelo Sr. 1' Secretário.
·
Cr$523.764.005.000,00 (quinhentos e vinte e três bilhões,
setecentos e sessenta e quatro milhões e cinco mil cruzeiros).
São lidas as seguintes:
proveTiien-ies de excesso de arrecadação.
5. Razões que justificam a urgência:
MENSAGEM N• 134, DE 1992-CN
6. Im-pacto sobre o meio ambiente:
(N• 687/92, na origem)
7. Síntese do parecer do órgão jurídico.
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
PROJETO DE LEI N' 66, DE 1992-CN
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanh3.do
de Exposição de Motivos do ex-Ministro da Economia, -Falem;.\utoriz'-a o)~_Qder Executivo a ahrir aos Orçamentos
da e Planejamento, o texto-do projeto de lei que "Autôriza
da União, em faVor- do Ministério da Educação, crédito
o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da União, em
suplementar no valor de Cr$523, 764.005,000,00, para
favor do Ministério da Eâúcação, crédito suplementar no valor
os rms que esp~ifica.
de Cr$523.764.005.000,00, para os fins que especifica".·
O Congresso Naciónal decreta:
Brasília, 5 de novembro de 1992. -Itamar Franco.
Art. 1~ Fica o Poder Executivo autorizado a abrir aos
E.M. n• 433
Orçamentos da União (Lei n~ 8.409, de 28 de fevereiro de
1992), em favor do Ministério da Educação, crédito supleBrasília, 30 de outubro de 1992
mentar no valor de Cr$523.764.005.000,00 (quinhentos e vinte
Excelentíssimo Senhor Presidente da República,
O Ministério da Educação solicita abertllià de crédito e três bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões e cinco
mil cruzeiros). para atender à programação detalhada no Anesuplementar no valor de Cr$513. 764.005.000,00 (quinhentos
xo I desta Lei.
e vinte e três bilhões, setecentos e sessenta e quatro milhões
"" Art. - 2" Os recursos neceSsáfiOS -â execução do disposto
e cinco mil cruzeiros), em favor da Administração--Direta
no artigo anterior decorrerão de incorporação de excesso de
e do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação.
arrecadação de recursos vinculados do Tesouro, na forma
2. O pleito é objeto de incorporação de excesso de arre~ do Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.
cadação do Salário-Educação- Quota Federal, e visa reforçar
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publias açõ!!s pertinentes ao ensino de primeiro grau. Ressalte-se caç~o.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

LEGISLAÇAO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislatil·a do Congresso Nacional.)
LEI :-1· 8.409. DE 28 DE FEVEREIRO DE I992
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para
o exercício financeiro de 1992.
ME:-ISAGEM N• 135, OE 1992-CN
(:-<· 706192, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional~
~os termos do artigo-61 da Constftuição Federal. submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
da Presidéncia da República, ·o texto do projeto de lei que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçameritos da União
crédito suplementar no valor de Cr$98.670,000.00D,OO;para
os fins que especifica".
·
_-~-~~
Brasnia, 13 de novembro de 1992.- Itamar Franco.

EM n· 161921SEPLAN-PR
BrasOia. 13 de novembro de __1992
Excelentíssimo Senhor Vicc-Presidente da República. no
exercício do cargo de Presidente da República.
A Câmara do~ Deputados e o Senado Federal encaminham solicitações- de crédito suplementar nO valor de
Cr$104.200.000.000,00 (cento e quatro bilhões e duzentos milhões de cruzeiros), se.ndo Cr$69.200.000.000,00 (sessenta e
nove bilhões e duzentos milhões de cruzeiros) destinados à
Camara dos Deputados e Cr$35.000.000.000,00 úfínta c cinco
bilhões de cruzeiros) para o Senado Federal, objetivando atender despesas com manutenção, especialmente no que diz respeito a despesas com passagens, locomoção, material de consumo, outros serviços de terceiros- pcSsOã jurídica c subvenções sociais, obras, bem como Destinar recursos ao Instituto
de Previdéncia dos Congressistas - IPC, visando a _complementação patronal aquele órgão.
2. Do montante de Cr$69.200.000.000,00 (scssentae
nove bilhões e duzentos milhões de cruzeiros) solicitado pela
Câmara dos Deputados, a parcela de Cr$5.530.000-.000,00
(cinco bilhões, quinhentos e trinta milhões de cruzeiros) poderá ser viabilizada por intermédio de de_cr_eto, por situar-se
dentro do limite de 20% (vinte por cento) estabelecido na
vigente Lei Orçamentária para i-emaitCja.mento d.e.~_dà"taÇões
entre subprojetos/subatividades.
_
_
3. Esclareço ainda que aparcelã restante do crédito
de Cr$98.670.000.000,00 (noventa e oito bilhões, seiscentos
e setenta milhões de cruzeiros), c!_everá ser eQcaminhada ao
Congresso Nacional, sob a forma de projeto de lei, visto ultrapassar o limite de 2U% (vinte pÕr cento),~ estabelecido n_a
referida Lei Orçamentária, sendo, portanto, imperioso a devida autorização legislativa.
4. Esta Secretaria manifesta-se favoravelmente ao pleito,-~esclarecendo que as despesas resultantes deste estão em
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conformidade com o disposto no art. 43, § to, inciso III, da
Lei n·' 4.320. de 17 de março de 1964, obedecidas as prescrições
do art. 167, inciso V, da Constituição Federal.
5. Nessas condições tenho a honra de submeter à elevada consideração de Vossa Exceléncia o anexo projeto de lei,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
União o referido crédito.
Respeitosamente. - Paulo Roberto Haddad, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da PresidênCía da República.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N• 16 DE NOVEMBRO DE 1992.
I. Síntese do problema ou da situação que reclama pro~
vidências:
Adequar a programação financeira dos órgãos às necessidades que a demanda de recursos requer para o encerramento
do presente exercício.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
_ou na medida proposta:
Abertura de decreto para o atendimento de parte do
pleito da Câmara dos Deputados por estar de acordo com
o limite de 20Si (vinte porcento) vigente na Lei para remanejamento de dotaçõe:) entre subprojetos/subatividades.
Abertura de crédito suplementar através de projeto de
lei para o atendimento restante daquela demanda.
3. Alternativas existentes às medidas ou a tos propostos:
Nenhuma.
4.- Custos:
RCmanejamento de dotação a cargo da programação da
Câmara dos Deputados no valor de Cr$9.200.000.000,00 (nove
bilhões e duzentos milhões de cruzeiros); o valor restante
decorrerá da anulação parcial da Reserva de Contingência.
5. Razões que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do parecer do órgão jurídico:

PROJETO DE LEI N·• 67, DE 1992-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União crédito suplementar no valor de

Cr$98.670.000.000,00, para os fins que especifica.
O CC?ngresso Nacional decreta:
_Art. 1" Fica o PoQer E-xecutivo autorizado a _abrir aos
Orçamentos da União (Lei n" 8.409, de 28 de fevereiro de
1992), em favor aa Câmara dos Deputados e do Senado Fede~
ral, crédito suplementar até o limite de Cr$98.670.000.000,00
(noventa -e oitO bilhões, seiscentos e setenta milhões de cruzeiros), para atender à programação constante no Anexo I desta
lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão de anulação parcial das dotações
indicadas no Anexo II desta Lei, nos montantes especificados.
Art. 3-:> Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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MENSAGEM N• 136, DE 1992-CN
(N'' 719/92, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constítuição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências. acompã.nhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejarncnto, Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos _Orçamentos da
União, em favor do Ministério da Educã.ção, crédito suplementar no valor de Cr$42.409.000,00, para os fins que especifica''.
Brasília, 19 de novembro de 1992. -Itamar Franco.
EM n" 007/Seplan- PR
Brasma, 6 de novembro de 1992.
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no
Exercício do Cargo de Presidente da República,
O Ministério da Educação solicita abertura de crédito
suplementar no valor de Cr$42.408.409.000,00 (quarenta e
dois bilhões, quatrocentos c oíto milhões _e quatrocentos e
nove mil cruzeiros), em favor de diversas Instituições de Ensino Superior.

2. A solicitação decorre da necessidade de se incorporar
ao orçamento vigente recursos de convênios e de excesso de
arrecadação de recursos diretamentc arrecadados daquelas
entidades.
3. o Crédito em rcfcfência depende de autorização legislativa do Congresso Nacional e foi elaborado com fulcro no
art. 43, § 1", inciso II, da Lei n" 4.320, de 17 de março de
1964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
4. Nessas condições, submeto à consideração de Vossa
Exceléncia o anexo PrOjeto de Lei que autoriza o Poder Executivo a efetivar a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, - Paulo Roberto Haddad, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República.
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA, FAZENDA
E PLANEJAMENTO N'' 7 DE novembro de 1992
I. Síntese do problema ou da sitl!_ação que reclama providências:

_Sexta-feira 20 _ 9235

Incorporação, no orçamento de Entidades Supervisionadas do Ministério da Educação, das receitas decorrentes
da realização de convênios pelas Instituições de Ensino Superior e da ocorrência, neste exercício, de excesso de arrecadação
de recursos diretamente arrecadados.
2. Soluções e providencias contidas no ato normativo
ou na medida proposta:
Encaminhamento ao Congresso Nacional de Projeto de
Lei solicitando autorização para a abertura de crédito suplementar por incorporação de .recursos, em Programas de Trabalho daquelas Entidades Supervisionadas, decorrentes da celebração de convênios e de excesso_ de arrecadação da receita
própria.
3. Alternativas existentes âs medidas ou a tos propostos:
Não existem outros projetos sobre a matéria em tramitação.
4. Custos:
Cr$42.408.409.000,00 (quarenta e dois bilhões, quatroce_r'!tos e qito milhões e quatrocentos e nove mil cruzeiros)
provenientes da incorporação de recursos de convênio e do
excesso de arrecadação de recursos diretamente arrecadados.
5. Razões que justificam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do parecer do órgão jurídico.
PROJETO DE LEI N'' 68, DE 1992-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
- da União, em favor do Ministério da Educação, crédito
suplementar no valor de Cr$42.408.409.000,00, para
os fins _que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica ci Poder Executivo autorizado a abrir aos
Orçamentos da União (Lei n\' 8.409, de 28 de fevereiro de
1992), em favor do MinistériO da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$42.408.409.000,00 (quarenta e dois
bilhões, quatrocentos e oito milhões e quatrocentos e nove
mil_ cruze~ros), para atender à programação detalhada no Anexo I desta leí.
-Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão da incorporação de Recursos
de Convênios e do excesso de arrecadação de Recursos Diretamente Arrecadados, na forma do Anexo II desta lei, nos
montantes especificados.
Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
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lNElCO

ltRESC IO.C

o

j

z

.)>

26000
26200

I \000.00.00 ftE.CEITA.S
1300.00.0C

1390.0C.OC

I

1600.0<1

o:

1~

o:

t60C te:. o~

ESF.

D€SlJO&RAMENTO

FONTE

CATEGORIA
ECCIHOMICA

~ENTES

FIS

RECEITA PATRIIIOIIAL

FIS

666.607

FIS

1566. 61J' 1

FIS

10S . .C20

OUTRAS RECEITAS II'ATRIIOUAJS

R:CttTA Ot S-ERVIÇOS
SERVIÇOS. ADMU.USTIUTJYOS

FIS

SERVIÇOS EDIJClCJONliS

FIS

·t"

(CRt I. coo .0())

litU:UR'SOS DE TQD.AS AS FONTES E TRANSFEREN:JA.S
ESPECIFICAÇJ.O

I

~

)>

llt&CElTA

1600.

o

NTNISTEQJO DA EDUCAÇÃO
•
CE~C FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLCIGICA DO IMR.IJHÃO

'Vi
...,"

---

'

!

.

i'

"o

~

772.027

<O.COO
65 • .&20

i

I

"'"

-~
;
. '

s
_,

dt
ii::;·

I

I
TOTAL FISCAL

772.027

·j

-N
·o

~IS

'"'
~

• H (X

o II

AHEIUI

~

AO.ESCIIIJ

[,

26000 • MINISTERIO O< ~
26232 • UNIVERSIDADE. 'EDERAL DA IAHIA

'l'

~

MOJ!ItSOS OE 1'CDAS AS F00ES E TRANSFEftEJCIAS

,lltECE.S:TA

ESF.

ESP!CIFICAClO

DESilOORioNEJITO

s·

(CRS 1.000.((11

f:5

CATEGOOIA

FONTE

ECOIOIICA

.

1000.00.00 IIIECEJU.S aiRMHTE.S
1700.00.00

1760.00.00
I
I

i
''

!

tiiANSI'EIIEHCIAS COI!IENTES
TI!ANSFEIIEHCIAS O< COlMVEWIOS

1

~A·S::

.00.00

TRAWS~EIWCIAS

FIS

414.104

FIS

•••. 204

I

FI$

203C .00.00 RECEJT&S DE CAPITAl.
2~oc·.oo .oo.

.-.U.204

FIS

DE C»'JTAL

~toiSF'EIWICJAS

Ot CONYENlOS

FIS

20G.i61

FIS

2.06. Sl61

2os.;s• 1
'
I
I

'!

i

TOTAL FISCAL

ANEXO

651.1&5

~

1600.00.00
160C 22.00
170C. OC. 00

1760.00.1)(.

2000-00

ov

2.00.00 00

il

2.60 ..00.00

RECEITA DE SERVIÇOS
SERvtCOS OE ESTUOOS E •ESOJI$AS
TRANSI"EREN:IAS CORRENTES

TRANSI=EREN:lAS

0~ ~'tENIOS

TRat.ISCERE~:lA~

OlSOOBRA.te.NTO

ESF.

Ot CAI'!TAL

TRANSFEIU.N::~A.S

DE CONVENIG$

o.

CltEGORit
ECOI'OilCt.

:::

1e soe.
H•. soo

FIS

F!S

1J,.
"

85' 90:

'IS

FfS

V>

(CRS LOOO.OC

F()NT[

I

I

84~

409

s•s

40~
'

F"IS

RE.CE 1T AS OE C•t> IT .1...

·~·

~r
FIS

1000.00.00 REtEJTlS CORREioiTES

"'o·l

~

RECURSOS D_E TOOAS AS FONTES E TRA.NSFE~EN:IAS

ESPECIFICAÇÃO

8
êi
("'}

2&000 - MtNISTERJO OA EDUCAÇÃO
,26232 - UNIYERSIOADE FEDERAL 00 CEARA
lltECEITA

o
o

[Jj•

I

ACRESCJIII:

HIUI

:::

o

GJ:

I

II

o

:;:,

1Si

f·s

s;·

<T

F!S

1 781.691 '

FIS

1 781.691

TOTAL FISCAL

11

2.65~.606

ao.:'

l!

"'

\!

i§:

i

~
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ANEXO

ACRESCI)(

26000 - MlNISTERIO DA EDUCAÇlO
26236 - UNIVERSIDADE ~AL FLUMINENSE

ESIIECIF ICAÇÃO

ESF.

DESOOEIRAMENTO

•
1000.00.00 RECEITAS :::tiRRlNTES
1600.00.00
1600.22.00
1700.00.00
176C.OO.OC

2000':00.00
2400.00 00
2460.00~

00

{CRt 1.00C.O~

RECURSOS DE TODA.S AS FONTES E. TRANSFERENCIAS

RECEITA

FlS

TRA"-'SC'ERENCIAS CORRENTES
~·~~ERfNCIA~

I
I:

FIS

SERVICOS OE ESTU!lOS E I'ESOUJSAS

9.57A

FIS

DE CClNVEJ\IIOS

RECEITAS ;,=: CAPITAL
TR.s.,'S=EQEJCIAS DE CAPrTAL

r.;.L,'SI=EREICIAS DE CONENIOS

I

FONTE

C•TEGDRl~
E:ONo~o~:

I

FIS

RECE:·.L DE SERVJCOS

I'

I

FIS

!

F1S

''

2.074
9.574

2.06:3 26C
,,06::..25C

FIS

57 .A

FIS

1 '57.(

I
;
; 574 'f,.t~

,,, I
'"
I

'
'

TOTAL FI SC.tl

•• E '

ôJ~

II
'

I

::t

:; 6A7 .&8C I

I

o II
ACRE~::n.c

ANEXO

'-----------------------------------------------------------1
26000 - WINISTERIO DA EDUCACÀO
262'2 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAIIBUCCI
~~tECEI

RECURSOS DE TQI)j,S AS FONTES E

TA
ESPECIFICAÇÃO

1000.00.00
1700.00.00

176C.OO.OO

I

200C OC.. 00

i

2AOC

i
!

i

oc' oc

2A6:. o~

oo

RECEITAS CORRENTES
TRANSFERENCIA.S CORRENTES
TRANSFERENCIAS DE COHVDUOS
RECErTA!i OE CAPITAL
TRANSFERENClAS DE CAPITAL
TR,t,p,'SI:ERENCIAS DE CONVENIDS

u•.

OESOOBRANENTO

TRANS~ERENC IAS

FQt.:TE

(C"l! ' O:L O~·

'

E::O-.;JI.'.':;:~

-

·, on 2zs

'IS
'IS

1.000. 229

FI$

1.005. 22S

'IS
FIS
FI$

C.t.':'HfO:;,;;

I

I'

, .02~. 796

II

Ii

· c:-

?9E

I

~.w~.?9é :

I

TOTAl. FISCAL.

T
t:. 0:!7 .027
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II

li<EXD

ACRESCJIIJ

26000 - MINISTERJO DA .EDUCAÇÃO
262•6 • UNIVERSIDADE fmmAL DE SANTA CATARINA
RECEITA.
ESPECIFitAÇÀO

1000.00.00
1700.00.00
1760.00.00
2000.00.00

I

I

2400.00.0C

I

2460.00.0C

ESF

RECEITAS aJMENTES

I

FJS

TRANSFERENCIAS DE CONVENIOS

FIS

'

i'

---

DE CAPITAL

FJS

TRANSFERENCJAS DE CCINVENIOS

I

FJS

!

-

i

•• E '

I'

9.t.:: 95f
514~'

!

FJS

RECEITAS DE CAPITAL

'

I

F()N"TE

I

FIS

TRANSFERENC IAS CORRENTES

TRANS~EREt.ClAS

!

DES0081WENT0

CATEGOOI.t.
ECONDMICl

g,3,96C.

I

i,.

951: I

'

1.23~.53"

1. 23:':. 5Z;

I

1.ZS,,S3"

'

II

TOTAL FISCAL

o II
ACRESCI III

26000 • MJNISTERIO DA EDuCAçio
21248 • UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE. PERNAieUCO

lltE.CE:tTA

ESPECIFJCACÃO

DtSDCIBRAYE.NTC

ESF.

I

!

FONTE

I
I

CATEGORIA
t:Ot«lM I CA

I

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1100.00.00

1780.00.00
2000.00.00
2200.00.00

2210.00.00
22111. 00 . 00

2100.00.00
2150.00.00

TRANSFEIWCIAS CORRENTES
TRANSFEMNCUS DE CONVENIOS

AL I ENAçio DE BENS lillVE IS
ALIENAÇlO DE OUTROS IENS MlVEIS
TRANSFEREPCIAS DE CAPITAL
TRAHSFEitEICl.t.S DE COJrNS(JOS

\

FJS

I'

186.367

FJS

I

186.36<

'

I
I

<JS

I FlS

i

FIS

iI
''

'
I
3~ .Si~

18E. 367

I
:

FlS

RECEITAS DE CAPrTAL

AL fENAÇÃO DE BEN!

'

FIS

1:,)1. 3A5

37. as:
37. !9~

I

i

FIS

VS ... 5~ I

FJS

V3 ... 6;!

TOTAL. FI SCAL

I

I
317.712
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••••o II
ACII!SCIIIO

28000 • MINISTEIIIO DA EDUCA;lo
.
252!.0 • UNJ't'ERSJDADE FEDERAL DE D.UIU.
RECURSOS DE TOO.tS At f:OHTES E

"IIECEITA

1000.00.00

RECEITAS toltRENTES

1700.00.00

TRANSFEREJrCIAS

t7GQ.OO.OO

2000.00.00

:•oo.oo.oo
2•60.00.00

. OESOOBRUIENTO

[$F

ESP'ECIFICAÇÃQ

TJtA..,'SFE'lE.~IAS

F()r.,lTE

.

FIS
FIS

CQitRENT[S

..s

TRANSFEREJC:lAS DE CONViNIOS
RECEITAS DE CAPITAL

FI~

TR.tNSf:'EREIClAS DE CAPITAL

FIS

TRAfrr4SF=EREtCUS DE CONVlNIOS

FIS

I

12.60E
12.506

3S 70'i-

I

I

!

II

i

JS. 1og
3~.

70S.

i
TOTA.:..

o

CATEGORU
ECOtOftCI.

1Z:.!o06

'I
- 1'

• N E •

(Citl 1.000,00;

F:S:I.~

!5~.

21t

II

ANEXO

ACIIESCIIC

.2eOOO • MlMISTEfUO DA EDU:AÇÃO
2626<' - FACULDADE DE aE!ICIMA DO TJUAIGH.D MJNEIItO

III:ECIIEITA

RECURSO~ OE TODAS AS F:Jt..\E~ E TRAHSFEJtfNCIAS

; Esr

'

DESDC8RAMEP..-::,

FONTE

(CR$ 1.000,00

CATEGORIA
ECOfOUC.

,--!
1000.00.00 RECEITAS CDIIMMTES

1700.00.00
1710.00.00

2000.00.00
2400.00.00
:2.4150.00.00

'IIIANS"EEIENCIAS CGIIIIlHTES
TII..UISFEitDCIAS 01 COIM.NIOS
RECEITAS OE C-"lTAL
TJtANStEREIClA$ DE CM'JTAL

TltANSFEMNCI&S DE CONVDIIOS

"'
m
,.,
,.,
,.,

111.&~;

F!S

111.S:ii:

ac.zs~

34.254.
3-4.2~:

117.13S

·--·
I

TC'iA:.. FISCAL

1$2. ,.,

II
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frrri

E X

c II

26000 ~ MINISTERIO DA EDIJCACÃO
26255 - FACULDADE DE CDONTQLOGI.L OE OIAW.N'TINA
'rO:JA~ A~

RECURSOS OE.

"ECE.ITA

i

ESPECIFICAÇÃO

ESF.

i

FONTES E TRANSFERENCIAS

OESOOBRANt.NTO

(CM t.OOO.OOi

FONTE

-------------------------------------i---i-------l·-------1--------l
I
1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

FJS

1700.00.00

FJS

9.727

FlS

9.727

1760.00.00
2.000.00.00

TRANSFERENClAS COMENTES
TltANSF&REN:U.S OE. CtiNVENIOS
RECEITAS DE

,.,

CAPtTA~

·-

31. 02~

F ••

:i:AOO. 00.00
2460.~.00

ÇJ, 727

TRANSF'ERENC I t.S DE CONvi...; !Ot

:· .02fi

40. 7!2

••E>O II
ANEXO

ACRESCia()

26000 - MINISTERIC 0-' E.~.::AÇÃO
2526:0- ESCOl../. OE FAo~o~.:.::~ E ()[)(WT'QLOGit DE .ll..J:"E.Nl.S

iii:ECEITA

RECU>I:S:l~ OE TODAS AS FONTE.S E Tli:ANSFE.RE.NCU.S

ESPEC

1000.. 00.00

1700.00.00

176C 00.00

RECEITAS

~ENTES

TR.4NS~'"ERENCIAS

FJCAÇZC

"'

CATEGORIA
ECONOMICA

FIS
CORRENTES

(CRS 1.000,00~

18.50.C

FIS

18.50•

~IS

18.5()..1.

2•00 00.00

25::. 102

246C.OO.OO

2.5S

TOTAL FISCAl

tez

271 .6C~

sexta-feira 20

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Novembro de 1992

• N '

'

9267

c II

A"'i!XC

ACRESCllltl

26000 - t.IINISTERIO o:. EDUCAÇÃO
26252 - ESCQ~,.lo PAULISTA DE MEOIClNJo
RECEITA-

RECURSOS DE. TOD.t.S AS FONTES E TRANSFEREN:lAS

lOOO.OO.OC

RECEITI..S CORRENTES

oc

TRANSFERENCI.l.S

1700.00

a·

F l C t. Ç i

E S P E t

ESF

,,..,,

DESOOBRi.IIIENTO

-4.071.347
-4.071.317

F!S

1. 05S . .C89

!

F:~

oo. o_c.

o4.071.3AI7

I

F'!~

2o40C.Oú.OO

1.055.489

!

__ ,

i .Õ5S -'89

r:~

,I
I

TOTA1.. FISCAL

• N E '

1.000,00i

CATEGORIA
ECONOMIC.Io

FlS

.,,

CORRENT~

t76C 00 00

2-46C

(CR$

5.126.836

o II

A"'E~

ACRESCIII()

26000 - t.IINISTERIC DA EOU:AÇlC
25253 - ESCOLA SU~ERI()I: DE. AGF::uo "':".':-! '"'" LAVRAS
RE.:;URSOS DE TODAS AS FONTES E

RECEITA
E

s'

': '

l C AÇ

' c

ESF.

-

FJS

TR~FEREN:US

(CRI l.OOO,QOJ

FONTE

OESOOSRM4ENTO

I

CATEGORIA
ECQNI)o(I CA

I

1000.00.00
1700.00.00
1760.00.00
2000.00.00
2.COO 00. CC
246:.. OC.OC.·

RECtiT.t.S

CO~~Et-.:Ta

TRANSI=EREN: l .t.S

COilR!:"'-::~

TI<.LNSt:EttE.t.:: :.5

RECE.ITJ..!: OE.

c;, :Jto,:'i'EtotlOE

--

::~r: '!'J..~

TRANSt:E.rtE.N:.;.r.S :lE CL": -.r._

TR:...:s-=-tPi:.'"-<:;

A~

~:.

:::=:..:vE.;;o::

-

-

I

.,,
.,,
i
I

FJS

'

FIS

s

125.3.C7

3. 12S .8..1.7

98t. 9t.t

' FJS

98t.9U

3.125.847

I

I

96E.~U

I

I

I

I
TOTA~

~=ISCA~

• ,,_,., j-

9268 Sexta-feira 20
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ANEXO

ACRESCJlll

26000 - WlNJSTERlC =:t. E:'.':t.:.i.C2626E - FUNOAÇ.i..C UP..:vr,:c-::~A.0;; DO RIO D.E JAN:.JRr

RECURSOS DE TODAS AS FOMTE.S E T}ANSFERENCUS

fltaCEITA

ESPEC I F: CJ.Çi.O

FONTE

l--,ooo---.oo---oc---.,-,-,-,.-,,-,-:-,-.-R:.-.-,-,.-----------------------------------~~
170C:. CC. On

oc.oc
2030.0C' o:.
t76C

;

1

z•o:: .o~ oc

CORRENTES

TR.t.NS=t:REt>~:JAS

_;;a..;FEI=iENCU.S
Ri:::::" .r.~

='!'

FI$

DE COWENIOS

FtS

TR~_o..~:.~:::ElE.t•:i.&.S DE :::t.~:~t..
•"-:.J<o:sj:'t.RENCIJ.S o:. :?•o~:.t-:iDS

I

1

...

I

! FIS

j

i

'·I

,,._

CATEGORU
ECONOWICA
73.136

73135

!i

i

Ct.F'lTA.:.

I

FIS

(CR$ 1.000,0Cl)

73.13f

2.28.880
226.880

z•s:..oc.o'
I FI~• !1
__________________
:_i
____ •Il _ _zzs.asc
_ _ _ __
TCH... FISC.U

• N E X

302.016

o II

ANEXO

2600C
26~~~

ACRESCI .C

Wl"':PEF:iQ DA EOOCAÇÃ.G

Fu"':•:.;Ã:: UNIVERSJOAD!. Ot eRl.S!LI,t.
RECURSOS DE TOOAS AS FOOES E TRANSFE.RENCU.S

fi!ECEITA

I

''

~ECIF'JCAÇ

' c

DESOOBRAME.NTO

ESF

FONTE

(CRS 1.000,00)

CATEGORIA
ECONONICA

I

I

tOOt Ot. O~

, 70ú. o:. OC-

i
I
II
I
I

I
I

175·:. c:-

o::

lOCIÇ. 0:

0(

2•0::246('

I

oc
o:. oc
o~

~E.::: I TAS CORRENTE~

F!S

TR.t.NSFERE.N: I A~ CORRENTES
- TRAt.:S=ERt.N:Us OE. CCINVENIOS
~E:E:!Tt.S

C~

:F:T.r..

TRA.r.,~s;:o::~~...::,

.t.:

F!S

FIS
FIS

c.; CAPJTAL

;:;;·::·-.:r.=:::..:::•.: :1S CE. CONVE.N I OS

FIS
FIS

II

I

4.351

I

4.35 1

I
II

... 351
30.213

'

I
I

30.213

I

I

3C. 213

I

TOTAL FISCAL

3.c. &&4

i

I
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ANEXO

ACRESCI III)

25(1X - MINISTERIO OL E:k. ~yj,O
::e.:-:· - FUNDAÇÃO UNiVE~~:;t.DE DO RIO MANilE - RS

RECURSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSF:ERENCIAS

RECEITA
E S P EC l F l

100:- 00.00
160C 00.00

'

t6:Z.

~7€.:

CID

oc.oc

ESF

~REIIITES

FIS

RECEri t. OE SERVIÇOS

F!S

RECE.Il .t.S

,z.oa

r::: o::

c ... ç ;. o

SERVIÇOS DE E.STUD:J~ E PESQUISAS

T;:;t.o.:S-=.::RE.N:::I.a.S

-

.

FIS

!

CMRE1>!-E~

"!"~L..;scERENCUS

OE !;Q,.,:_..,;os

DESOCIVWENTO

FOOE

CATEGORIA
ECONCIMICA

'·47. ,~
305.8&4
305A85A

I:

I' I~

1.& 1. ZBO

i FIS

141.280

I

~-

(CRI 1.000,00)

j

I_
,,, . 13A

TOTAL FISCAL

•• E '

o II

ANEXO

2600r
26Z7..:

ACRESC!IIO

lollliTSTERIO DA EDUCAÇÃO

F"UNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE USERI.~~U

RECURSOS OE. TODAS AS FONTES E TRAHSFERENCIAS

IIIECEITA
ESPECIF"IC!iÇlO

ESF.

DESilOIIRAMEHTO

(CRI 1.000.00.•
CATEGORIA

I'O<TE

ECONOMICA
1000.00.00

1700.00.00
~76:.

'

'
'

00 00

2.:::: ac.ao
.a:·~

oc.oo

~.,::.

c..:: ao

TRANSFERENCIAS CORRENTES
- TRANSFERENC! AS DE CCINVENJQS
RECEITAS DE CAPIU.:.
TAANSC'ERE.N::J.t.~

.tZ!i .snç

FIS

RECEITAS CORRENTES

FIS

425.11g

FIS

425.91SI

FIS
D;: CAPITAL

TRA"lSFE~E": l J.S

DE CONVE.N I OS

730.3$4

FIS

730. 39<

FIS

730.39.1

i
TOTAL FISCAL

I

I

1' 15&. 313

-

I
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ANEXO

26000 - MJNISTERIO DJ. EDUCAÇÃO

25:Z7S - FUt«>AÇiO UNIVERSIDADE FEDERAi. DO ACRE

IIECURSOS DE TODAS AS FONUS E TRANSFERENCIA$

'lECEZTA

E
·~

sp

...

c AÇ Ã0

EC I F I

~,~.,.,.,,..,..,,

''->'' ....._

... '-"'··

••.

1000.00.00 RECEITAS COAREHTES
1700.00.00

2.&00.00.00

'

.

• _,. -'<

-

TRANSFERENCIAS DE CONVENtOS
RECEITl.~

'"'""'

DE CAPIUL

TRA~FERENCUS

....

-

~--~-';-, ·~

.. ,
'
... ,.--,
.....'· ' .. ,..

i

.......

-~·

.

,

....

~·.-

-~

'""

~

~,J··~"

-

FOO'E

'

..

FIS

.. ,

FIS

41.1564

.

88.146

FIS

. 811.~6

~·-··----·-

ECCINONICA
41.!1'

18.84&

FIS

-

1.000,00)

CATEGORIA

FIS

DE CAPITAL

TRANSFERENC IAS .. DE "cpNV~J OS

2460.00.00

.

---

DESDOIIRAIIEHTO

FlS

o

TRANSFYENClAS CORRENTES

1760.00.00
200C.OO. 00

ESF,

(CR$

····-·-···

···~TOTAL

FISCAl.

13C.I510

,;._~~.;./

:. c.

ANEXO

II

ANEXO

ACRESCJICI
.

26000 - MJNISTERIO OA EDuCAÇÃO
26277 - !:UPI!DACÃO UNIVERSlDAOt FEDERAL DE OURO PRETO

RECE!TA

RECURSOS DE TCIOAS AS FONTES E TRANSFEREJClAS

I

ESPECIFICAÇiO

I

lOOC.OC.OO

~75: o:
2.-0.::: o:- o::-

"

I
I

!

DESDCIBRAIENTO

FONTE

CATEG~RlA

ECONOMICA

170C..OC.OO

;
I

w.

CCRS l.WC.OOi

2A0~

2At:

o: o:
~-~ o::

RECEITAS CORRENTES

FIS

TRANSI=EREtelAS CORRENTES
TII:o\NSFEREt.~ClAS

RECEITA~

DE CONVENIOS

OE CA"ITAL

... 884

FIS

116.884

FIS

... 884

FIS

6~

llfANSI=ERE.N:US OE CAPITAL

FIS

15!5.377

_

FIS

155.377

~--tli~NSFEREHCIAS

DE

CClftiVE~IOS

3'17

;

l'

i
TOTAL FISCAL

152.261

'

I'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seçáo 11)

Novembro de 1992

Sexta-feira 20

9271

.... , II
AICIO

ACIIESCIIIl

21000 - lllNISTERIO DA EDUCAÇiO
26271 - F\.!Jri)A;ic UNtYEfiSIDAOI: FEDERAL DE PILOTAI
lltECI:IT~

ES.ECIFICAC>iD

1000. oc:. 00

1ISOO.OC.OC
160C.22 .o~

200C. oc.oc

21.00.CY.. oc

2•60. OC.. OC·

l!IECUTAS CI:MEN'TE$

RECEITA DE SERYJ=

SERVI:;cs DE E$1- l -ISIS
RECEITAS DE

CA~!TA:.

ntAN$1:EfiEN:IAS OE. Cl'ltAL
TIIANSFEREN:IA.S 0!: CONYENIOS

•

'liDOS IS -

I -lltiCIAS

w.

- ·-···NTO
,..
,,,
JIS
,,,

""'"'

<CRS 1.000,00)

I

CAlEGORI"'ECCifr«)MICA

I

1 ... 15

1.•1!

.:.J

I

1 . .c 15

IIS

I

I

I76.05E

176.056

II

676. 05e

i
''

i
677 ,,,

'

·~

9272 Sexta-feira 20
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• "'a o II
AHUO

ACRESCIM:'

26000 .;. MINIST~RJO OA EDIJCAÇi.o
•
26280 - FUt.DAÇAO UNI'f'EifSIDADE FEDERAL DE SAO CARLOS
IICUISOI DI TaDio$ AS FONTES E TRANSÇERE!oiCU.S

RECEITA

;

III'.

E.SPECIF ICACÃO

I

-

i

i
!

1000. 00.00

1300.00.00

! t390.0G.OO
I 160G.OO.OC
'
;

!

~70C'.OO.OO

RECEITA PATRUOHAL

O.:TRAS RECEITAS PATRUCINU.IS

1760.00.00
19X.OO.OO

1920.. 00.00
192:?..00.00
200::• . 00. 00

2200.00.00
221C.OO.OO
221S.OO.OO

uoc.oo

00

2A60.00.00

7.AU, 1.1::
13~.

,I.
,I.
,I.

RECEITAS CORRENTES

lP<OE...;Jz.I.ÇOES E RESTJTUICOf,$
RESTJTUIC0ES

All EIU.~i.O DE BENS

MJVEIS

3.37é

te.::
~o:.

•as

TRANSJ:ERENClAS DE CAPITAL
Tll.&.NSFERENCIAS DE COWVENIOS

-

2.7~

2. 795

T.311.0S9
23C 703
23C. 703

230.703

•JS

, . oac.. 38é

•a•

1.

• Wl I .

I

I

,_ 79S

'li

ALIENAÇÃO DE OUTROS IIENS IIOVEIS

65:

3.37é.

•a•
•ai

RECE Il A..S OS CAP lTAL

.

137.1556

•li
•as

DE COHVENJOS

A.~ I EN.t.ÇÃO DE BENS

'"
<IS

SERVIÇOS AONINISTRATJVOS
TRA..,"S=E.RE.NCIAS COJmENTES

OUT'It'-~

7.A.U.

CATEGORlf.
ECONOflllCL

10.93Z.69S

,.,

,I.
•11

RE.:E.: ~ 1- DE SERVIÇOS

TI:!ANS~ERENCIAS

I

,IS

RECEJltS CORRENTES

[ tsa:. ._ ~s...DO

""'"

-AlENTO

(CRS 1 .000,00

TOTAL

oac. 386

FISCA~

12.2A3.73A

II

25000 ~ MHUSTERIO DA EDUCAÇÀO
26281 - Fl.Hl.I.ÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGI!JE
~

.-:ECEITA

ES,ECIF J

c . . r;

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES
1700.00.00
1760.00.00

TIWCSFEREPCIAS CORRENTES

TRANSFERENCIAS DE CONYENJOS

i.

o

M: fD$ AS Ft).ITES E TRANSFERENCIAS

III'.

-

FONTE

-AIEHTO

{Cft! 1 00:!.0:

i

PII

e.CO~:J.,.:c:.

82. O:J:

Pll

113.000

•as

-

CATE.GQRj;

aa .coe

I
TOT.&.;. I='ISC.&.L

I

i

6~.

oo:

Sexta-feira 20 9273
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ANEJ<O

ot.CRESCJII()

26000 • MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
26282 - RJPC)AÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAl DE VIÇOSA
RECURSOS DE TOCAS AS

IEI:ECEIT<!lo

E S P E C I F 1 ·C· 1t Ç J.. O

FONTE~

E

çor-;r:

D[SDQeRAMCNTO

ESF

TRot.NS~EIU.N:J.t.:.

,:::1:\S :.OOO,OC
C.t.TEGORiA
E...~tC,~o

1000.00.00

1300.00.00
1390.00.00
~700.00.00

1760.00.00
2000.00.00

2"00 00.00

246C.OO.OO

FIS

RECEITAS CORRENTES

RECEITA

PATRI~IAL.

OLITRAS RECEITAS P&TRUOUAIS

TRANSCEREfCIAS CORRENTES
TRANSFERENCUS DE alNVENlOS

3.23C..06:-

FIS

:!.00:

FIS

~.o:;~ .~J:

o:~:

F!S

2~"

FIS

'~ OE:

Ob:

FIS

RECEITI.S DE CAPITAL
TRANSFEREHCIAS DE CAPITAL

TRAHSFERENCIAS DE

~YENJOS

56 C

FlS

se.:.c;l

FIS

5SG Ci.<.

TOToi.L FISCA~

ANE>O

S. 79C 13L

II

ANEJ<O

25000 • MINlSTERIO DA EDUCAÇÃO
26284 • FUN)AÇlO FACULDADE FEDERAL DE CJENCU.S IIEDICAS DE II'QRTO ALEGRE

ESF

ESPECIFICAÇÃO

C.t.TE::l~i~
E::;:J..,~•:C_~

1000.00.00

1:,.;120.

1300.00.00
00' 00

'1321.00.00

170C 00.00
176C.OO.OO

RECEITAS CORRENTES

F!S

JUROS DE TITULCS DE RENDA

,..

TRANSFERENC 1AS aJRAE..n'U:

'TJW.GFERENCIÃS

TRANSJ:EREtCIAS

DE

6~C.

FIS

RECEITAS DE VALORES OJLlARIOS

2.000 . 00 •DO RECEITAS DE. CAP n AL
2AOC 00 DO

FIS

RECEITA PATRIOflAL

CCNvE.NIÓS

DECAPITA~

'

=n:.

i ...

l---·~__"_:oo__._oo__-.___~__·_~_~
____,_~__"_•_a.w
___._"_'~-------------------------~ :::

965

62S. 95&_!

i

I

.. -i"

6b~

. 'i

.227

11&.427

[___________________' _'_·'_'__' ------------
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Novembro de 1992

II.
aam;crac '

26000 MINJSTERIO o.. ECUCAÇlo
26236 - UNIVERSIDADE FEDEAAt FLUMINENSE
M

ftECEITA

________________
_
I

ESP'ECIFICAÇi.O
,_______
__;___
1000.00.00 RECEITAS COAREJrm:S
1700.00.00

1160.00.00
200Q.OO.OC

I

TRANSFEREW.: I AS Dl

2460.00.00

TRA'lS~i.REN:U.S

CiTt.GORU.

121.36~

SEG

CilliJlAt

~00.00.00

- FONTE

I :::
I

nt.\HSFERENCIAS Df C()JNENIO$
~

D~SDCJ61(AIE ...":":

EC(Ifr(JMIC.&

TIWISFERENCIAS CQttUNTE$

RECEITAS

ES~

SEú

116 7 ~-

CA~ JTA~

su:

M CONvENIOS

---------------------1--i---- ____ ,____
TOTAt

A• E XD

SEG:Jf:.::..r..:·~

23f!. OE:

II

IHEXC

ACitESCJll)

21000 - MINlSTERJD ~ EDUCAÇlo
26252 - ESCOl. .. P'.Wt.ISTA Dt MEDICINA

RECURSO;:

llt:ECIEITA

I

lSPECIFIC.>iD

1000.00.00 RECEITA$ COitRENTES
1700.00.00

1760.00.00

'TRANSFaEJCIAS CCJRIIlfNTU
TRANSFE!mCIAS Df. CONVENtOS

-

:

O~

ES~

·-: SE.\:
SEt:
$E'-

·--·

TO:I.t.S AS FONTES E TRANSFEREfCIAS
I
D~StiOMAMENTC I

(CAl

I!
'

.000,0())

CATEGORIA
ECONOiriiiCA

FONTE

i

I

t

12A. 23.4
12A .23.4

124.23-t
I'
12A. 234

I

Novembro de 1992
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ANEXO

26000 ~ MlHIST~RIO DA
26271

~

ACRESCIIIC

EDUCAÇlO

fl.H)AÇAO UNIVERSIDADE Dt. IRASIU.l
TOOt.~

FiECURSOS DE

ftECEITA

i

ESPECtFICAÇÃD

ESF'. 1

t:s·

FO~TE5

E

TRANSI=E~Et.::n;S

(CRI l.OOC.OC

D~S'JOBI\o\ioiE.NTO

CATEGOI': J.
ECQr.ôl i :L

-----------------!-;---1----1--'

1000.00.00

1700.00.00

t76C.OO.OC

S<G

RttEITAS COIIIJtENTES

TRAHSFEitENCJAS COMEtn'ES
TltANSF~ENCUS

DE CCINVENIC!-

I

SEG

,,00C

SEG

: . o::: ;

s.ooc

I

, • , • o II
ANUO

ACRESCIICl

RECURSOS

iitSCEITA

i

O~

ES=.

1

TODAS AS FONTES E TRANSFERENC IAS

l

DESOOBRAMENTC:

FONTE

'

(CR$ 1. 000,00

CATEGORIA
ECOPOUCJ.

1--------------------i-i---- - - - - - - - I
'IIWISFEI!ENCIAS COIIIIEIITES
106.15t
:::
I
,
,
-------lOUO.DO.OO RECtiTAS t:olmENTES

106.85C

SEE

1700.00.00

______________________ ____
176C.OO.OO

'tR&<._:SF=EitENClAS DE CONYtNID!

106.85C.

I

106. ase

9276 Sexta-feira 20
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ACRESCIIC

26000 - M!t.:ISHRlO DA EDUCAÇiO
2628, - FUN:JA;Ãr' UNIVERSIDADE FEDERAL DE SE-QG;c:;

RECEITA

'

II

RECURSOS DE TOOI.S AS FONTES E TRAHSF=ERENCJAS

ESPECiJ:

I
I
I 1000.00.0C

II

''

(

i

c

~

ESF.,

--

DESOOBRAMENTO

F<><TE

SEG

TR».'S;-ERENCIAS CORRENTES

1760.00.00

TRANSFEREN:IAS OE

71.56f

SE6

CON'ii:"'~:'S

C4.TEGOOI.t.
ECONOM!C.t.

RECE JTJ.S COAAENTES

1700.00.00

(CRS 1.000.00·

~-

71.'568

I

SEG

71.56!

I

'

!

... TQTA:.. SEGUI=IIDADE

• N E X

o II

.t."'EXC.

2600C - MINISTERIO D.t. EOO::.AÇÃO
252;t - HOSPITAL DE CL!~<o~::.t..S OE P!F7:'

AOtESCUll

.t..~:;::o~

RECUifS~

~ECEITA

E S P ~ :

100C.OC.OO

RECE!T&S cor:tQENTES

7~.55!

c .. ç i c

DE TODAS AS FONTES E TRANSFERENCUS

ES'

I

DESDOBRAMENTO

FONTE

(CRI 1.000.001

CATEGORt•
ECONCito! l CA
...0.736

SEG

T700.00.00

SEll

•o. 736

176ü.OC.OC

s=~

40.736

TOTAl. SEBURIDADE

. . o. 73€

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

MENSAGEM N° 137, OE !992-CN
(N" 720192, na origem)
Senhores Membros do Congress-o Nacional.
Nos termos-do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelênciãs-, -acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento, Orçamento -e Coordenação
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União. em favor da Presidência da República- Secretaria
do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor
de Cr$100.000.000.000,00, para os fins que especifica".
Brasília, l9 de novembro de 1992, -Itamar Franco.
EM N" 13/Seplan-PR
Brast1ia, 9 de novembro de 1992
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente dã República, no
exercidO do cargo de Presidente da República.
Submeto à consideração- de Vossa· Ex.celéncíã. O anexo
projeto de lei que abre ao Orçamento FisCal da -União, em
favor da Presidência da República- Secretaria de Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de
Cr$100.000.000.000,00 (cem bilhões de cruidros), para atender às ações de combate aos efeitos da seca que atinge a
população do Nordeste.
2. As ações a serem desenvolvidas deverão beneficiar
cerca de 1.600.000famfiias nordestiilascorn suprimento d'água
e custeio de manutenção, devendo sua implementação efetivar-se através de convênios entre o Ministéáo da Integração
Regional e os Governos Estaduais daquela Região.
3. Os recursos necessários para atendimento do pleito
são oriundos da anulação parcial de dotação da Reserva de
COntingência, nos termos do art. 43, Parágrafo 10, inciso III,
da Lei n" 4.320, de 17 de março de !964, obedecendo às
prescrições do art. 167, inciso V, da Constituição.
Respeitosamente, ~Paulo Roberto Haddad, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência da República:
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ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO
E COORDE~AÇÁO DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
N" 13, DE 9 DE NOVEMBRO DE 1992
1. Síntese do problema ou da situação qu_e reclama pro~
vidências:
Atender a despesas com o apoio às ações de combate
aos efeitos da seca que atinge a população do Nordeste.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
ou na medida proposta:
Abertura de crédito suplementar
3. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
Não há alternativa
4. Custos.:
A despesa deverá ser atendida com recursos provenientes
da Reserva de Contingência, no vaiQr de
Cr$100.000.000.000,00.
5. Razões que justificam a Urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
'7. Síntese do parecer do órgão jurídico:

PROJETO DE LEI N• 69, DE 1992-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União, em favor da Presidência da República
- Secretaria do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor de Cr$100.000.000.000,00, para os
fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1o Fica o Poder Executivo autorizado a abrir ao
Orçamento Fiscal da União (Lei n~ 8.409, de 28 de fevereiro
de 1992), em favor da Presidência da República- Secretaria
do Desenvolvimento Regional, crédito suplementar no valor
de Cr$100.000.000.000,00 (cem bilhões de cruzeiros) para
atender à programação constante do Anexo I desta lei.
Art. '2" _Os recursos -necessários à execução do disposto
no artígo ãntúior decorrerãõ-âe-anuiação parcial de dotação
orçamentária indicada no Anexo II desta lei.
ArL 3~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicaçãó.
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) -As mensa·
gens que acabam de ser lidas encaminham os Projetas de
Lei n~ 66 e 69, de 1992~ do Congresso Nacional e tratam
de abertura de crédito.
Nos termos da Resolução n9 1, de 1991, do Congresso
Nacional, os referidos projetes serão remetidos à Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e FiscalizaÇão, sendo
o seguinte o calendário para sua tramitação: dia 20-11, distribuição de avulsos; até 30~11, prazo para apresentação de
emendas; dia 4-12, distribuição de avulsos das emendas-; até
15~ 12, prazo para encaminhamento dos pareceres da -Mesa
do Congresso Nacional.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Sobre a mesa, mensagem que será lida pelo Sr. 19 Secretário.
É lida a seguinte
() MENSAGEM N' 138, DE 1992-CN
(W 712/92, na origem)
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio~
nal,
Submeto à elevada deliberação de Vossas Excelências,
em aditamento à Mensagem n~ 695, de 11 de nove~bro de
1992, proposta de modificação do Projeto de Lei dá Congresso
Nacional n" 44, de 1992, que (<estima a-receita e fixa a despesa
da União para o exercício financeiro de 1993".
Brasília, 18 de novembro de 1992. -fotografar a assinatura
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- A mensagem
lida será remetida à Comissão Mista de Planos; Orçamentos
Públicos e Fiscalização para ser anexada ao Projeto de_ Lei
n' 44, de 1992, do Congresso Nacional.
Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. t~ Secretário.
É lida a seguinte
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A matéria vai à promulgação.
É a seguinte a matéria aprovada:
Redação do vencido, para o turno suplementar,
do Substitutivo ao Projeto de Resolução nQ 63, de 1992.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento
Interno, promulg? a seguinte
RESOLUÇÃO N'
, DE 1992
ReestrUtura oS cargos da Área de Telefonia e dá
~nitras providências.
-Art. 1o Os cargos pertencentes à Categoria Funcional
de A-Uxiliar Legislativo, Área- de Telefonia, Nível Auxiliar,
passam a integrar a Categoria Funcional de Técnico Legislativo, Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado
Federal, com a respectiva área de especialização.
Art. 2~ -Os atuais ocupantes dos cargos de que trata
o artigo anterior, que contarem no mínimo três anos na Categoria Funcional, são posicionados na tabela de vencimentos
aplicável aos cargos de Nível Intermediário, na Classe 1', Pa~
drão IV. da Categoria de TéCniCo Legislativo, Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 39 O disposto nesta resolução aplica~se aos proven,
tos de aposentadoria e às pensões decorrentes do falecimento
de servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1~ de setembro de 1992.
Art. s~ Revogam~se as disposições em contrário.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - Esgotada
a matéria constante da Ordem do Dia, volta-se à lista de
oradores.
_Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo MeUo.
O SR. AUREO MELLO (PRN -

AM. Pronuncia o se·

g"uínte discurso. Sem revisão do orador.) -

Sr. Presidente

Senhor Presidénte,
e Srs. Senadores, desde o momento em que iniciei a minha
Comunico a V. Ex\ nos__ termos do_ art. 39, alínea a, atívídade neste Senado da República, levantei continuamente
do Regimento Interno do Senado Federal, que me ausentarei a voz em defesa da Empresa de Navegação da Amazônia
do País, para breve viagem ao exterior, no período de 25 S/ A., Enasa.
de novembro a 11 de dezembro do corrente ano, onde irei
A. Enasa, com aqueles barcos chamados catamarãs, é
participar como Ob::,ervador Parlamentar, integrar a Dele~ justamente o organismo encarregado de transportar as pessoas
gação do Brasil à XLVII Se_ssão da Assembléia Geral das da hinterlând!a a preços razoáveis e, ao mesmo tempo, é
Nações Unidas.
um organismo bem fiscalizado, que cumpre as determinações
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. - Sen-ãdor da Capitania dos Portos, em suma. que faz pelo Amazonas
Albano Franco.
- -e- pela--Amazônia aquela ta-refa que corresponderia à de um
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães) - O expe- verdadeiro trem elétrico ou trem de carga - porquanto os
nossos rios é que são os nossos trilhos e as nossas estradas,
diente lido vai à publicação.
permitindo, assim, que a navegação corresponda àquilo que,
Passa-se_ à
em outros lugares, o caminhão, o automóvel e os trens desempenham e exercitam como tarefa.
ORDEM DO DIA
A Enasa foi marcada para ser uma das empresas privatiItem 1:
zadas neste País, sob ale_gação de não dar resultados finanDiscussão, em turno suplementar, do Projeto de Resolu- ceiros e não satisfazer. E uma empresa estatal que, infelizção n~ 63, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que mente, estava mal dirigida. E isto, de fato, finha o seu fundareestrutura cargos da área de Telefonia e dá outras providên- mento, embora essa direção não fosse tão má assim, que
permitisse ou impossibilitasse a Empresa de curilprir- COffi- a
cias, tendo Parecer, sob n 9 376, de 1992, da Comissão
Diretora, oferecendo a redação do vencido.
sua obrigação referente ao transporte de carga e passageiros
Discussão do substitutivo em turno suplementar. (P3usa.) de Belém a Manaus e vice-versa, até Rondônia e no próprio
Não havendo quem peça a palavra~ encerro a discussão.
no- SOlimões.
O Substitutivo é dado com_õ_ deffuifivameilte 3.dotado, nos
A situação~ neste mOmentO, está da seguinte forma: a
~ermos do disposto no art. 284 do Regimento Interno.
Enasa, com um acervo de diversos navios, quer vender as
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suas embarcações para pagar indenizaçõcs de trabalhadore::.
que entraram na Justiça com ações trabalhistas. O mais curioso
de tudo é que a Justiça do Trabalho estipulou quantias muito
aquém do valor das embarcações à venda, o_ que acarreta
uma situação verdadeiramente constrangedora c muito triste
para todos nós daquela região.
A recuperação das embarcações, evidentemente, implica
recursos avantajados. Porém, essa venda -é--fiaiS-grave e dolorosa do que as próprias despesas de recuperação que o Governo pudesse empregar.
Então, os líderes trabalhista::. da Amazônia se dirigiram
ao Ministério dos Transportes e, com o titular daquele Ministério, conseguiram a promesSa -de ~~e a Enasa teria o auxi1io
necessário ao pagamento das dívidas em atraso. Porém, o
Ministro fof claro. fOi, por ass-im dizer, peremptilriO. Disse
que, além desse auxilio, não haveria mais ajuda de espécie
alguma para aquela empresa.
Acontece que os líderes da atividade fluvial, os marítimos
do Amazonas entendem que se as despesas da Enasa forem
pagas dentro de um ano e se for nomeado o Sr. Raimundo
Pinho, que é um cidadão que, consensualmente, eles entenderam ser capaz de transformar essa empresa numa empresa
rentável, a Empresa de Navegação da Amazônia estará em
condições de auto-suficiência e não haverá esse colapso nos
transportes fluviais daquela região.
E necessário que a empresa permaneça estatizada; isso
se torna imprescindível. O próprio Governo já compreendeu
isso, e a única forma que existe de -tr-ansformar a empresa
outra vez naquilo que já foi é justamente pagar aos indivídUos
que estão reivindicando os seus atrasados e procurar reorganizá-la, desta vez com o apoio das classes trabalhadoras e
com a direção de verdadeiros técnicos no campo do transporte
fluvial.
É-por essa razão que endereço o meu apelo ao Sr. Alberto
Goldman, Ministro dos Transportes, para que S. Ex-, ao receber o memorial firmado por cerca de uma centena de representantes do trabalho fluvial da Amazônia, leve em consideração
essa reivindicação que é, por assim, dizer. a última tentativa
para que a Enasa continue a ser a instituição que sempre
foi.
A Enasa foi criada na Amazônia pelos ingleses; chamava-se Amazon Rh:er S.A. E essa t!mpresa era tão hcm organizada que as suas embarcações. feítas. inclusive. nos estaleiros
que ainda hoje existem em Belém do Pará, percorriam todos
os rios, afluentes c principais caudais daquela região. Os navios
iam ao Madeira. ao Juruá. ao Purus. subiam o Negro. avançavam pelo Solimões, percorriam o Baixo Amazonas. assistiam
às cidades mais remotas, como Boca do Acre. Lábrea, Canutarna, e iam até Eiruncpé. que é a terra do Prefeito eleito
Arnazonino Mendes, um lugar que para se alcançar cm lancha.
em tempo de vazant~.:, é preciso navegar quarenta e cinco
dias ao longo do grande lombo qut: é o rio amazônico.
Tinham tudo_ As embarcações da Amazon River, com
a direção dos ingleses, a sua pontualidade, o seu esmero,
o seu cuidado, eram realmente alguma coisa de fantástico.
Eram os famosos "gaiolas", eram as embarcaçõC:~ de roda
à popa, semelhantes às do Mississipi.
Às cinco da manhã, aqueles que estavam dormindo em
rede.no salão de jantar, por causa do calor, podiam se leVantar, sob pena de tomarem um banho violentíssimo que os
taifeiros aplicariam, através dos baldes de água jogados ao
pis?, aos conveses, para lavar a embarcação, que brilhava

,--.lc

!'>''

de nova. Era realmente fantástico. Quando chegava a hora
do café da manhã e do lanche, soava um badalo, um sino,
que, por pouco, não arrebentava os tímpanos dos passageiros
e tripulantes. Mas a Amazon River era realmente alguma
coisa _de_ admirável, digna de ser aplaudida como coi~a do
Priffieiio Mundo.
Depois mudou. Quando terminou o prazo de contrato
da empresa Amazon River com o Governo brasileiro, ela passou a ser a SNAPP, Serviços de Navegação da Amazônia
e Portos do Pará, c ali se deu continuidade àquele trabalho
que realmente_dava orgulho a nós, caboclos da gleba \._'erde,
ao vermos aquelas embarcações transportando carga-s. singrando os rios, os afluentes e os subafluentes do Amazonas.
Depois, ela virou a Empresa de Navegação da Amazônia
S.A. Sob a direção do Almirante Frazão, ela adquiriu navios
chamados catarnarãs, que foram fabricados já nos estaleiros
paulistas e são embarcações modelares, onde se pode viajar
com o mesmo conforto, vamos dizer assim. miniaturizado,
de um transatlântico que singra os mares no rumo dos contiM
nentes_.
No entanto. houve erros graves. A colocação, por exemplo, no setor de estaleiro, como diretores, de pessoas não
especializadas, não técnicas acarretou uma decadência muito
grande da Enasa.
Então, o que se pleiteia agora é que seja aproveitado
o Sr. Raimundo Pinho._ que pelas suas qualidades de técnico
e a sua capacidade é o homem indicado pela Federação dos
Trabalhadores em Transportes Marítimos e Fluviais do Estado
do Pará e por outros sindicatos náuticos para salvar a Enasa
da grande hecatOmbe.
Já que não existe ninguém disposto a comprar a Enasa
pelo sistema de privatização. qu_e_e_la não s_eja sucateada, que
haja uma nova tentativa do Ministério dos Transportes para
que a Empresa de Navegação da Amazônia S.A ressuscite
e que S. Ex~. o Sr. Ministro dos Transportes. mantenha conta to
com os líderes da navegação fluvial. líderes mesmo, representantes sindicais, velhos marujos afeitos aos ares e às ondas
do grande rio da baía de Marajó. da baía de_Curralinho e
possa, quem sabe, colocar ao peito a medalha de ter sido
o recuperador daquela grande empresa.
Por isso. estou aqui, desta tribuna, referendando aquiln
que a federação dos Trabalhadores de Transportes Marítimos
e Fluviais rio Estado do Pará, Estado do Amapá e região
Amazónica solicitou a S. Ex": que ele veja com bons olhos,
en_caminhe à chefia do Executivo, seja qual for a proposta,
o apelo formuladO pelos trabalhadores, que é o mesmo dos
moradores da Calha Amazônica, das beiradas e beiradões
dos_ rios que cruzam aquela região.
Muito obrigado,_Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Com a pala·
vra ó--Senador Mansueto de Lavor. (Pausa.)
S. Ex• não está presente.
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Não há mais
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária de amanhã a seguinte
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ORDEM DO DIA
-1-

REDAÇÁO FINAL
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 33, DE 1992

Sexta-feira 20 9281

-2REDAÇÂO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N• 80, DE 1992
Discussão, em turno único, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n9 358, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n• 80, de 1992 (n' 176/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova o texto do acordo entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo

da República Popular da China destinado a evitar a dupla
Discussão, em turno únicO, da Redação Final (oferecida

tributação e prevenir a evasão fiscal, em matéria de Imposto

pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 364, de 1992) do de Renda, celebrado em Pequím, em 5 de agosto de 1991.
Projeto de Lei da Câmara n' 33, de 1992 (n• 3.759/89, na ·
O SR. PRESIDENTE (Jutahy Magalhães)- Está encerCasa de origem), que dispõe sobre a profissão de Guia de rada a sessão.
Turismo, e dá outras providências.

(Levanta-se a sessão. às 18 horas e 22 min.uios.)

República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
BRASíLIA- DF

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO DE 1992

ANO XL VU- N• 198

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 LEGISLATIV~ N• 78, DE 1992
Aprova os textos do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação Judiciária
em Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento Recíproco
de Sentenças em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, assinados em Roma,
em 17 de outubro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• São Aprovados os textos do (1) Tratado de Extradição, (2) Tratado sobre Cooperação Judiciária
em Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária e ao Reconhecimento Recíproco de
Sentenças em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália, assinados em Roma, em 17 de
outubro de 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar
em revisão dos referidos Tratado~! 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.
Senado Federal, 20 de novembro de 1992,- Senador Mauro Benevides, Presidente.

TRATADO DE EXTRADIÇÃO ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A
REPÚBLICA ITALIANA
A República Federativa do Brastl e a República Italiana
(doravante denominados ''Partes"),
Desejando desenvolver a cooperação :riã área judiciária
em matéria de extradição,
Acordam o seguinte:

ARTIGO!
Obrigação de Extraditar

Cada uma das Partes obriga-se a entregar à outra, mediante solicitaÇão,- segundo as normas e condições estabelecidas no presente Tratado, as pessoas que se encontrem em
seu território e que sejam procuradas pelas autoridades judi-

ciárlas da Parte requerente, para serem submeti~s a processo
penal ou para a execução de uma pena restritiva de liberdade
pessoal.

ARTIG02
Casos que Autorizam a Extradição

1. Será concedida a extradição por fatos, que, segundo
a lei de ambas as Partes, constituírem crimes puníveis com
uma pena privativa de liberdade pessoal cuja duração máxima
prevista for superiOr a um ano, ou mais grave.
2. Ademais, se a extradição for solicitada para execução
de uma pena, será necessáiro que o período da pena ainda
por cumprir seja superior a nove meses.
3~ Quando o_pedido de extradição referir-se a mais de
um crime, e algum ou alguns deles não atenderem âs condições
previstas no primeiro parágrafo, a extradição, se concedida
por um c~me que preencha tais condições, poderá ser esten-
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EXPEDIENTE
CI!NTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
sob rapouabllidadc da Me1a do Senado Federal

Diretor.Qeral do Senado Federal

Ilnpre~so

AGACIEL DA Sll.VA MAIA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Adminiltrativo
LUlZ CARLOS BASTOS

Diretor Industrial

Semestral ··-··----········-···········-----·--·-.....,.....,.,.-·-·-- Cr$ 70.000.00

FLORJAN AUGUSI'O COUTINHO MADRUGA
Dlreto< Adjunto

dida também para os demais. Ademais, quando a extradíção
for solicitada para a execução de penas privatíva"s de liberdade

pessoal aplicadas por crimes diversos,- será concedida se o
total das penas ainda por cumprir for superior a- 9 meses.
4. Em matéria de taxas, iri:tpostos, alfândega e câmbio,
a extradição não poderá ser negada pelo fato da lei da Parte
requerida não prever o mesmo tipo de tributo ou obrigação,
ou não contemplar a mesma disciplina em matéria fiscal, alfan-

degária ou cambial a lei da Parte requerente.
ARTIG03
Casos de Recusa de Extradição
1. A extradição não será concedida:
a) se, pelo mesmo fato, a pessoa reclamada estiver sendo
submetida a processo penal, ou já tiver sido julgada pelas
autoridades judiciárias da Parte requerida;
b) se, na ocasião_ do recebimento do pedido, segundo
a lei de uma da_s Partes, houver ocorrido prescrição do crime
ou da pena;
c) se o fato pelo qual é pedida tiver sido objeto de anistia
na Parte requerida, e estiver sob a jurisdição penal desta;
d) se a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida
a julgamento por um tribunal de exceção na Parte requerente;
e) se o fato pelo qual é pedido for considerado, pela
Parte requerida, crime político;
f) se a Parte requerida tiver razões ponderáveis para su_por que a pessoa reclamada será submetida a atos de perseguição e discriminação por motivo de raça, religiãO, sexo,
nacionalidade,língua, opinião política, condição social ou pessoal; ou que sua situação possa ser agravada por um dos
elementos antes mencionados;
g) se o fã.to pelo qual é pedida constituir, segundo a
lei da Parte requerida, crime exclusivamente militar. Para
os fins deste Tratado, consideram-se exclusivamente militares
os crimes previstos e puníveis pela lei militar, que não constituem crimes de direito comum.
ARTIG04
Pena de Morte
A extradição-tampouco será concedida quando a infração
determinante do pedido de extradição for punível com pena
de morte. A Parte requerida poderá condicionar a eXtradição
à garantia prévia, dada pela Parte requerente, e tida como
suficiente pela Parte requerida? de que tal pena não será imposta, e, caso já o tenha sido, não será executada.

Tiragem 1.200 exCinplareS-

ARTIGO 5
Direitos Fundamentais
A extradição tampouco será con.Cedida:
a) se, pelo fato pelo qual for solicitada, a pessoa reclamada tiver sido ou vier a ser submetida a um procedimento
que não assegure os direitos mínimos de defesa. A circunstância de que a condenação tenha ocorrido à revelia não constitui, por si só, motivo para recusa de extradição;
b) se houver fundado motivo para supor que a pessoa
reclamada será s_u_bme_tid_a a pena ou tratamento que de qual~
quer forma configure uma violação dos seus direitos fundamentais.
ARTIG06
Recusa Facultativa da Extradição
1. Quando a pessoa reclamada, no momento do recebi"
mento do pedido, for nacional do Estado requerido, este não
será obrigado a entregá-la. Neste caso, não sendQ c;oncedida
a extradição, a Parte requerida, a pedido da Parte requerente,
submeterá o caso às suas autoridades competentes para eventUal instauração de procedimento penal. Para tal finalidade,
a Parte requeretne deverá fornecer os elementos úteis. A
Parte requerida comunicará sem demora o andamento dado_
à causa e, posteriormente, a decisão final.
2. A extradição poderá igualmente ser recusada:
a) se o fato pela qual for pedida tiver sido cometido,
no todo ou em parte, no territóiro da Parte requerida ou
em lugar considerado como tal pela sua legislação;
b) se o fato pela qual for pedida tiver sido cometido
fora do território das Partes, e a lei da Parte requerida não
previr a punibiJidade para o mesmo quando cometido fora
do seu território.

ARTIGO?
Limites à Extradição
A pessoa extraditada não poderá ser submetida a restrição
da liberdade pessoal para execução de uma pena, nem sujeita
a outras medidas restritivas, por um fato anterior à entrega,
diferente daquele pelo qual a extradição tiver sido concedida,
a menos que:
a) a Parte requerida estiver de acordo, ou
b) a pessoa extraditada, tendo tido oportunidade de fazêlo, nãq tiver: deixado o tet.:ritório .da Parte à qual foi entregue,
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transcorridos 45 dias da sua liberação definitiva, ou, tendo-o·
deixado, tenha voluntariamente regressado.
2. Para o fim do previsto na letra a do parágrafo I acima,
a Parte requerente deverá apresentar pedido instruído com
a documentação prevista no Artigo XI, aConipanhado das
declarações da pessoa reclamada, prestadas perante autoridade judiciária da dita Parte, para instrução do pedido de
extensão da extradição.
3. _ Quando a qualificaçãO- Cf0f3to ímpul:ado víer a modificar-se durante o processo, a pessoa extradita~a somente será
sujeita a restrições à sua liberdade pessoal na medida em
que os elementos constitutivos do crime que correspondem
à nova qualificação autorizarem a extradição.
4. A pessoa· extraditada não poderá ser entregue a um
terceiro Estado, por um fato anterior à sua efitrega, a menos
que a Parte requerida o permita, ou na hipótese do parágrafo
I, letra b).
5. Para os fins previstos ho parágrafo precedente, a Par~
te à qual tiver sido entregue a pessoa extraditada deverá forma~
lizar um pedido, ao qual juntará a solicitação de extradição
do terceiro Estado e a documentação que o instruiu. Tal pedido deverá ser acompanhado de declaração prestada pela pessoa reclamada perante uma autoridade judiciária da dita Parte,
com relação à sua entrega ao terceiro Estado.
ARTIGOS
Direito de Defesa
À pessoa reclamada serão facultadas defesa, de acordo
com a legislação da Parte requerida, a assistência de um defensor e, se necessário, de um intérprete.
ARTIG09
Cômputo do Período de Detenção
O período de detenção imposto à pessoa eXtradit<icla na
Parte requerida para fins do processo de extradição será computado na pena a ser cumprida na Parte requerente.
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para determinar a identidade da pessoa reclamada e, se possív~l_,_ sua_ fotografia e sinais particulares. A esses documentos
deve ser anexada cópia das disposiçõeS legais da Parte requerente aplicáveis ao fato, bem como aquelas que se refiram
à prescrição do crime e da pena.
3. -A Pàrte requerente apresentárá lambéiri fndícJoÇóü
provas de que a pessoa reclamada se encontra no território
da Parte requerida.
ARTIGO 12
·suPlemento de- IDtôl-inaÇão
Se os elementos oferecidos pela Parte re"querente forem
considerados insuficientes para permitir decisão sobre o pedido de extradição, a Parte requerida solicitará um suple~ento
de informações, fixando um prazo para este fim. Quando
houver pedido fundamentado, o prazo poderá ser prorroga~o.
ARTIGO 13
Prisão Preventiva
Antes que seja entregue o pedido de extradição, cada
Parte poderá determinar, a pedido da outra, a prisão preventiva da pessoa. ou aplicar contra ela outras medidas coercitivas.
2. No pedido de prisão preventiVa, a Parte requerente
deved declarar que, contra essa pessoa, foi imposta uma medida restritiva da liberdade pessoal, ou uma sentença definitiva
de condenação a pena restritiva da liberdade, e que pretende
apresentar pedido de extradição. Além disso, deverá fornecer
a descrição dos fatos, a sua qualificilçãõ jUrídica, a pena cominada, a pena ainda a ser cumprida e os elementos necessário_s
para a identificaçãO áa pessoa, bem como indícioS existentes
sobre sua localização no território da Parte requerida. O pedido de prisão preventiva poderá ser apresentado à Parte requerida também através da Organização Internacional de Polícia
Criminal - INTERPOL.
3. A Parte requerida informará imediatamente à outra
Parte sobre o seguimento dado ao_ pedido, comunicando a
data da prisão ou da aplicação de outras medidas coercitivas.
4. Se o pedido de extradição e os documentos indicados
no Artigo XI, parágrafo 1 não chegarem à Parte requerida
até 40 dias a partir da data da comunicação prevista no parágrafo terceiro, a prisão preventiva ou as demais medidas CC?er~
citiVã.S perderão eficácia. A revogaçãi.Ynãõlfupedirá uma nova
prisão ou a nova aplicação de medidas coercitivas, nem a
extradição, se o pedido de extradição chegar após o vencimento do prazo acima mencioriado.
1.

ARTIGO 10
Modo e Línguas de Comunicação
1. Para os fins do presente Tratado, as comunicações
serão efetuadas entre o Ministério da Justiça da Repúlbica
Federativa do Brasil e o "Ministero de Grazia e Guistizia"
da República Italiana, ou por via diplomática.
2. Os pedidos de extradição e as outras comunicações
serão apresentados na língua da Parte requerente, acompanhados de tradução na língua da Parte requerida.
ARTIGO 14
3. Em caso de urgência, poderá ser dispensada a traduDecisão e Entrega
ção do pedido de prisão preventiva e documentos correlatas.
4. Os a tos e documentos transmitidos por força da aplicação do presente Tratã.do serão isento_s de qualquer forma
1. A Parte requerida informará sem_ deniOi-a à. Parte .
de legalização.
- requerente sua decisão quanto ao pedido de extradição. A
recusa, mesmo_ parcial, deverá ser riiotivada.
ARTIGO_ H
2. Se a extradição for concedida, a Parte requerida inDocumentos que Fundamentam o Pedido
formará à Parte requerente, especificando o lug<ii' Cfã--entrega
e a data a partir da qual esta poderá ter lugar, dando também
1. O pedido de extradição deverá ser acompanhado de
infolmãÇões precisas sobre as limitações da liberdade pessoal
original ou cópia autenticada da medida restritiva da liberdade
pessoal ou, tratando-se de pessoa condenada, da sentença que a pessoa reclamada tiver sofrido em decorrência da extrairrecorrível de condenação, com a especificação da pena ai:nda dição.
3. O pi'azo para a entrega será de 20 dias a partir da
a ser cumprida.
2. Os documentos apresentados deverão conter a descridata mencionada no parágrafo anterior. Mediante solicitação
fundamentada da Parte requerente, poderá ser prorrogado
ção precisa do fato, a data e o lugar ondç foi -~metido, a
por mais 20 diás.
·
· -- -- - ·
s~a qualificação jUrídica, assim como os elementos necess~rios
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4. A decisão de concessão õ_a extradição perderá a eficácia se, no prazo determinado, a Parte requerente não proceder
à retirada do extraditando. Neste caso, este serª-__ post9_ em
liberdade, e a Parte requerida poderá recusar-se a extraditá-lo
Pelo mesmo motivo.
··

ARTIG015.
Entrega Diferida ou Temporária
1. Se a pessoa reclamada for submetida a processo penal, ou deva cumprir pena em território-âa Parte requerida
por um crime que não aquele que motiva o pedido de extradição, a Parte requerida deverá igualmente decidir sem demora
sobre o pedido de extradição e dar _a conhecer sua decisão
à outra Parte. Caso o pedido de extradição vier a ser acolhido,
a entrega da pessoa extraditada poderá ser adiada até a conclusão do processo penal ou até o cumpriítientg da pena.
2. Todavia, a Parte requerida poderá, mediante pedido
fundamentado, proceder à entrega temporárii da pessoa extraditada que se encontre respondendo a processo penal em
seu território, a fim de permitir o desenvolvimento de processo
penal na Parte requerente, mediante acordo entre as duas
Partes quanto a prazos e procedimentos. A pessoa temporariamente entregue permanecerá detida durante sua estada no
território da Parte requerente e será recambiada à Parte requerida, segundo os termos acordados. A duração dessa detenção,
desde a data de saída do território da Parte requerida até
o regresso ao mesmo território, será computada na pena a
ser imposta ou executada na Parte requerida.__ _ __
__
3. A entrega da pessoa extraditada poderá ser igulamente adiada:
a) quando, devido a enfermidade grave, o transporte da
pessoa reclamada ao território da Parte requerente,puder causar-lhe perigo de vida;
b) quando razões humanitárias, determinadas por círcunstâncias excepcionais de caráter pessoal, assim o exigirem,
e se a Parte requerente estiver de acordo.

ARTIGO 16
Comunicação da Decisão
A Parte que obtiver a extradição _comu,ni~rá à que a
concedeu a decisão final proferida no processo que deu origem
ao pedido de extradição.

ARTIGO 17
Envio de Agentes
A Parte requerente poderá enviar à Part~,requerida, com
prévia aquiescência desta, agentes devidamente aut?rizados,
quer para auxiliarem no reconhecimento da identtdade do
extraditando, quer para o conduzirem ao território da primeira. Esses agentes não poderão exercer atos de autoridade
no território da Parte requerida e ficarão subordinados â legislação desta. Os gastos que fizerem correráó -por· conta da
Parte requerente.

ARTIGO 18
Entrega de Objetos
1. Dentro dos limites impostos por suã própria lei, a
Parte requerida seqüestrará e, caso a extradição vier a ser
concedida, entregará à Parte requerente, para fins de prova
e a seu pedido, os objetos sobre os quais ou media_ote os
quais tiver sido cometido o crime, ou que cons~ituírem seu
preço, produto ou lucro.
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2. Os objetos mencionados no parágrafo precedente também serão entregues se, apesar de ter sido concedida a extradição, es~_ não puder concretizar-se devido à morte ou à fuga
da pessoa extraditada.
3. A Parte requerida poderá conservar os objetos mencionados no parágrafo I pelo tempo que for necessário a um
pro-cedimento penal em curso, ou poderá, pela mesma razão,
entregá-los sob a condição de que sejam restituídos.
4. Serão resguardados os direitos da Pa-rte requerida ou
de terceiros sobre os objetos entregues; Se se configurar a
existência de tais direitos, aO" fim do processo os objetos serão
devolvidos sem demora à Parte requerida.
ARTIGO 19
Trânsito
1. O trânsito, pelo território de qualquer das Partes, de
pessoa entregue por terceiro Estado a uma das Partes, será
permitido, por decisão da autoridade competente, mediante
simples solicitação, acompanhada da apresentação. em origina~ ou cópia autenticada, da documentação completa referente
à extradição, bem -como da indicaçãõ d.os agentes que acompanham a pessoa, tais agentes ficarão sujeitos às condições do
artigo 17.
2. O trânsito poderá ser recusado quando o fato que
determinou a extradição seja daqueles que. segundo este Tratado, não a justificariam, ou por graves razões de ordem pública.
3. No caso de transporte aéreo em que não seja prevista
aterrissagem, não é necessária a autorização da Parte cujo
território é sobrevoado. De qualquer modo, esta Parte deverá
ser informada com antecedência, do trânsito, pela outra Parte.
que fornecerá os dados relativos à identidade da pessoa, as
indicações sobre o fato cometido, sobre sua qualificaç_ão jurídica e eventualmente sobre a pena a ser cumprida, e atestará
a existência de uma medida restritiva da liberdade pessoal
ou de uma sentença irregovável com pena restritiva da liberdade pessoal. Se ocorrer a aterrisagem, esta comunicação pro~
duzirá os mesmos efeitos do pedido de prisão preventiva prevista pelo Artigo 13.
ARTIG020
COncurso de Pedidos

Se uma Parte e outros Estados solicitarem a extradição
da mesma pessoa. a Parte rc;::-queridã decidirá, tendo em conta
todas as circunstâncias inerentes ao caso.
ARTIGO 21
Despesas
1. As despesas relativas à extradição ficarão a cargo da
Parte em cujo território tenha sido efetuadas; contudo. as
referentes a transporte aéreo para a entrega da pessoa extradi~
tada correrão por conta da Parte requerente.
2. As despesas relativas ao trânsito ficarão a cargo da
Parte requerente.
ARTIG022
Disposições Finais

1. O presente Trátado é sujeito a ratificaÇão. Os instrumentos de ratificação serão trocados em BraSI1ia.
2. O presente Tratado entrará em vigor no primeiro dia
do segundo mês sucessivo ao da troca dos instrumentos de
ratificação.
3. O presente Tratado vigorará por tempo indeterminado.
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4. Càda Parte pode, a qualquer momento, denunciar o
presente Tratado. A denúncia terá efeito seis meSes após a

data em que a outra Parte tenha recebido a respectiva
cação:

notifi~

·

Feito em Roma, aos 17 dias do mês de outubro de 1989,
em dois exemplares originais,-nos-idionias português e italiano,
sendo ambos os textos igualmente autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Roberto
de Abreu Sodré.
Pelo Governá da República Jtali3na: Gianrii
Michelis

de

TRATADO ENTRE A REPÚBLICA FEDERATIVA
DO BRASIL E A REPÚBLICA ITALIANA SOBRE
COOPERAÇÃO JUDICIÁRIA EM MA TERIA PENAL
A República Federativa do Brasil e a RepúbliCa Italiana
(doravante denominadas "'Partes"),
Desejando intensificar suas relações no caínpc da cooperação judiciária,

Acordam o seguinte:
ARTIGO 1
Objeto da Cooperação
1. Cada uma das Partes, a pedido, prestará à outra Parte,
na forma prevista no presente Tratado, anlpla cooperação
em favor dos procedimentos penais conduzidos pelas autoridades judiciárias da Parte requerente.
2. Tal cooperação compreenderá, especialmente, a comunicação de atos judiciais, o interrogatório de indíciàdos ou
acusados, a coleta de provas, a transferência de presos para
fins de prova, a informação dos antecedentes penais das pessoas e a informação sobre as condenações. penais -impostas
aos cidadãos da outra Parte.
3. A cooperação hão com-preenderá a execução de medidas restritivas -da liberdade pessoal nem a execução de condenações.
·
4. Cada Parte poderá requerer à outra informações referentes a legislação e jurisprudência.

ARTIG02
Fatos que dão lugar a Cooperação

1. A cooperação será prestada ainda que os fatos- que
deram <lrigem ao processo não constituam Criine perante a
lei da Parte requerida.
2. Para a execução de revistas pessoàiS, apreenSão e seqüestro de bens a cooperação somente será p~est~da se o
fato que originou o processo na Parte requerente for previsto
como crime também na lei da Parte requerida ou, ain_da,
se ficar comprovado que o acusado manifestou expressamente
seu consentimento~ Para a execução de interceptação de telecomunicações, a cooperação somente -será prestada se, em
relação ao· crime tipificado no processo e em circunstâncias
análogas, tal interceptação for admissível em procedimentos
penais da Parte requerida.
ARTIG03
Recusa da Cooperação
1. A cooperação será recusada:
a) se os atos solicitados forem vedados pela lei da Parte
requerida, ou contrários aos princípios fundamentais de seu
ordenamento jurídico;
b) se o fato tipificado no processo for considerado, pela
Parte requerida, crime político oli cririle exclUsivamente militar;
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c) se a Parte requerida tiver fundados motivos para admitir que considerações relativas a raça, religião, sexo, nacionalidade, idioma, opiniões políticas ou condições pessoais e sociã1S poderão influir negativamente no desenvolvimento ou
conclusão do processo;
·
d) se o acusado já tiver sido julgado pelo mesmo fato
na-Parte requerida, e não houver escapado à execução da
pena;
_ e) se a Parte requerida considerar que a prestação da
cooperação pode comportar prejufzo à própria soberania, segurança_ ou a outros interesses nacionais essenciais.
2. No entanto, no·s casos previstos nas letras b) c) e d)
~o parágrafo 1, a cooperação será prestada se for demonstrado
que o acusado manifestou livremente seu consentimento.
3. A Parte requerida deverá informar prontamente à Parte requerente a decisão de não atender, no todo ou em parte,
o pedido de cooperação, indicando seus motivos.
ARTIG04
Envio de Comunicações
1_. As Partes enviarão as comunicações e a documentação
preVista no presente Trata"tO por iritermédio das reste.ctivas
Autoridades Centrais.
2. Para os fins do presente Tratado, Autoridade Central
para a República Federativa do Brasil será o MinistériO da
Justiça e, para a República Italiana, o_ "M~nistero ~i g!azia
e Giustiiíã".
- ·~
3. É admitida também a transmissão por via diplomática.
ARTIGOS
Idiomas
1. Os pedidos de cooperação judiciária e os documentos

que os instruem serão redigidos no idioma da Parte requeiente
e acompanhados de tradução oficial no idioma da Parte requerida.
2. O:s atos e documentos relativos ao cumprimento de
carta rogatória serão -remetidos à Parte· requerente no idioma
da Parte requerida.
3_, _Os pedid_os de inforinã.ções referentes a_ leg~s~açãç e
·juriSprudência serão· formulados no idioma da Parte requerida,_ e as respostas s_erão transmitidas nesse mesmo idioma.
ARTIGO 6
Dispensa de Legalização

Para os fins do presente-Tratado, os- atos, cópias e traduções redigidos ou autenticados pela autoridade competente
de cada Parte, que contenham a assinatura e o tiinbre ou
o selo ofícial estarão isentos de qualquerforma de legalização
para serem utilízados perante as autoridades da outra Parte.
ARTIG07
Requisitos do Pedido
1. O pedido de cooperação judiciária deverá conter as
seguintes indicações·:
a) a autoridade judiciária processante e a qualificação
do acusado, assim como o objeto e a natureza· do processo
e as normas penais aplicáveis ao· caso;
b) o objeto e o motivo do pedido;
c) qualquer outra indicação útil para o cumprimento dos
atos solicitados e, em particular, a identidade e, se possível,
o endereço da pessoa a quem se refere o pedido.
2. O pedido, se tiver por finalidade a coleta de provas,
apresentará uma exposi_çã~ sumária dos f3tos e, quando se
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tratar de interrogatório ou acareação,_ a indicação das perguntas a serem formuladas.
---

~o acusado,
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a testem unha ou o perito que não comparecerem

não poderão ser submetidos, na Parte requerida, a sanções
ou medidas coercitivas.
·- 2. A testemunha" ou perito que atender à intimação terá
direito ao reembolso Pe despesas e ao pagamento de indenização, ~onforme previstO na lei da Parte requerente.
ARTIG012

ARTIGOS
Cumprimento de Cartas Rogatórias
1. Para o cumpririü:nto de carta rogatória, aplicar-se-á
a lei da Parte requerida. Cas_o_ a Parte requerente solicite
que o cumprimento se faça com o_bsei:Yância de indicações
----- COID(Jai:'eCim.en.to de Pessoas na Parte Requerida
particulares, a Parte requerida seguirá tais "indicações, desde
Quando o pedido tiver por finalidade a intimação de
que não contrariem· os princípios fundamentais de seu próprio
_ pessoas para a prátíc3 de a tos no território -da Parte_ requerida,
".
ordenamento jurídico.
2. Se os dados e os elementos fornecidos pela Parte reque- esta poderá aplicar as medidas_coercitivas· e as SançôeS prerente forem insuficientes para permitir o cumprimento de carta vistaS na sua própria leí para o c3So de desobediência. QUando
rogatória, a Parte requerida, caso não possa supri-los direta- se tratar de citação do ·acusado, a Parte_ requerente deverá
mente, solicitará à Parte requerente os elementos comple- especificar as medidas aplicáveis, cónforme a sua lei, não
mentares necessários.
podendo a Parte requerida exceder tais medidas.
3. Se a Parte requerente o solicitar,- a Parte requerida
ARTIGO 13
informará a data e o. local em que serão cumpridos os atos
Comparecimento de Pessoas Presas
solicitados.
1. Se a Parte requerente soliCitar o ·cOmpared.Inento,
4-. A carta rogatória deverá ser cumprida no menor prazo
possível. No entanto, o cumprimento dos atos solicitados po- como testemunha ou para fins de acareação, perante autoriderá _ser adiado ou subordinado a determinadas condições, dade judiciária, d_e uma.pessoa presa no território da Parte
quando necessário para o andamento de um processo penal requerida, tal pessoa será transferida proVisOiiã:riú:rite para:
o território da Parte requerente, com a condição de ser restiem curso na Parte requerida.
5. Caso não tenha sido possível dar cumprimento à carta tuída dentro do prazo fixado pela Parte requerida e com reserrogatóriã, óu se o cumprimento dos atos for adiado ou subme- va das disposições do Artigo 14.
2. A transferência será recusada:
tido a determinadaS condições, de conformidade com o paráa) se a pessoa detida não o consentir;
grafo4, a Parte requerida informará de imediato a Parte reque·
_ b) _se a tr~nsferência puder vir a prolongar o período
rente, indicando os motivos.
.Qa prisão; , _ _
·
ARTIG09
c) se, ajuízo das autoridades competentes da parte requerida, subsistirem razões impeiatiVâ.S que impossibilitem a efetiTransmissão de Documentos e de objetos
vação da medida.
1. Quando o pedido de cooperação tiver por objeto
3. A menos que a Parte requerida solicite que a pessoa
a entrega de atos de documentos, a Parte requerida terá a transfe_.dda ·seja posta em liberdade, a mesma deverá permafaculdade de entregar apenas cópias ou fotocópias autenti- necer no território da Parte requerente sob prisão.
cadas, salvo se a parte requerente solicitar expressamente
ARTIGO 14
- --"
·
- ~-·-·
_
os originais. - ·
- Imunidades
2. Os atos e·documentos originais,- assim como os obje. tos enviados em cumprimento a- um pedido de cooperação
1. QuafldO o pedidO tiver por objeto a citação-ôU intimajudiciária, deverão ser devolvidos assim que possível pela Par- ção de um ac-usado, testemunha 9~ perito, -para ·comparecer
te requerente, a menos que a Parte requerida manifeste desin- perante autoridade da Parte requerida, a pessoa citada ou
- intimada, tendO comparecido, não poderá ser submetida a
teresse pela devolução.
prisão, medida de segurança ou outras medidas restritivas
ARTIGO 10
da_lib_~:rda4e pessoal por f~tos ;mteriores à comunicação <Ia
Comunicação de Atos
citação ou intimação.
2. A imunidade prevista no parágrafo 1 cessará quando
1. O pedido· que tiver por finalidade a comunicação .a testemunha, perito ou acusado, tendo tido oportunidade
de atos judiciais deverá ser transmitidQ pelo menos 90 (noven- de deixar o território da Parte requerente, até quiriie dias
ta) dias antes do término do prazo útil para a sua efetivação. · _depois de dispensado pelas autoridades judiciárias, tiver deciEm caso de urgência, a Parte requerida fará 0 possível para dido permanecer n·o citado território ou a ele tiver voluntacumprir o ato no menor prazo possível.
riamente retornado.
2. A Parte requerida fará prova da entrega da comuniARTIGO 15
cação mediante recibo datado e assinado pelo destinatário
Comunicação de Condenações
ou por certidão das condições e da data de sua efetivação
contendo o nome completo e a qualificação da pessoa que
Cada Parte informará anualmente à outra Parte as sentenrecebeu o ato. Se o ato a ser comunicado for transmitido ças de condenação impostas, pelas suas próprias autoridades
em duas vias, o· recibo ou comprovante será feito na cópia . judiciárias 7 aos cidadãos de tal Parte residentes em seu terria ser restituída.
tório.
·
7

ARTIGOll
Comparecimento de Pessoas Perante a Parte Requerente
1. Se o pedido tiver por objeto a citação ou intimação
para compar~mento perante autoridade da PB:rte ~equeren-

ARTIGO 16
Antecedentes Criminais
As certidões de antecedentes crimlnais- necessárias para
o andamento de um processo penal na Parte reqUerente serão
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tran~miLidas a essa Parte sempre que, nas mesmas drcunstãncias, tais antecedentes puderem ser fornecídos para as autoridades judiciária~ da Parte requerida.
ARTIGO 17

Despesas

Correrão por conta da Parte requerida as despesas
decorrentes da prestação da cooperação.
2. Correrão por conta da Parte requerente as despeSas
referentes a tranferência de pessoas presas e as respeCtivas
despesas de viagem e estada e as indcnizações de testemunHas
e peritos, que tenham comparecido no seu tcrritóiiO. As despesas relativas à realizaçãO -de perícias no terfit6ri0 da Parte
1.

requerida serão adi-antadas por esta última e, poster'iormente,

reembolsadas pel~ P.a~te regúerente. ·
·
ARTIGO 18
Ratificação e Entrada em Vigor
1. O presente Tratado será ratificado. Os Instrumentos
de ratificação serão trocados em Brasília.
2.. o· preséritc -Tratádo- enfrãiá em Vigor n(;>- primeiro
dia do segundo mês sucesSivõ àqUele da troca dos Instrumentos
· '·
·
··
de Ratificação.
3. 'O preSente Tratado vigorará por prazo in'dete'rmiM
nado.
··
4. Cada uma das Partes poderá denuriciáwlo a quàlquer
momento. _A denúncia terá efeito de seis m-eses apóS a data
em que a outra Parte receber a respectiva notificação.
Feito em Roni.a, aos 17 dias do mês de outubro de 1989,
em dois originais nos idiomas português c italiano,' SehâO ~ainw
bos os textqs igualmente au.tênticos. ·
.
.
Pela República Federativa do Brâsil: Robfrto de Abreu
Sodré.
Pela Rcpúbli'cà Italiana: GiaOni de Michelis.
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ridas em matéria CiVil pela autoridade jUdiciária da outra Parte,
como também as disposições relativas ao ressarcimento de
danos e à restituição de bens contidas na sentença penal.
4. Cada Parte poderá requerer _à_outra informações refe, ~entes às suas leis, regulament~s ~ jurisprU.d~ncia.
ARTIG02
Recusa da Cooperação, do Reconhecimento ê da Execução
A cooperação judiciária;- ó recOithecimento e a execução
de atos e sentenças serão negados se forem contrários à ordem
p~blica 9~ parte requerida.
·
TÍTULO II
Disposições Ger~is
ARTIGO 3 .
Autoridade .
1. Para os fins do presente Tratado, entenderMse-á por
autoridade judiciária aquela que for competente, segundo a
prOpria léi, para oS procedimentos previstos neste Tratado.
2: ' Para os fins do presente Tratado, a Autoridade Cen-~tral da República Federativa do Brasil é D Ministério da Justi. Ça'; e dã. República Italialla, o ''Ministero de Grazia· e Giustizia".
ARTIGO 4
·
Modalidades das Comu.niCações
1. As partes enviarão as comunicações e a doçun;tentação prevista pelo presente Tratado por intermédio de suas
Autoridades Centrais, a menos que normas específicas do
presente Tratado disponham diferentemente.
2. -É admitida ,também a trans_mi~~ão por via diplomática.

ARTIGOS
TRATADO RELATIVq À COOPERAÇÃO
Proteção Jurídicã
JUDICIARIA
1. Üs cidadãos de cada uma das Partes beneficia:r.:.se~ão,
E AO RECONHECIME~TO E EXECUÇÃO DE
no território da outra Parte, no qu~.s~_refere à sua pessoa
SENTENÇAS EM MA TERIA CIVIL, ENTRE A
e aos seus bens, dos mesmos direitos .e da mesma proteção
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
- :jurídica dos cidadãos nacionais.
-E A REPúBLiCA. ITALIANA
2.: - Os cidadãos de cada uma das Partes terão acesso
---~A-R-epúhlica Federativa do Bra~il ~ a República Italiana às autoridades judiCiárias da outra Parte para a g3iaTitia e
(doravante .denominadas "Partes").
defesa de seus direitos e interesses, nas mesmas condições
dos cidadãos desta outra Parte.
iJesejando intensificar suas relações no campo da ooopeM
raç·ãu judiciária,
. .
ARTIG06
Acordam o seguinte:
i ' ressoas Juridicas
TÍTULO I
As disposições do presente Tratado aplicar-se-ão, no que
Objeto do Tratado
couber, também às ·pessoas jurídicas. constituídas conforme
ARTIGO 1
a legislação de um~ das Partes.
Âmbito de Aplicação
ARTIG07
1. As di5po~ições do presente Tratado aplicamMse a toM
Idiomas
das as matérias cíveis, inclusive aquelas referentes ao direito
1.
Os
pedidos'
d_e_
cooperação
judiCiária e 'os-documentos
comercial, direito de família e direito do trabalho.
qüe Os intruem serãó-redigidos· rio idioma da Parte requerente
2. Cada uma das Partes, a pedido e na f0rm~ pre~is_ta
e acOrilpanhados de -tiadução oficial no idioma da Parte requew
no prese~te Tratado, prestará, à outra Parte, cooperação para
rida.
·
o cumpnmcnto dos atos c dos procedimentos judiciários, em
2. Os documentos referentes ao cumprimento de carta
particular procedendo à comunicação de a tos judiciais, obtenrogatória serão remetidos à Parte requerente no idioma da
ção c remessa de provas, assim como perícias e audiências
Part~ requerida.
das partes proces~uais e das testemunhas, bem como à transM
missão dos atos respectivõs.
· --- - -" --3T _Os pedidOS de informação ·relativos à legislação e
jutispiudência serãCi"formu\3óoS nO Idioma da Parte req-ue. 3~ Cada u~a das Partes reconhecerá e declarará exeqüírida, e as respostas serão transmitidas nesse mesmo idioma.
vcJs, como prev1sto no presente Tratado, as sentenças profe-
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Despesas

ARTIGO 12
Dispensa de Legalização

A prestação da cooperação não dará lugar ao reembolso
de despesas. Entretanto, a Parte requerida terá direito ao
reembolso das despesas feitas com peritos, testemunhas, intérpretes, bem como com o cumprimento de _cartas rogatórias,
com observância das indicações especiais previstas no Artigo
15, parágrafo 1, do presente Tratado.

faxa os fins do presente Tratado, os atos, as cópias e
as traduções redigidos ou a_utentiCados pela autoridade competente de cada Parte, que contenham a assinatura e o timbre
ou o selo oficial, ficarão isentos de qualquer forma de legalização para serem utilizados perante as autoridades da outra
Parte.

ARTIG09
Dispensa da "Cautio Judicatum Solvi"

ARTIGO 13
Transmissão de Documentos Referentes
ao Estado Civil
Cada Parte, a pedido, remeterá à outra Parte cópia dos
atos e certidões do registro civil necessários para um processo
judicial, observadQS os limites ÜilpOstos pela lei da Parte requerida.

ARTIGOS

1. Aos cidadãos residentes ou domiciliados no território
de uma das Partes que sejam autores oü intervenieTúes·pe·rarite
as autoridades judiciárias- da outra Parte, não poderá ser imposta, em razão de sua qualidade de estrangeiros·, ou por
não serem residentes ou domiciliados no território desta úitfma
Parte, nenhuma "cautio judicatum Solvi" relativa às despesas
do processo.
2. Se a pessoa di"spensada da cautio judicatum solvi for
condenada ao pagamento das custas_ do process(_), mediante
sentença transitada em julgado proferida pela autoridade judiciária de uma das partes, a sentença será executada sem custas,
a pedido de quem de direitô, no território da oUtra Parte.
O Pedido e sciis ã.iiCxos -súão apresentados em conformidade
com o disposto no Artigo 19 do presente Tratado, e a autoridade judiciária competente para deliberar sobre a execução
limitar-se-á a declarar se a sentença sobre as custas é exeqüível.
ARTIGO 10
Patrocínio Gratuito e Dispensas das
Taxas e Adiantamentos

TÍTULO III
Cartas Rogatórias
ARTIGO 14
Requisitos do Pedido
O pedido de cumprimento da carta rogatória deverá incfllir:
a) a autoridade judiciária: reqUerente;
b) a autoridade judiciária requerida, quando possível;
c) o seu objeto, com especificação dos a tos a serem cumpridos;
d) O processo que'the deu origem;
e) o nome·coínpleto, ·endereço e~ sempre que possível,
a qualificação das peSsOaS à que se refere a carta rogatória;
O o nome completo, endereço e, sempre que possível,
a qualificação das partes processuais e, quando se trate de
pessoas jurídicas, a denominação e a sede, assim como, se
disponível, a indicação de seu _representante legal;
·
g) as perguntas a ·serem IcirmuladaS~ quãndo se tratar
de inquitiç~<?-~
·
·

1. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-se--áó,no território da outra Parte, nas mesmas condições e na mesma
medida que os cidadãos desta, do patrocínio gratuito para
os proce·ssoS" cíveis.
2. Os cidadãos de cada uma das Partes beneficiar-_se-.ão
ARTIGO IS.
igualmente, no território da outra Parte, nas mesmas condições e na mesma medida que os cidadãos __desta, da isenção
Cumprimento d~s Cartas Rogatórias
de taxas e antecipações de custas judiciais, despesas proces1. Para o cumprimento da carta rogatória, aplicar-se-á
suais, como também de quaisquer outras vantagens previstas
a _lei da Parte requerida. Caso a Parte requerente solicite
em lei.
3. As disposições dos parágrafos anterioreS aplicar-se- ql,!-e o cumprimento se faça com observância de indicações
ão a todo o processo, compreendendo também a execução especiais, a Parte requerida seguirá taís indicações, desde que
não contrariem sua legislação.
de sentenças.
2. Se os dados e os- elementos fornecidos peia- P"arte
4. Os benefícios previstos nos parágrafos anteriores,_ caso dependam da situação pessoal ou patrimonial do reque- requerente forem insuficientes para permitir o cumprlmeritô
rente, serão concedidos com base nos atestados emitidos pela da carta rogatória. a Parte requerida, caso não-possa supri-lo
autoridade competente da Parte em cujo território o- reque- diretamente, solicitará à Parte requerente a necessária complerente resida. Caso o requerente não tenha residência no terri- mentação.
3. Quando expressamente solicitado, a Parte requerida
tório de nenhuma das Partes, tal atestado_será emitido pelas autoridades competentes da Parte da qual é cidadão, segundo dará ciência à Parte requerente, em tempo hábil, do lugar
e da data da :çeali~ação dos atos objetos_ da ca:rt.a roga;tória.
a Lei desta.
OS ínteressados, autoridades e as partes processl!ais poderão
presenciar o cumprimento, sempre que isso rtão contrarfé a
ARTIGO 11
lei da Parte requerida.
Validade dos Documentos Públicos
4. A carta rogatória deverá ser cumprida e restituída
Os documentos públicos, assim ·considerados por uma à Parte requerente no menor pra~o possíyel.
das Partes, terão, na aplicação do presente Tratado, igual
5. Caso não tenha sido possrVei d3r cumprimento à cãrtã.
força probatória perante a OUtra Parte, conforme a legislação rogatória, a Parte requerida a restituirá com a m3.iar brevidade
desta última Parte.
Possível; indicados os motivos do não cu-mprimento.
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ARTIGO 16

Documentos Comprobatórios da comunicação dos Atos

1. A prova da comunicação de ato judicial será feita
mediante recibo firmado pela pessoa a quem for entregue
ou por certidão da_autoridade competente, ambas na forma
preVista na lei da Parte requerida. Se a pessoa a quem _se
dirige a comunicação negar~se a recebê-:la, a prova será fetta
mediante certidão assinada pelo Oficial de Justiça; indicando
a data, o lugar e a identificação da pessoa a quem fez a entrega.

Se o ato a ser comunicado for transmitido em duas vias, a
prova do seu recebimento ou e_fetivação_poderá ser feita pela

inclusão dos elementos_ acima mcncíollados na via que será
devolvida.
2. A Parte- iequerida enviará à Parte requerente o recibo
ou a certidão comprobatória da comunicação com a maior
brevidade possível.
ARTIGO 17
Comparecimento de Pessoas ante
a Parte Requerente
A pessoa que se encontrar no território da Parte requerida
e que for intimada a Comparecer-perante autoridade judiCiária
no território da Parte requerente, na qualidade de testemunha
ou de perito, não poderá ser obrigada a comparecer nem
lhe serão aplicadas, por qualquer das Partes, sanções previstas
para o caso de não-comparecimento.

TÍTULO IV
Reconhecimento e Execução de Sentença
e Outras Medidas,
·

ARTIGO 18
Condições Exigidas
As sentenças proferidas em matéria civil pelas autoridades judiciárias de cada Parfe, bem como _as disposições
relativas ao ressarcimento de danos e à restituição de bens
contidas em sentenças penais, serão reconhecidas pela outra
Parte, salvo o disposto no Artigo 2 do presente TratadO, desde
que:
a) a sentença não disponha sobre matérfa- que se inclua
na competência jurisdicional exclusiva da Parte requerida,
ou então de um terceiro Estado, de conformidade com a lei
desta Parte ou de_ Tratado por esta firmado com um terceiro
Estado;
b) a parte processual tenha sido regularmente citada segundo a lei da Parte onde foi proferida a sentença, ou tenha
comparecido a juízo devidamente representada, de acordo
com essa mesma lei;
c) a sentença tenha adquirido eficácia -de coisa julgada
segunda a lei da Parte onde foi proferida;
d) não tenha sido proferida sentença pelas autoridades
judiciárias da Parte requeridã, entre as mesmas pa-rteS Processuais e sobre o mesmo objeto·;
e) não_ esteja pendente, perante a autoridade judiciária
da parte requerida, ação s_obre o mesmo objeto e entre as
mesmas partes processuais, proposta a:nteriormeóte à apresentação do pedido perante a autoridade j udiciãria que proferiu
a decisão cujo reconhecimento é solicitado.
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ARTIGO 19
Pedido de Homologação e Execução

o pedido de homologação e execução de uma decisão
deverá ser instruído com:
. .._
.
a) cópia autêntica do texto integ~al da senten~a;
b) certificação de trânsito em julgado;
c) cópia autenticada do original da citação, ou documento
igualmente idôneo a comprovar a regular citação do réu, em
caso de decisão proferida à revelia, quando tal fato não constar
da própria decisão;
d) documento idôneo a comprovar que o incapaz tenha
sido devidamente representado, a menos que isso conste expressamente do teor da própria decisão;
. . . e). ~radução oficial dos documentos citados nas- alíneas
acinia para o idíümã da Parte requerida.
ARTIG0.20
Transações J udiciári3s
,
As transações concluídas perante a autoridade judiciária
competente de uma 9as Partes serão, a pedido, reconhe:cidas
e declaradas exeqüíveis pela outra Parte, observadas, no que
couber, as condições_ do Artigo 19 do presente Tratado e
respeitadas as disposições do Artigo 2.

ARTIGO 21
_ Procedimentos para Homologação e Execução
1. Nos procedimentos para a homologação e execução
das decisões definitivas e das transações judiciárias, a autoridade judiciária da Parte requerida aplicará sua própria lei.
2. A autoridade_ judiciária que decide sobre a homologação e a execução das decisões deverá verificar exclusivamente se as condições estabelecidas pelo presente Tratado
foram satisfeitas.
3. A autoridade judiciária, ao examinar as circustâncias
sobre as quais fundamenta-se a competência da autoridade
judiciária da outra Parte, não examinará o mérito da decisão
proferida, mas somente o atendimento aos requesitos previstos neste Tratado para o seu reconhecimento e .execução.

TITULO V
Disposições Finais
ARTIGO 22
Ratificação e Entrada em Vigor
1. O presente tratado será ratificado. Os intrumentos
de retificação serão trocados em Brasília:
2. O presente Tratado entrará em vigor no primeiro
dia do segun~_o més sucessivo ao da troca _dC?S instrumentos
de ratificação.
.
3. O presentelratado terá vigência por tempo indeterminado.
4. Cada urna das Partes poderá denunciá-lo a qualquer
momento. A denúncia terá efeito _seis meses após a data em
que a outra Parte receber a respectiva notificação.
Feito em Roma, aos 17 dias do mês de outubro de 1989,
em dois originais, nos idiomas português e italiano, sendo
ambos os textos autênticos.
Pela República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu
Sodré.
Pela Repú_blica Italiana; Gianni de M!chelis.
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Faço saber que o Congresso Nacional aproVou, ·c eu, Mauro Bencvides, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATlVO N' 79, DE 1992
Aprova o texto do Acordo sobre Cooperação 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.

O Congresso Nacional decreta:
,'
'
,
Art. [" É aprovado o texto do Acordo sobre Cooperação nos campos da Ciência e Tecnologia,
celebrado entre o Governo da República Federativa do Brasil c o Governo da República da Coréia,
em Seul, em 8 de agosto de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação "do Congresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar cm revisão ou modificação do presente Acordo. bem como quaisquer ajustes complementares
que, nos termos do art. 49, inéiso 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, 20 de novembro de 1992. ------::Senador Mauro Benevides, Presidente.

ACORDO ENTRE Ó GOVERNO DA'REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA DA CORÉIA'SOBRE
COOPERAÇÃO NOS CAMPOS DA CIÊNCIA
E TECNOLOGIA
O Governõ-'da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Coréia (doravante_denorninados "Partes Contratantes"),
Reconhecendo a cresc_cnte importância, nos últimos anos,
da cooperação nos campos da ciéncia _e te-cnologia entre os
dois países;
Acreditando que tal cooperação -contribuirá p-ara O p-togresso económico c social de seus respectivos pafscs;
Acordam o seguinte:

ARTIGO I
1. As partes Co-ntratantes promdvCtão, com base na igualdade e benefício mútuo, a cáoperaçãó-nos campos da ciência

e tecnologia.
2. Tal cooperação será empreendida entre os dois Gover-

nos nas áreas mutuamente aCordadas. _
ARTIGO II
·No âmbito do presente Acordo, a cooperação científica
e tecnológica incluirá:
a) intercâmbio de informações científicas e tecnológicas;
b) organização de seminários, workshops e simpósios
conjuntos sobre assuntos_ científicos c--teCnológicos de interesse
mútuo;
c) intercâmbio de cientistas, peritos técnicos e pessoal
técnico;
d) implementação de projetes, conjuntos ou coordenados, de pesquisa ciCntífica e desenvolvimento tecnológico;
e) outras formas de cooperação científica e tecnológíca
sobre as quais concordem as Partes Contratantes.
ARTIGO III
1. Ajustes específicos, doravante denominados "Ajustes
Complementares". poderão ser concluídos entre as P~rtes
Contratantes ou entre agências dos dois Governos, conforme

·ocaso, visando à execução de programas, projetas e atividades
espeficicados no Plano de Cooperação Científica e Tecnológica a que faz menção o parágrafo 2 do Artigo IV do presente
Acorao. Os referidos Ajustes Complementares serão nego·
ciados 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 promover a participação de instituições e empresas de pesquísa científica e tecnológica de seus respectívos- paises na formulação do referido
Plano e na conclusão e execução de Ajustes Complementares.
ARTIGO IV
1. As Partes Contratantes concordam em estabelecer uma
Comissão Mista Brasil- Coréia sobre Ciência e Tecnologia.
de mo_do a (acilita,r a fmplementação do presente Acordo.
2. As funções da Coinissão Mista são as seguintes:
a) formular, rever e aprovar o Plano de Cooperação
Científica e Tecnológica;
b) identificar, selecionar e determinar as propriedades
- -nos--campos da cooperação, progrmas, projetas e atividades;
c) avaliar e coordenar os programas, projetas e atividades
executados no àmbito do presente Acordo, do Plano de Coo~
peração Cinetífica e Tecnológica e dos Ajustes Cornplemen~
tares.
3. A Comissão Mista deverá reunir-se a cada dois anos.
alternadamente em cada dois países.
4. A Comissão Mista poderá estabelecer grupos de trabal_ho para promov~r a cooperação científica e tecnológica em
áreas específicas sobre as quais concordem as Partes Contratantes.
ARTIGO V
1. O conhecimento adquirido no decorrer da implementação do presente Acordo e seus Ajustes Complementares
__9everª- ser consid(;!t:_ado propriedade conjunta dos dois países
e deverá ser protegído por ambas as Partes Contratantes de
_a~ido _com ~s leis sobre propriedade intelectual em vigor
em cada país.
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2. Cada Parte Contratante se compromete a não transmitir a terceiros países informações sobre os resultados da
cooperação no âmbito do presente Acordo e seus Ajustes
Complementares, sem a anuência prêvia da outra Parte Contratante.

ARTIGO VI
1. As Partes Contratantes, eril. cOifforriltdáae com as_suas
respectivas legislações nacionais e levando e_m _consideração
a reciprocidade necessária, deverão facilitar ã -entrada e saída
de seus territórios de cientistas e técnicos visitantes e de suas
familias imediatas.
2. Os bc:ns pessoais de tais cieiitistas e técnicoS viS:ita_nt.es,
assim como de_ suas famílias imediatas, e os equipamentos
e materiaiS importados e/ou exportados para utilização nos
projetes no âmbito do presente Acordo__ou de seus Ajustes
Complementares deverão ser isentos de pagamento de direitos
de importação elou exportação, de acordo com as respectivas
legislações nacionais e levando cm consideração a__ _re_ç_iprocidade necessária.
3. A Parte que recebe deverá conceder aos cientistas
e técnicos visitarites--a.Sfacilidades necessárias para a execução
dos programas, projetes e atividades aprovados no âmbito
do presente Acordo c de seus Ajustes Complementares.
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ra a aprovação do presente Acordo, o qual entrará em vigor
na data do recebimento da última notificação.
2. Este Acordo permanecerá em vigor por um período
de cinco (5) anos e sua validade será automaticamente prorrogada por sucessivos períodos de 5 anos, a menos que seja
denunciado mediante notificação escrita pbr qualquer uma
__ das Partes Çontratantes, por via diplomática. Neste caso, a
denúncia surtirá efeito seis- mes~s- após a data da referida
notificação.
3. A denúncia do presente Acordo não afetará a execução
de qualquer prograrria, projeto ou atividade em implementação no âmbito deste Acordo e de seus Ajustes Complementares ainda não concluídos na época da denúncia.
Feito em Seul aos oito _dias do mês de agosto de 1991,
em dois exemplares originais. nas línguas portuguesa, coreana
e inglesa, sendo ambos os textos igualmente autênticos. Em
caso de divergência de interpretação, prevalecerá a versão
inglesa.

PeJo Governo da República Federativa do Brasil,

~t~6;;:

ARTIGO VII
1. Cada Parte Contratante deverá notificar a outra do
cumprimento das formalidades constitucionais respectivas pa-
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Pelo Governo da República da Coréia.

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' 80, DE 1992
Aprova os textos da Constituição e da Convenção da União Internacional de Telecomu·
nicações, adotados na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' São aprovados os textos da Constituição e da Convenção da União_lnternacional de
Telecomunicações, adotados na Conferência de Plenipotenciários, em Nice, em 1989.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atas que possam
resultar em revisão do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos
do art. 49, inciso I da Constituição Federal, acarretém encargos ou compromissos gravosos ao património
nacional.
Art. 2' Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

CONSTITUIÇÃO DA UNIÃO INTERNACIONAL
DE TELECOMUNICAÇÚES NICE !989
CONSTITUIÇAO DA UNIAO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇÚES
Preâmbulo

nas como Convenção) que a complementa, com o objetivo
de facilitar as relaç6es pacíficas, Coope-ração internacional e
o desenvolvimento económico e :social entre os povos por
meio do bom funcionamento das telcomunicações, acordaram
corno segue:

1. Reconhecendo em toda sua plenitu-de o direito soberano de cada estado para regulamentar suas telecomunicações
e tendo _e_m conta a importância crescente das telecomunicações para a preservação da paz e o_desenvolvimento social
e econômico de todos os Estados, os Estados-Partes a esta
Constituição, como o instrumento fundamental da União Internacional de Telec_omunicações, e a Converição da União
Int~macional de Telecomunicações (doravante referida ape-

Disposições Básicas

CAPÍTULO I
ARTIGO 1
Objetivos da União

2 -1.

Os objetivos da União são:

3 -a) manter e ampliar a cooperação internacional entre
todos os Membros da União, para o aperfeiçOamento e o
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uso racional de todos os tipos de telecomunicações, bem como

promover e oferecer assistência técnica aOs países em desenvolvimento no campo das telecomunicações; 4- b) promover o desenvolvimento dos meios técnicos
e sua operação mais eficiente, com vistas a aumentar o rendimento dm; serviços de telccomunicaçóes, incrementar seu uso
e generalizar tanto quanto possível sua utilização pelo público;

5 - c) promove( a utilização dos Serviços de teleconlunicações com o objetivo de facilitar as relaçOes pacífiCãs; 6 - d) harmonizar os esforços dos Membros na consecução destes fins;
7 - 2. -com ··esta finalidade, em particular, a União
deverá:
8 - a) efetuar a arribuição de_ frcqüências do espectro
radioelétrico, a distribuição de frcqüências raâiOelétricas e
registras das consignações de_ freqüências e ªS posiçóes-OrQiüt.is
associadas na órbita_dos_ _satélites gcocstacionários, a fim de
evitar toda intcrlerência prejudicial entre as estações de radiocomunicação dos diferentes países;
9 - b) coordenar os esforços para eliminar as interfe~
rências prejudiciais entre· as estaçõeS de radiocomunicações
dos diferentes países e de aperfeiçoar a utilização do espectro
de freqüências radioelétricas e da órbita dos satélites geoestacionários para os S:Cr"viços de radiocomunicação;
10 - c) facilitar a norrnatização mundial de telecomu~
nicações, com uma qUalidade de serviços satisfatória;
11 - d) incentivar a cooperação internacional através
do fornecimento de assistência técnica aos países em desenvolvimento, bem como 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 cabível;
12- e) coOrdenar esforços para harmonizar o desenvol~
vimento dos meios de telecomunicações, especialmente_ aque~
les que utilizam técnicas espaciais, com vista a aproveitar ao
máximo suas possibilidades;
13 - f) fonicntar a colahoração entre os_ Membros com
vistas ao estabelecimento de tarifas em um nfvel mínimo compatível com um serviço eficiente e tomando em conta a necessidade de manter uma administração financeira das_ telecomunicações sólida e fndependente;
14 - g) promover a adoção d emedidas destinadas a
garantir a segurança da vida, pela cooperação dos serviços
de telecomunicações;
-15- h) realizar estudos, est3.belecú-iegUfamentos, ado~
tar resoluções, formular recomendações e-op-iniões, e reunir
e publicar informação sobre as telecomunicações;
16- i) promover, com organizações fmanceiras internacionais, o estabelecimento de linhas de créditos prefeiendais
e favoráveis a serem usadas para o deSeiiV6ivimento de projetos sociais objetivando estender os serviç_os de telecom~ni~
cações às áreas mais isoladas dos países.

19 - b) qualquer outro Estado, Membro das Nações
Unidas, que adira a esta Constituição e Convenção conforme
o Artigo 42 desta Constituição;
20 -c) qualquer outro· Estado que, não sendo Membro
das Nações Unidas, solicífe ·sua admissão como Membro da
União e que, após ter assegurado aprovação de tal solicitação
-pot dois terços dos Membros da União, adira a esta Consti~
tuição e Convenção conforme o Artigo 42 de_sta Constituição.
Se tal solicitação for feita no período entre duas Conferências
de Plenipotenciários, o Secretário Geral deverá consultar os
Membros da União; será considerado como abstenç~o o fato
de um Membro não responder no prazo de quatro meses,
a partir da data em que tenha sido consultado.
ARTIGO 3
Direitos _e Obrigações dos Membros
21 - 1. Os Membros da União terão os direitos e esta-rão sujeitos às obrigações previstas nesta Constituição e Convenção.
22 ---2. Os direitos dos Membros no que se refere à
sua participação nas conferências, reuniões e consultas da
União são:
23 - a) todos os Membros terão direito de participar
nas conferências da União, ser elegível para o Conselho de
Administração, e terão direito a apresentar candidatos para
os cargos eletivos dos órgãos permanentes da União;
24 - b) cada Membro, considerando~se as ressalvas previstas nos números 148 e 189 desta _Constituição, terão direito
a_ um voto em todas as Conferências de Plenipotenciários,
em todas as conferências administrativas mundiais, em todas
as reuniões dos Comitês Consultivos Internacionais e, se este
for um Membro do Conselho de Administração, em todas
as sessõe_s deste Conselho. Nas conferências administrativas
regionais, somente terão direito de voto os Membros da re~
gião;
_
25 -é) ta da Membro, considerando as cláusulas previstas
nos números 148 e 189 desta Constituiç~o. terão igualmente
direito a um voto nas consultas efetuadas por correspondência.
No caso de consultas referentes a conferências administrativas
regionais somerite terão direito de voto os Membros da região
Interessada.

ARTIGO 4
Instrumentos da União
26- 1. Os inStrumeritoS da União são:
- a presente Constituição da União Tnternacional de
Telecomunicações;
- a Convenção da União Internacional de Telecomunicações; e
-os Regul~mentos Adminis_t_rativo~.
27-2. A presente Constituição, cujas disposições são
complementadas pelas da Convenção, é o instrumento fundamental da União.
28 - 3_ As disposições da presente Constituição e da
ARTIGO 2
Convenção são, ademais, complementadas por aquelas dos
Composição da UD.ião
Regulamentos AdministrãtivOs a seguir enumerados, que re~
17 Levando em conta o princípio da universalidade, que _guiam o usq das telecomunicações e obrigam todos os Merotorna desejável a participação universal na União, a União bros:
Internacional de Telecomunicações será constituída por:
- o Regulamento das Telecomunicações Internacionais;
18 - a) todo Estado que seja Membro da União por
--...:o Regulamento de Radiocomunicações.
ter sido Parte em uma Convenção Internacional de· Telecomu2~- -_4. Em caso de divergência entre uma disposição
nicações antes da entrada eiri vigOr desta COnstitUição e Con--- --da presente Constituição e uma- disj)osiçãO da Convenção ou
_venção;
·
· c:los Regulamentos_ Administrativos, pfevalecerá a Constitui-.
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ção. Em caso de divergência entre uma dispoSiçãO da Convenção e uma disposição dos Regulamentos Administrativos, pre·
valecerá a Convenção.
- ARTIGOS
Definições
30- Desde que o contexto não imponha um outro significado:
31 -a) os termos usados nesta Constituição e -ddiitidos_
em seu Anexo, o qual faz parte integrante -desta Constituição,
terão o significado a eles atribuído nesse Anexo;
32- b) os termos- que não aqueles _definidos no Anexo
à presente Constituição- utilizados nã- Convenção e definidos
em seu Anexo, o qual forma parte integrante da mesma,
terão o signifíCã-do a eles atribuído nesse Anexo;
33 ~c) outros termos definídos nos Regulamentos Administrativos terão o signifiCado a eles atribuído no_sme~J:_Oo~.
ARTIG06
Execução dos Instrumentos da União

34- 1. o-s Membros estão obrigados a aCeítar as disposições desta Constituição; da convenção e dos Regulamentos
Administrativos em todos os postos e estações de telecomunicações estabelecidas ou operadas por eles, e que prestem
serviços internacionaiS Ou que· possã!'n causar ifitéiferências-~
prejudiciais aos serviçOS de radioComuniCaç66s de outros países, exceto no que se refere aos serviços isentos destas obrigações em virtude das disposições do Artigo 37 desta Consti··
tuição.
35 -~ 2. Os Membros são obrigados também a adotar
as medidas necessárias para itnpor- a- Observância das disposições desta Constituição, da COnvenção e dos Regulmentos
Administrativos às empresas privadas de operação autorizadas
por eles a estabelecer e operar telecomunicações, e que prestem serviços internadorüiiS"OU()ue operem esta9ões que possam causar interferências pn!jU.âfc13is aos· serViÇOSde radioco---municações de outros países.
ARTIGO 7
Estrutura da União

36- A União compreenderá os seguintes órgãos-:37 - 1. a Conferência de Plenipotenciários, órgão S:u-premo da União;
38-2. as conferéncias administrativas;
39 - 3. o Conselho de AdminiStração;
40 - 4. os órgãos permanentes da União, que são:
41 -a) a Secretaria-Geral;
42- b) Junta Internacional de ~egistro de Freqüências
(IFRB);
.43 -c) o Comité Consultivo Internacional de RadiOco~
municações (CCIR);
44- d) Comitê ConsultiVo lnternaciónal dé-Telegrafiá
e Telefonia (CCITT);
45- e) o Departamento de Desenvolvimento dás Telecomunicações (BDT).
ARTIGO 8
Conferência de Plenipotenciários

46 - 1. A Conferência de Plenipotenciários serã cõnstítuída por delegações que representam os Membros. Ela será
convocada normalmente a cada cinco anos e, de qualquer
modo. o intervalo entre duas Conferéncías de Plenipotenciários sucessivas não deverá exceder seis anos.
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47- 2. A Conferência de Plenipotenciários.
48- a) determinará os princípios geraias que a União
dev-erá s-eguir na consecução dos õbjetivos enUnciados no Arti~
go 1 da presente Constituição;
.
_ _ ..
.
49 _:..... b) examinará o Relatório do Conselho de Administração sobre as atividades de todos os qrgãos da União desde
a última Conferência de Plenipotenciá-rios;
_50- c) estab~lecerá as bases do orçamento da União
e o teto de _suas despesas para o período até a próxima Conferênda de Plenipotenciários, após o exame de todos os aspectos
pertinentes das atividades da União nesse período, inclusive
o programa das conferências e reuniões e qualquer outro plano
de médio prazo apresentado pelo Conselho de Administração;
51-d) dará as instruções gerais relativas ao efetivo _da
União e fixará, se necessário, os salários básicos, as escalas
salariais e o sistema de indenizações e pensões de todos os
funcionários da União;
52- c) examinará as contas da União e, se for o caso,
as aprovará;
53- O elegerá os membros da União que_ constituirão
o COnselho de Administração;
54- g) elegerá o Secretário~Geral e o Vice-SecretárioGeral e fixará a data em que tomarão posse;
55- h) elegerá os membros da Junta Internacional de
Registro de Freqüêndas e fixará a·data em que tomarão posse;
56- j) elegerá os diretores dos Comitês Consultivos Internacionais e fixará a data em que tomarão posse;
57 - j) elegerá o diretor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações e fixará a data em que tomará
posse;
58- k) examinará e, se for o caso, adotará as propostas
de emenda à presente Constituição e Convenção, conforme,
respectivamente, os dispositivos do Artigo 44 da presente
Constituição e do Artigo 35 da Convenção;
59 - I ) concluirá e revisará, se necessário, acordos entre
a União e outros organismos internacionais, examinará os
acordos provisórios celebrados_ pelo Conselho de Administração, em nome da União,_ com esses _organismos, e tomará
as medidas apropriadas em cada caso;
60- m) tratará de qualquer outro assunto de telecomunicação que julgue necessário.
ARTIGO 9
Conferências Administrativas

61- L As conferências administrativas d3. União compreenderão:
62- a) as conferências administrativas mundiais;
63 - b) as conferências administrativas regionais.
-64-2-. - As Cdiiiêrênci3s administrativas serão normalmente convocadas para considerar questões específicas de telecomunicações. Apenas itens incluídos em sua agenda podem
Ser discutidos em tais conferências. As decisõ_es dessas confer~ricias terão que estar, em todos os casos, em conformidade
com as disposições desta Constituição e da Convenção. Ao
adotar resoluções e recomendações, as conferências administrativas devem levar em conta suas repercussões financeiras
previsíveis e buscarão evitar a adoção daquelas que poss~m
significar gastç~ aci~a 9os limit~ de crédito fixados pela Conferência de Plenipotenciários.
65 --1. (1) A agenda de uma conferência administrativa mundial poderá itlcluir:
66- a) a revisão parcial dos Regulamentos Administrativos;
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67- b) excepedonalmente, a revisão completa de um
ou vários desses regulamentos;
68- c) qualquer outra questão de caráter mundial que
seja da competência da conferência.
69- (2) A agenda de uma conferência administr-ativa
regional somente poderá conter pontos relativos a questões
específicas de telecomunicações de caráter regional, incluindo
instruções à Junta Internacional de Registro de Freqüência
no que respeite as suas atividades relativas à região considerada, desde que essas instruções não conflitem com os interesses de outras regiões. Além disso, as decisões de uma tal
conferência ter:ão que estar, em qualquer caso, em conformidade com as disposições dos Regulamentos Admirilstràtivos.
ARTIGO 10
Conselho de Administração
70 -1. (1) O Conselho de Administração serrconstituído por quarenta e três Membros da União eleitos pela
Conferência de Plenipotenciários levando em conta a necessidade de uma distribuição eqüitativa dos assentos no Conselho
entre todas as regiões do mundo. Exceto nos casos de_ vacância __
ocorridos nas condições especificadas na Convenção, tais
Membros desempenharão seus mandatos e até a eleição de
um novo Conselho de Administração. Os Membros do Conselho serão reelegíveis.
71 - (2) cada um dos Membros do Conselho designará
uma pessoa para atuar no mesmo, a qual poderá ser assistida
-por um ou mais assessores.
72-2. O Conselho de Administração estabelecerá seu
próprio Regimento Interno.
73 -3. No intervalo entre Conferências de PlenipotenciáritYs-,- b Conselho de Administração atuará como mandatário
da Conferência de Plenipotenciários dentro dos limites de
poderes por esta delegados.
_ ____ _
74- 4. ( 1) O Conselho de Administração a dotará as
medidas necessárias para facilitar a aplicação, pelos Membros,
das disposições desta Constituição, -da Convenção, dos Regulamentos AdministratiVOs, das decisões da Conferência de
Plenipotenciários -e, conforme o caso, das decisões de outras
conferências e reuniões da União. Realizará, ademais, as tarefas que a Conferêilcia de Plenipotenciários lhe atr1bua.
75- (2) Determinará a cada ano a política de assistência
técnica, de conformidade com os objetivos da União.
76 -(3) Fará a coordenação eficaz das atividades da
União e exercerá um controle financeiro efetivo sobre seus
órgãos permanentes.
77- (4) Promoverá a cooperação internacional com vistas a assegurar por todos os· meios à sua disposição; inclusive
através da participação nos prOgramaS apropr1ãdos das Nações
Unidas, a cooperação técnica· com os países em desenvol·
vimento, conforme o objetivo da União de favorecer, por
todos os meios possíVeiS, o desenvolvimento das telecomunicações.
·
--- -

ARTIGO 11
Secretaria-Geral

--= ]_, __

____ _78
! l)_ P..,__S_e_e:re_taria__ G_era1_serã__ _djrigid_a _por__ um
Secretário-Geral assistido por um Vice·Secretário~Geral.
79- (2) O Secretãiio Geral atuará como representante
80- (3) O Secretário-Geral e o Vice-Se'
legal da União.
cretário-Getal tomarão posse de seus cargos nas datas_determi~
na~as no momento de sua eleição. Permanecerão normal-
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mente em suas funções até a data determinada pela Confe·
rêhcia de Plenipotenciários seguinte, e- só--Serão reelegíveis
uma vez.
81- (4) O Secretár_io~Geral tomar~ todas as medidas
necessárias para garantir a utilização económica dos recursos
da União e será respOnsável perante o Conselho de Adminis·
tração por todos os aspectos adminiStrativos- e financeiros das
atividades da União. O Vice-Secretárío·Geral será responsáv~l p_erante o Secretário-Geral.
82- (1) Se tiver vago o cargo de Secretário-Geral, sucedê-lo~á no cargo o Vice-Secretário, até a dta determinada
pela Conferência de Plenipotenciá~ios__ seg_uint~, poden,do ser
eleito para este cargo, ~ reserva do dispostO- no número 80
desta COõstituição. Quàndo ilestas condições o Vice-Secretário-Geral suceder ao Secretário-Geral em suas funções, o cargo de Vice-SeCretário considerar-se-á vago na mesma data
e aplicar-se-ão as disposições do número 83 da presente Constituição.
83- (2) Se ficar vago o cargo de Vice-Secretário,Geral.
mais de 180 dias antes da data fixada para a próxima Conferência de Plenipotenciários, o ConselhO de Administração
nomeará um sucessor para o restante do mandato.
84- (3) Se os cargos de Secretário·Geral e Vice-Secrctário-Geral tornarem-se vagos simultaneamente, o funcionário
de cargo eletivo que estiver há mais tempo no cargo assumirá
as funções de Secretári_o~Geral durante um período qu~_ não
exceda a 90 dias. O Conselho de Administração nomeará
um Secretário-Geral e, se oS cargos ~ornarem·se vagos 111ais
de 180 dias antes da data fixada para a próxima Conferência
de Plenipotenciários, um Vice·Se_cretário-Geral. Os fUncionários assim nomeados pelo Conselho de AdministraÇão ·permanecerão no cargo durante o restante do mandato de seus
predecessores. Tais funcionários poderão apresentar sua candidatura nas eleições para os cargos de Secretário·Geral e/ou
Vice-Secretário-Geral na Conferência de Plenipotenciários ci·
tada.
85-3. O Vice-Secretário-Geral auxiliará o Secretário·
Geral no
desempenho de suas funções e assumirá as ·taref~s: e~pedfi~
camente a ele confiadas pelo Secretário-Geral. Desemper:thará
as funções do Secretário Geral na ausência deste.
··
ARTIGO 12
Junta Internacional de Registro
de Freqüências
86-1. A Junta Internacional de Registro de Freqüências (IFRB) estará composta por cinco membros independentes eleitos pela Conferência de Plenipotenciários. Estes
Membros serão eleitos entre os candidatos propostos pelos
membros da União de maneira a assegurar uma distribuição
eqüitativa entre as regiões do mundo. Cada Membro só poderá
propor um candidato que será de sua nacionalidade.
87 ..,....- 2~ Os Membros cl_ª J_unta Internacional de. Rçgistro de Freqüências tomarão posse de seus cargos nas datas
determinadas no momento de sua eleição e permanecerão
em suas funções até a data determinada pela Conferência
de Plenipotenciários seguinte e serão elegíveis para reeleições

somente uma vez.
- 88- 3". Se, no intervalo entre duas Conferencias de

Plenip6ienciários q-Ue elejam mcmbrQ~_da Junta, um I_tlembro
eleito- da Junta renunciar ou abandonar suas funções ou_ mo r~
rer, o Presidente da Junta pedirá ao Secretário~Geral que
solicite aos Membros da União da região considerada que
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proponham candidatos para a eleição de ~n: sub~titl,l.to na
próxima reunião anual do Conselho de A~:r:nnustraçao. En~r_e
tanto se a vacância ocorrer mais de 90 d1as antes da_reumao

anual' do COnselho _de Administração ou depois da reunião
anual do Conselho de Administração que precede a próxima
Cortfetência de PlenipotenciáiiOs, o Membro da União intçressado designará, tanto quanto possível_ e dentro _de 90 dias,
outro· de sua nacionalidade como substnu_to, o qt+al permanecerá em suas funções até a posse do novo membro eleito
pelo Conselho de Administração ou, se for? ~aso, até a ~os7e
dos novos membros da Junta eleitos pela prox1ma Conferencia
de Plenipotenciários, em ambos os casos, os gastos .?e_ via_g:ns
do membro subs..tituto correrá a cargo de sua .adm1mstraçao.
O substituto será elegível pelo Conselho de Administração
·
ou pela Conferência de PlenipOteri.cüfrióS.
89-4. Os Membros da Junta Internacional de RegisR
tro de Freqüências atuafão, não como ·representantes de seus
respectivos Estados Membros nem de uma região, mas como
depositários da fé públíca internacional.
90-5. As funções essenciais da Junta Internacional
de Registro de Freqüências serão:

91 -a) efetuai- a inscrição e o registro metódicos· das
consignações de freqüência feitãS pelos diferentes Membros
de acordo com o procedimento estabelecido no Regulamento
de Radiocomunicações e de acordo com qualquer decisão
que possa ser tomada por conferências competentes da União,
com a finalidade de assegurar reconhecimento internacional
oficial dos mesmos;
92- b) efetuar, nas mesmas condições e com o mesmo
objetiVO, a-inscrição metódica·das frêqüê-ili::ias e pOSiçõeS ·orbiR
taiS associadas consignadas pelos Membros aos satélites geoesR
tacionários;

93 -c) assessorar os Membros na operação do maior
número possível de canais radioelétricos nas partes. do espectro
de freqüências onde possam produzir interferências prejuR
diciais e na utilização eqüitativa, eficaz e económica da- órbita
dos satélites geoestacionátios; tendo em conta as nec.:::ssidade_s
dos Membros. que requeiram assistência; as necéssidãdes específicas dos países em desenvolvimento, assim cónlO a situaçãO
geográfica especial de determinados países.
94- d) executar quaisquer funÇões -ãdicionais relacioR
nadas com a consignação e utilização de freqüências e com
a utilização eqüitativa da órbita dos satélites geoestacioitários,
conforme os procedimentos previstos no Regulamento de Ra~
diocomunicações, prescritas por ·uma confCrênCia competente
da União ou pelo Conselho de Administração" cOm Q_çQnse.nti-.
mente da maioria dos Membros da União, para a preparação
de conferênCiaS ou em cUmprimento das decisões das mesmas;
95 - e) prestar assistência técnica na preparação das
conferências de radiocomunicações consultandoRse, caso procedente, outros órgãos permanentes da União, considerando
as diretrizes do COnselho de Administração para realizar essas
preparações; a Junta prestará também assistêricia aos países
em desenvolvimento na preparação dessas conferências;
96 - O manter os registras indispensáveis relacionados
com o desempenho de suas funções;
97- 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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ARTIGO 13
Comitê Consultivo InternaCional

98-1. (1) O Comitê Consultfvo Internacional de RadiaR
comunicações (CCIR) estudará as questões técnicas e operaR
cionais relativas especificamente às radiocomunicações, sem
limitação quantó ã ·gãma· de freqüências e formulará recomendações com vista à normalização das telecomunicações em
escala mundial; em geral. estes estudos não versarão sobre
questões económicas, mas, onde se envolvam comparações
de alternativas técnicas, fatoreS económicos podem ser tomados em considerações.
·99- (2) O Comitê Consultivo Internacional Telegráfico
e Telefónico (CCITT) estudará as questões.técnicas, de operaR
ção e de tarifação relacionadas com as telecomunicações e
formulará recomendações a respeito para a normaliZação das
telecomunicações a e-scala mundial salvo as questões técnicas
e de operação que se refíiai:n, especificarrierite às radiocomu·
nicaçõeS que, conforme o número 98, competem ao CCIR.
·
100- (3) No cumprimento de suas tarefas, cada Comitê
Consultivo Internacional prestará a devida atenção ao estudo
de questões e à elaboração das recomendações diretarnente
relacionadas ao estabelecimento, ao desenvolvimento e ao
aperfeiçoamento das telecomunicações nos países em desen·
volvimento, nos campos regional e internacional. Cada Comitê Consultivo Internacional conduzirá seus trabalhos com
devida consideração aos trabalhos dos órgãos nacionais e internacionais de normatização e tendo presente a necessidade,
para a UIT. de manter sua posição proeminente ao campo
da normatização mundial das telecomunicações.
101-2. Os Membros dos Comitês Consultivos Internacionais serão:
102- a) de direito, as administrãções.de todos os MemR
bros da União;
103 - b) qualquer empresa privada de operação reconhecida e organização científica ou iridustrial que, com a aprovação do Membro correspondente, expresse um desejo de
participar rios trabalhos destes Comitês.
104 - 3. Cada Comitê Consultivo Internacional cumprirá suas tarefas mediante:
105- a) a Assembléia Plenária;
-106- b) as comissões de estudo por ela constituída;
107- c) um Diretor eleito pela Conferência de PlenipotenciárioS para o período entre duas Conferências de Plenipo·
tenciários, o qual será reelegívei uma única vez.
108-4. Se o cargo de diretor tornar-se vago por causas
imprevistas. o Conselho de Adminis"tfação, em soa reunião
anual seguinte, designará um novo Diretor de acordo. com
o disposto no artigo 3.da Convenção.
109 - 5. Haverá uma Comissão Mundial do Plano,
assim como as Comissões Regionais do Plano que as Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internaciomlis conjuntamente decidam criar. Estas Comissões desenvolverão um
Plano Geral para a rede internacional de telecomunicações
para facilitar o desenvolvimento coordenado dos serviços in- ·
ternaciomiis de telecomunicações. Elas confiarão aos Comitês
Consultivos Internacionais o estudo das. questões que sejam
de particular interesse para os países em desenvolvimento
e que estejam na esfera de competência destes Comitês.
110 - 6. As Comis-sões Regionais do Plano poderão
asSociar eStfeltãmeiJ.te a seus trabalhos as organizações regionais que assirii o desej(,l.i:em.
111 - 7. Os métOdos de trabalho dos Comitês Consultivos Internacionais seta·o definidos na Convenção.
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ARTIGO 14
Departamento de Desenvolvimento
das Telecomunicações

ARTIGO 15.
Comitê de Coordenação

125 - 1. O Comit(;!" de Coordenação será_ constituído
112 - 1. As funções do Departamento de Desenvol- pelo Secretário-Geral, o Vice-Secre.tário Geral, os Diret_ores
vimento das Telecomunicações (BDD se constituirão em c_um:-__ d_os Comitês Consultivos Internacionais, o_Di_retor_do Deparprir os objctivos da União_ consubstanciados no Artigo 1 desta
tamento de Des_en_volvimento das Telecomunicações e. do PreConstituição e desempenhar, dentro de sua esfera de compe- sidente e Vice-Presídente da Junta Internacional de Registro
têncis específica, a dupla responsabilidade das Nações Unidas de Freqüências. Será presidido pelo Secretário-Geral e, em
e como organismo executar para a implementação de projetas
sua ausência, pelo Vice-Secretário-Geral.
126-2. O Comitê de Coordenação_assesso_rará o Se_~
de desenvolvimento do sistema das Nações ou de outras iniciativas de financiamento com o objetivo de facilitar e intensificar
cretário-Ger'al prestando-lhe auxnio prático_ em todos os assun-_
o desenvolvimento das telecomunicações oferecendo, organi- tos administrativos, financeiros e-de cooperação técnica __que
zando e coordenando atividadcs de cooperação e assistência
afetam mais de um órgão permanente, assim como nO que
diz r~.speito às relaçõeS exteriores e .de informação pública.
técnica.
113- 2~- Dentro da estrutura anterior, o Departamento
Em suas deliberações, o Comítê considerará as disposições
de Desenvolvimento das Telecomunicações terá as seguintes desta Constituição, da Convenção, as decisões do. Conselho
de-Administração e os interesses globais da União.
funções específicãs:
127 - 3. O Comitê de CoordenaçãO examinará_ igual114 - a) criar uma maior consiciência acerca do impor~
tante papel das telecomunicações nos programas nacionais
mente as demais questões que lhe são confiadas segundo a
de desenvolvimento sócio-económico nos responsáveis pelas Convenção, e todas as questões_que lhe são submetidas_ pelo
decisões, c facilitar informações e assessorament_o SQbre -possíConselho de Administração. Após examiná-las, o COmitê Subveis opções políticas;
meterá um relatório ao Conselho d_e .é.,dminjstraçãq por intermédio do Secretário-GeraL
115 - b) promover o desenvolvimento, a expansão e
a operação das redes e serviços de telecomunicações, particuARTIGO 16
larmente nos países cm desenvolvimento, tendo em conta
Funcionários Eleitos e Pessoal da União
as atividades de outros órgãos pertinentes, e reforçando a
capacidade de desenvolvimento de recursos~_humanos, planifi128 - I . (!)No desempenho de suas funções os funciocação, administração, mobilização de recursos, e investigação
e desenvolvimento;
nários eleitos e o pessoal da União não devem solicitar nem
116- c) intensificar o crescimento das telecomunicações aceitar instruções de governo algum, nem de nenhuma autoridade externa da União. Obster-se-ão d~ qualquer ato iO:commediante a cooperação com organizações regiomiís-de telecomunicações c com instituições- financeiras mundiais e regio- patível com sua condiçãO de fundõnârios inieinãêi_O_ii_als.--~ __
129- (2) Cada -Membro_respeítarã -o caXátiir_-exchisíVa-.:
nais;
mente internacional das funções dos funcionárioS di!itOs e 117 - d) icentivar a participação da indústria no desendo pessoal da União, e não tentará influenciá-los na execução
volvimento das telecomunicações nos países em desenvolvimento e oferecer assessoramento na escolha e transferência de suas· tarefas.
130- (3) Fora de suas funções, os funcionários -eleitos_
da tecnologia apropriada;
118- e) ofere.cer assessoramento, realizar ou patrocinar ou pessoal da União, não terão participação ou interesses
financeiros de espécie alguma, em qualquer empresa de telecoos estudos necessários sobre questões técnicas, económicas,
financeiras, administrativas, regulamentares e políticas, in- municações. A expressão "interesses finanCeiros", no entanto,
cluindo os estudos de projetes específicos rio campo das teleco- não inclui a continuação de pagamentos destinado~ a pensão
de aposentadoria derivada de um emprego ou serviços antemunicações;
119- O colaborar com os Comitês Consultivos Interna_- _ riores.
. "__
_ _
131- (4) A fim d~ assegurar o funcionamento __eficier_ite
cionãíS e outroS órgãos interessados no desenvolvimento de
um plano geral de redes ínternaciortáis e -regionais de teleco- da União", todo Membro, de quem um nacional tenha sido
eleito Secretáriq.-Qerã.l, Vice-Secretário-Geral,_ membro_ da
municação, de maneira a facilitar a coordenação de seu desenJun.ta Internacional de Registro -de FreqüênCüls, DiretOr de
volvimento com vista a oferecer serviÇoS de telecomunicação:
120- a) proporcw-rtar apoio para a preparaçãO e organi- um Comitê Consultivo Internacional ou DiretOr do- Departa- mente de Desenvolvimento chamá-lo de volta entre duas Conzação de conferências· de desenvolvimento.
.
121-3._ O_Departamento de Desenvolvimento das Te- ferêncjas de Plenipotenciários. __J32- 2. Q :Sficrefário-Ger~~. 9_ Yice-S.e_cretárjo-Q~ral, __
lecomunicações cumprirá suas tarefas mediante:_
122 - a) conferências mundiais de desenvolvimento e os_Di.retores -d9s Comitês Consultivos Internacionais, o Direconferências regionaiS de desenvolvimento; o projeto da agen- tor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações assim como os membros da Junta I nte_rnaCioJJ.al de
da das conferências de desenvolvimento-será elaborado pelo
BDT para aprovação posterior pelo Conselho de Adminis- _ Registro de Freqüéncias -deverão ser todos nacionais de: Membr9S diferentes. Na sua eleição, deverão ser levadQ.s~en)_consi-_
tração:
123- b) um diretor, eleito pela Conferência de Plenipo- deração os princípios expostos no número 133" dé"Sta Cons_titenciários para o período compreendido entre duas Confe- tuição e uma distribuição geográfica eqüitativa entre as regiõeS
rências de Plenipotenciários, será r~elegfvel somente uma vez.
do mundo.
133 - 3~ A consideração predominante para a contra124 - 4. Se o cargo de_ diretor ficar vago por causas
imprevistas, o Coilselho de AdministraÇão. em sua próxima tação de pessoal e na determinação das condições de serviços
reunião anual, designará um novo diretor conforme as dispo- será a necessidade de garantir à União os serviços de pessoas
da maior eficiência, competência e integridade. Dar-se-á a
sições pertinentes ao Artigo 3 da Convenção.
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devida importância à contratação de pessoal em uma base

geográfica a mais ampla possível.
ARTIGO 17
Finanças da União
134 -1. Os g~St6s da União compreenderão os custos
ocasionados po-r!

135 -a) Conselho de Administração e os órgãos permanentes da União;
136 - b) Conferência de Plenipotenciários e as conferências administrativas mundiais;
137 - c) cooperãção e assistência técnica prestadas aos
países em desenvolvimento.

138-2. Os gaStos da União serão cobertos pelas contribuições de seus Membros, cada Membro pagando uma soma

proporcional ao m1mer_o de unidades da classe de contribuição
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_148 -:-:--_9. Os Membros que estejam em atraso nos seus
pagamentos à União perderão o direito de voto, como definído
nos-n9 s- 24 e 25 desta ConstituiçãO-, cju-aildo a quantia de seus
atrasos for igual ou superior ao de suas contribuições correspondentes aos dois anos precedentes.
_ 149- 10. As. disposições que se aplicam às contribuições. financeiras das empresas privadas de operação reconhecidas, às organizações científicas oü industriais e às organizações ínternaé:iémais estão na Convenção.
ARTIGO IS
- - Idiomas
15Q-:- 1. (1) Os idiomas oficiaiS e de trabalho da União
serão o árabe, o chin~s, 9_inglês, o fran-CêS, p_russo e o espanhol.
·

151 - (2) Estes idiomas serão usados, de acordo com
que tenha escolhido da escala do Artigo 26 da Convenção.
as decisões pertinentes da Conferência de Plenipótenciários;
139- 3. (!) Os Membros serão livres para escolher sua
para redação e publicação dos documentos e textos da União,
classe de contribuição para o pagamento dos gastos da União.
em versões equivalentes em sua forma e conteúdo bem como
140 - (2) Esta escolha será feita dentr.o de seis meses
para-in~erpretação recíProca durante as conferênci-as, As_sema partir do término da Conferência de Plenipotenciários de
bléiaS Plenárias e reuniões da União.
acordo com a escala das classes de contribuição contida no
- 152- (3) Effi caso de divergênéia ou cPiltrOvérSia, pr-éva· -· :·_--·· ---_
Artigo 26 da Convenção.
lecerá o texto em frances.
141 - (3) Se a Conferência de Plenipotenciários ·ad_otar
- 153-2. QlianP,o_iodos os participantes em uffia confeuma emenda à escala de classes de contribuiçãO na CCmVeriÇãO;
o Secretário-Geral infonria-rá a cad<;t Membro a data de entrada - _rênci~ _ou reunião assim Cbnc_qi-darem, poderá utilizar-se nos
deb~t.tes um número Qe idiomas menor que o mencionado
em vigor da emenda. Cada Membro notifiCará áá Secretário,
acima.
dentro de seis meses a_ partir da data desta c_omu_nicação,
a classe de contribuição _que tenha escolhido de _acordo com
ARTIGO 19
a nova escala.
Sede da União
142- (4) A classe de contribuição escolhida por cada
-154 --A Sede da União será em Genebra.
Membro, de acordo com os números 140 ou 141 desta ConstitUição, setá ·aplicável a partir de 1"' de janeiro segUinte a um
ARTIG020
ano após o térmiào do prazo de seis meses referido nos númeCapacidade Jurídica da União
ros 140 ou 141 desta Constituição.
155 - A União gozará, em territóriO -de cada um de
143 - 4. Os Membros que não tenham dado conheciseus Membros, da capacidade jurfdica necessária ao exercício
mento de sua decisão no prazo especifiCado respectivamente
de suas funções e à realização de seus objetivos.
nos números 140 e 141 desta Constituição conservarão a classe
ARTIGO 21
de contribuição escolhida previamente.
Regimento Interno das Conferências
144 - 5. A classe de contribuição escolhida por um
e Outras Reuniões
Membro somente poderá reduzir-se de acordo com os números 140, 141 e 142 desta Constituição. Entretanto, em circuns156...,.... 1. P~ra a .organização de seus trabalho~ e a condutâncias excepCionais~ tais-· como catástrofes riaturais necessi- ção de seus debates. as conferências e as Assembleias Plenárias
tando de ajuda de programas intáriacíonais, o Conselho de e reuniões dos Comitês Consultivos Internacionais aplicarão
Administração poderá autorizar a redução no número de uni- as regras ~e procedimentos da Convenção.
dades contributivas quando requerido por um membro que
157 - 2. As conferências, o COnselho· de Administração,
tenha estabelecido que ele não pode mais manter sua çont:d- as Assembléias Plenárias e as reuniões dos- COmitês Consulbuição na classe originalmente escolhida.
tivos Internacionais-po-Cie-rão adotar as regras que considerem
145-6. Igualmente, os Membros poderão, com apro- indispensáveis em complementação àquelas do Regulamento
vação do Conselho de Administração, reduzir o nível da unida- Interno. Entretanto, estas regras complementares devem ser
de contributiva escolhida conforme o número 140 desta Cons- compatíveis co·m às dísposições desta Constituição e ConventituiÇão, ·se·suas posições relativas de contribuição, a partir ção; aquelas adotadas pelas Assembléias Plenárias e comissões
da data fixada no número 142 desta Constituição- pa-ra um de estudo, serão publicadas sob a forma de resolução nos
novo período de contribuição, são substancialmente piores do_cum_entos das- Ass_e!D:bléias Plenárias.
que suas posições anteriores.
146-7. As despesas ocasionais pelas conferências adCAPÍTULO II
ministrativas regionais a que se refere o Iiúmero 63 desta
Disposições GeraiS Relativas
Constituição serão sU'portadas ·pelos Merilbios da região em
às Telecomunicações
questão, de acordo com sua classe contributiva e, conforme
ARTIGO 22
o caso, na mesma base pelos Membros de outras regiões que
O Direito do PúbUco de Utilizar o Serviço
tenham participado em tais conferências.
Internacional de Telecomunicações
147 - 8. Os Membros pagarão adiantado sua contri158 - Os Membros reconhecem ao público o direito
buição anual calculada com base no orçamento aprovado pelo de comunicar-se por meio do serviço internacional de corresConselho de Administração.
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pendência 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.-·-

ARTIGO Z3_
Interrupção das Telecomunicações

159 ___:_ 1. Os Membros se reservam o direito de interrom~
per a transmissão- de qualquer telegrama privado que possa
parecer perigoso ·à segurança do Estado ou contrárí9 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 notificação possa parecer perigosa para a segurança do Estado.
160-2. Os Membros se reservam, o direito de interromper quaisquer outras telecomunicações privadas que possam
parecer perigosas para a segurança do Estado ou contrários
às suas leis, à ordem pública ou aos bons costumes.
ARTIG024
Suspensão do Serviço

161 -Cada 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 trái1Sito~ devendo
comunicar iinediatamente tal ação a cada um dos demais Membros, por intermédio do Secretário Geral. ARTIGO 25
Responsabilidade
162- Os Membros não aceitam responsabilidade alguma
com relação aos usuários dos serviços internacionais de telecomunicações, partiCularmente no que se refere a reclamações
por danos e prejuízos.
ARTIGO 26
Sigilo das Telecomunicações
163 - 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. _
164 - 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
das convenções internacionais das quais são partes.··ARTIG027
Estabelecimento, Operação e Proteção
dos Canais e Instalações
de Telecomunicações

165- 1. Os Membros adotarão aS- medidas procedeiiies
para o estabelecimento, sob as melhores condições técnicas,
dos canais e instalações necessários a assegurar o in.tercâmbio
rápido e ininterruptO das telecomunicações iriternãdoiiais".
166....:.:. 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:.
167-3. Os membros garantirão a proteção desses canais
e instalações dentro de suas respectivas jurisdições.
168 - 4. Salvo 3.cordos particulares que fixem outras
condições, cada Membro adotará as medidas necessárias à
manutenção das seçóes dos circuitos internacionais de telecomunicações dentro dos limites de seu controle.
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ARTIGO Z8
Notificação de Infrações
169 - A fim de facilitar a aplicação das disposições do
Artigo 6 desta Constituição, os Membros se comprometem
a informar-se mutuamente das infrações às disposições desta
ConstitUição, da Convenção e dos Regulamentos Administrativos_.
ARTIG029
Prioridade das Telecomunicações
Relativas à Segurança da Vida
170 - Os serviços internacionais -de telecomunicações
deverão dar prioridade absoluta a todas as telecomunicações
relativas__~ segu_rançª_ da ~ida no mar, ~aterra, no arou~9__
espaço exterior, bem como às telecomunicações epidemiológicas de urgência excepcional _da Organização Mui_1di~l d~ _
saúde.
-- ARTIG030
Prioridade das Telecomunicações de Estado
171 -Sujeito às disposições dos Artigos 29 e 35 desta
Constituição, as telecomunicações de estado (ver Anexo a
esta Constituição, n~ 1.015) gozarão de prioridade _sobre as
demais telecomunicações na medida. do possível e por solicitação expressa do interessado.
ARTIG031
Acordos Especiais
172- Os Membros reservam a si mesmos, para as empresas privadas de operação reconhecidas por eles e para outras
empresas devidamente autorizadas, o direito de fazer acordos
especiais sobre questões relativas a telecomunicações que não
interessam aos Membro~,-_em_ger:_al. Ç.ntretant~,,!at~_acordos
não Poderão estar eln c_ontradição com as diSposições desta
Constituição, da Con_venção ou dos. Regulamentos Adminis-trativos no que se refere às interferências prejudiciais que
sua_ operação possa causar aos serviços de radiocomunicações
de outros Membros, e, em geral, no que se refere a prejuízo
técnico que sua operação possa _causar à operação de outros
serviços de telecomunicações.
ARTIG032
Conferências, Acordos e organizações Regionais

173 ------,--Os Membros se reservam o direito de realizar
cOnferências regionais, de concluir acordos regionais e de criar
-organizações regionais com o objetivo de resolver questões
relativas às telecomunicações que são suscetíveis de serem
tr_~tad;t~ em um plano regional. Os acordos regionais não deverão entrar em contradição com a presente Constituição ou
a COnvenção.

CAPÍTULO IIl
Disposições Especiais Relativas
às Radiocomunicações
ARTIG033
Utilização do Espectro de
Freqúências Radioelétricas
e da órbita dos Satélites Geoestacionários
174 - 1. Os Membros deverão esforÇar-se para-limitar
o número de freqüências e o espectro utilizado ao mínimo
indispensável para assegurar, de maneira satisfatória-~ o" funcionamento dos serviços necessários. Para este fim, tentarão aJ?li-
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_-183 --3- Além disso, quando tais instalações tomarem
car, no menor prazo possível, os mais recentes avanços técnicos.
- ---- ----- - -parte no serviço de correspondência pública ou outros serviços
gOvernados pelos Regulamentos Administrativos, elas devem,
175 - 2: Na utilização das faixas de freqüências para
em geral, conformar-se com as disposições regulamentares
serviçOs de radiocomunicações, os Membros deverão consipara tais serviços.
derar que as freqüências e- a órbita dos satélites geoestacionários são recursos naturais limitados e que deve, ser utilizados
de forma eficaz e económica, conforme as disposições do ReCAPITULO IV
gulamento de Radiocomunicações, para permitir a acesso
eqüitatiVo a essa órbita e a essas freqüências "aos -diferentes
Relações com as Nações Unidas, as Organizações
países ou grupos de países, tendo em conta as necessidades
Internacionais e os Estados não Membros
especiais dos países em desenvolvimento e a situação geográfica de determinados países.
ARTIG038
ARTIG034
Interferências Prejudiciais
Relações com as Nações Unidas
176 - 1. Todas as e_stações, qualquer que seja o seu
objetivo, deverão ser instaladas e operadas de tal maneira
184- As relações entre as Nações Unidas e a União
que não possam causar interferências prejudiciais aos serviços
Internacional de Telecotf!.unicações estão definidas no Acordo
de radiocomunicações ou comunicações de outros Membr_os.
concluído entre essas duas organizações.
das empresas privadas de operação reconhecidas ou de outras
devidamente autorizadas para realizar um serviço de radiocoARTIG039
municação, de que funcionem de acordo com as disposições
do Regulamento de Radiocomunicações.
Relações com Organizações InternaciOnais
177-2. Cada Membro se compromete a exigir das empresas privadas de operação por ele reconhecida e de _outras
empresas devidamente autorizadas para esse fim, a observação
185 -A fim de contribuir para uma completa coordedo que determina o número 176 des_ta Constituiçã_o. __ _
nação internacional em matéria de telecomunicações, a União
178-3. Além disso, os Membros reconhecem, a necessicooperará com as organi_~ações internaCionais que tenham indade de adotar as medidas possfveis para impedir que o funcioteresses e atividades afins.
namento de aparelhos e instalações elétrkos de todos os tipos
ARTIG040
cause interferências prejudiciais aos serviços de radiocomunicações ou às comunicações mencionados no número 176
Relações com os Estados não Membros
desta Constituição.
-

ARTIG035
Chamadas e Mensagens de Socorro
179- As estações de radiocomunicações serão obrigadas a aceitar, com prioridade absoluta, as chamadas e mensagens de socorro, qualquer que seja sua origem, e a:-~esponder
da mesma forma a essas mensagens, adotando as medidas
necessárias.
ARTIGO 36
Sinais de Socorro, Urgência, Segurança
ou Identificação Falsos ou Enganosos
180_- Os Membros se comprometem a adotar as medidas
necessárias para impedir a transmissão ou circulação de sinais
de socorro, urgência, segurapça ou ide_ntificação falsos ou
enganosos, e a colaborar na localização c identificação das
estações sob sua jurisdição que estiverem transmitindo tais
sinais.
ARTIGO 37
Instalações de Serviços de Defesa Nacional
181 - 1. Os membros conservarão sua total liberdade
com_ relação às instalações radioclétricas militares.
182-2. Entretanto, estaS Instalações devem, tanto quanto possível, observar as disposições estatutárias relativas à
assistêncíã em caso de socorro e às medidas a serem tornadas
para evitar ihterferência prejudicial, e as disposiçõe_s dos Regulamentos Administrativos referentes aos tipos de emissão e
freqüências a serem Usados, de acordo com a natureza do
serviço realizado por tais instalações.

186- Cada Membro reserva para si mesmo e para as
empresas privadas de operação reconhecidas a faculdade de
fixar as condições nas quais admitem as telecomunicaçó"es
trocadas com um Estado que não é Membro da União. Se
uma telecomunicação originada no território de tal Estado
é aceita por um Membro, deverá ser transmitida e, na medida
em que utilizar as vias de telecomunicações de um Membro,
as disposições desta Constituição, da Convenção e dos Regulamentos Administrativos, bem como as tarifas normais, ser-lheão aplicadas.
CAPÍTULO V
Disposições Finais

ARTIGO 41
RatificaÇão, Aceitação ou AprovaÇão

187 -1. Esta Constituição e a Convenção serão ratificadas, aceitas ou aprovadas, simult~neamente, em um únicoinstrumento, por cada Membro signatário, de conformidade
com Suas normas constitucionais. Este instrumento será depositado, no mais breve espaço de tempo possível, junto ao
Secretário-Geral. O Secretário-Geral notificará os Membros
sobre o depósito de cada instrumento.
188-2. (1) Durante o período de dois anos a contar
da data de entrada em vigor da presente Constituição e da
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Convenção, todo Membro signatário, ainda que não haja depositado um instrumento de ratificaçãO, aceitaÇão ou aprovação, conforme o número 187 desta ConstituiÇão, gOzará dos

direitos cOnferidos aos Membros da União ·nos números 22
a 25 da presente Constituição.

189- (2) Ao fim de um período de dois anos a contar
da data de entrada em vigor da presente Constituição e da
Convenção, um Membro signatário que não haja depositado
um instrumento de ratificação, aceitação ou aprovação, de
conformidade com o número 187 da presente Constituição,
não terá direito de voto em nenhuma conferência da União.
em nenhuma sessão do Conselho de Administração, em nenhuma reunião de qualquer órgão permanente da União ou
em consultas por correspondência feitas conforme as disposições da presente Constituição e da Convenção, e isso afé
que o referido instrumento haja sido depositado. Salvo o direito de voto~ nenhum dos demais direitos ·do Membro serão
afetados.
190-3. Após ã en.trada em vigor da presente Constituição e Convenção de acordo com o artigo 47 da presente
Constituição, o instrumento de nitifícação, aceitação. ou aprovação terá efeito a partir da data de seu depósito juntO aó"
Secretário· Geral.
ARTIG042
Adesão
191-1. Qualquer Membro que não seja signatário da
presente ConstituiÇãO e Convenção, ·ou, Sujeito às disposições
do Artigo 2 da presente ConstitU.iÇ3o, qualquer E"stã.do referido nesse artigo, pode aderir à presente Constituição e Convenção a ·qualquer tempo. Tal adesão será fomializada simultaneamente em um único instrumento Cobrindo tanto a presente Constituição Como. a Convenção.
192- 2. O ínstrümento de adesão será depositado junto au Secretário- Geral, que notificará os 'meinbros sObre cada
depósito e remeterá a cada um cópia autenticada do mesmo.
193- 3. Após entrada em vigor da presente Constituição e Convenção de acordo com o artigo 47 da presente
ConstituiÇão em· inSü;.Uinento de adessão terá efeito. a partir
da data de seu depósito junto ao Secretário-Geral, salvo disposição em contrário no mesmo.
ARTIG043

Regulamentos Administrativos
194-1. Os Regulamentos Admínl.strativos, como especificado no Artigo 4 desta Constituiçãô, são instrumentos
internacionais obrigatórios e estarão s"ujeitos às disposições
desta ConstituiçãO é da Convenção.
195-2. A ratifíCa.Çâo, aceitação~ou- apfovação desta
ConstituiçãO e Convenção, ou adesão às·.·mesmas,_ de acordo
com os artigos 41 e 42 desta ConstituiÇ§ó.implicará também
no consentimento em obrigar-se pelos Regulamentos Administrativos adotados por conferências admiriistrativas mUndiais
competentes antes da data da assinatura (30 de junho de 1989)
desta Constituição e da Convenção. Talêôiisentimento estará
sujeito a toda reserva feita no momento da assinatura do.s
Regulamentos AdministrativOs -ou ·revisõêS destes, na medida
em que a reserva é mantida no momento do depósito do
instrumento de ratificação, aceitação, ipr'óVaÇão ou. adesão.

Novembro de 1992

196-3. As revisões dos Regulamentos Administrativos, parciais ou totais, ã.dotadas depois da data aCima mencionada, se aplicarão provisoriamente, na medida permitida por
sua legislação. nacional, com _respeito a todos os Membros
que-tenham assinado tais revisões~ Esta aplicação provisória
será efetiva a partir da data ou datas espe.cificadas nas mesmas,
e estará sujeita às reservas que possam ter sido feitas no momento da assinatura de tais revisões.
197. -4. Esta aplicação provisória continuará até:
a) que o membro notifique ao Secretário-Geral seu consentimento em obrigar-se po_r tal revisão e indique_, s~ _apropriado, a medida em que mantém qualquer reserva feita a
tal revisão no momento da assinatura da mesma; ou
b) sessenta dias depois do recebimento, pelo Secretário
Geral, da notificação do Membro informando-o de que não
conserite em obrigãr-se por tal revisão.
198-5. Se, em virtude de a) ou b) do número 197,
o Se.cretário-Geral n-ªo tiver recebido nenhuma notificação
de qualquer Membro que tenha assinado esta revisão, antes
do término de um período de trinta e seís meses contados
a partir. da data ou datas especificadas na mesma para o começo
·cta aplicação provisória, se considerará que o Membro consentiu em ser obrigado por esta revisão, sujeito a qualquer resrva
que ele possa ter feito com relação a esta revisão no momento
da assinatura da mesma.
199-6. Qualquer Membro da União que não tenha
assínado qualquer revisão dos Regulamentos Administrativos,
parcial ou total, adotada depois da data estipulada no número
_195, esforçar-se-á em notificar ao Secr~tário-.OerÇII seu GO_tlS_en- _.
timenfo em obrigar-se pela" mesnia. Se tal notificaçãO de Um
. Membro não tiv(fr sido recebida pelo Secretário Geral antes
do· término do período estipulado :Oo mimero 198, se· co-nsiderará que esse Membro consentiu em oQrigar-se por tal re·v·isão.
200.-7. O ,.Seç.retário G~ral informará, pront~iriente!
aos Membros, de ~ada notifiC3ção·_.iecebida em virtude des.te
Artigo.
ARTIGO 44
Disposições para Emendas a esta Constituição

201-1. Todo Membro da União pode propor qualquer emenda a esta Constituição. Com vistas à sua transmissão
oportuna aos Membros da União_e sua consideração pelos
mesmos, as propostas de emenda ·deverão chegar às mãos
do Secretário-Geral não mais do que oito meses antes da
data fixada para a abertura da ConferênCia· de PlenipotenciárioS. O SeCretário-Geral deverá eõ:Víar, tanto quanto pOssível. não mais do que. seis meses antes desta data_, qUalquer
propoSta· de emenda a todos os Membros da Uni_ã9_.
202- 2. Toda proposta de modificação a qualquer
emenda proposta de acordo com o número 201 poderá, entretanto. ser S_lll>Ine~idf!_çm qualqller mom_~n~o por um Membro
da _União__ou sua:;; delegações_na Conferência de ~lenipoten
ciários.
203-3;. O_quórum exigido a_tOdã. Sessão Plenária da
Conferência de Plenipotenciários para consideração de toda
proposta para emenda desta Constituição ou das modificações
das mesmas, consistirá de mais da metade das delegações
acreditadas à Conferência de PlenipotenciáriOs.
204-4. Para ser adotada, toda modificação proposta
a uma emenda, assim como ·a proposta, como um todo, modificada ou não," deverá ser aprovada em Sessão Plenária por
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pelo menos dois terços das delegações acredit3;d~s à Ço_nfe214-2. Tal_ denúncia surtirá efeito ao final de um perência de Plenipotenciários que tenhám d~reit~ de v9to. __
ríodo de um ano a partir da d~ta do recebimento da notificação
205 --5. As disposições gerais relativas às conferências
pelo Secretário-Geral.
e ao Regulamento interno das conferên~_ias e_ de outras reu-:
ARTIGO 47
niões contidas na Convenção serão aplicadas, a menos que
os parágrafos precedentes do preSente artigo, que prevaleEntrad~_ ~m_ v_igor ,e Assuntos C9i!e~os
cerão, não disponham em contrário.
- _ _
206-6. Todas as eineiid-as desta Constituição adotadas
pelas Conferências de Plenipotenciários entrar~o_em viga~.
215 -1. (I) Esta Constituição e a Convenção entrarão
em sua totalidade e na forma de um só instrumento de emenda,
em vigor entre as partes no 30~ dia depois do depósito do
no 31P dia depois do depósito junto ao S~c:retá!io-9eral dos·
55~ instrumento de ratificação, de aceitação, de aprovação
instrunieri.los de ratíficãção, aceitação ou aprova-çãoou do
ou de adesão por um Membro da_União.
instrumento de adesão pelas três quartas partes dos Membros.
216- (2) O Secretário-Geral notificará a todos os MemDepois disso, tais emendas obrigarão a todos os_ ~ernbros
bros da data de entrada em vigor desta ConstitUição e da
da União. Estão excluídas a ratificação, a aceitação, a aproConveiiçáo. - - -- vação ou adesão a uma única parte deste instrumento de emen217-2. Na data de entrada em vigor especificada no
da.
riúmero 215 acima, esta Constituição e a Convenção revogarão
207 - 7. o Secretário-Geral "riõ"tiííi:ará todos os Meme substituirão, entre as Partes, a Convenção Internacional
bros do depósito de cada instrumento de ratiííCaÇãO~ aceitação; - de Telecomunicações (Nairobi, 1982).
aprovação ou adesão c da data de entrada em vigor de todo
218-3. De acordo com as disposições do artigo 102
instrumento de emenda.
da Carta das Nações Unidas, o Secretário-Geral da União
208- 8. Depois da entrada em vigor de todo instru~
registrará esta Constituição e a COnvenção na Secretaria das
menta de emenda, a ratificia.çãO, -aceitação, aprovação ou adeNações Unidas.
são, de acordo com os artigos_41 e 42 desta_Cons_t!tuição,
219-4. O original desta Constituição e da Convenção
·se aplicarão à Constituição tnódifícada.
em árabe, chinês, espanhol, francês, inglês e russo ficará depo209-9. Depois de entrada em vigor de todo_ instrusitado nos arquivos da União. O Secretário-,Oeral enviará,
mento de emenda, o Secretário-Geral o registrará na Secrenos idiomas solicitados, uma cópía ce!tifíCãdã a Cada um dos
taria das Nações Unidas, de acordo com as disposições do
Membros signatários.
artigo 102, da Carta das Nações Unidas. O número 219 desta
220-5. Enf caso de divergência entre as várias versões
Constituição se aplicará também a todo instrumento de emendesta Constituição e da Convenção, prevalecerá o texto franda.
cês.~
ARTIG045
ARTIG048
Disposições Especiais para a Conferência de
Plenipotenciários Seguinte à Conferência
de Plenipotenciários (Nice, 1989)

Solução de Controvérsias

210-1. Os Membros podem solucinnar suas·-~ontro
vérsüis sobre questões relativas à interpre_tação ou aplicação
desta ConstituiçãO, da- Convenção ou dos Regulamentos Administrativos por negociação, por via diplomática, ou pelos
procedimentos estabelecidos nos tratados ~ilaterais ou multi!aterais concluídos entre eles para a soluçao de controvérsias
internacionais ou- por--qualquef outro métOdo que decidam
-- -- - -de comum acordo.
211-2. Se nenhum destes métodos for adotado, todo
Membro parte de uma controvérSia poderá submetê-la a arbitragem de acordo com o procedimento definido na Convenção. 212-3. O Protocolo FacultatiVo desta Constituição e
da Convenção sobre a Solução Obrigatória de Controvérsias
será aplicável entre os Membros partes a·esse Protocolo.
ARTIGO 46 ~
Denúncia da Constituição e da Convenção
213-1. Ca:d-a Membro que tenha ratificado, aceito,.
aprovado ou aderido a esta Constituição e a Convenção terão
o direito de denunciá-las. Em tal caso, esta Constituição e
a Convenção serão denunciadas simultaneament~ em forma
de um único instrumento mediante notificação endereçada
ao Secretário-Geral. Recebida tal notificação, o secretárioGeral informará aos outros M~mbros.

_

22Í

-l·

A Ço!l~e-~ên~ia de Plenipotenciários seguinte

à Conferência de Plenipotenciários (Nice_, 1989) estudará os

e

resultados da revisão da estrutura funcionamento da União
contidos no informe final do Comitê de alto nível estabelecido
pelo Conselho de Administração. Tal estudo se baseará nas
propostas submetidas a essa Conferência pelos membros da
União com relação a este informe.
~22- 2. - Efetuado tal estudo, a Conferência de Plenipotenciários poderá a~otar propostas de emenda aos artigos desb: Çon?tituição e da Convenção relativas à estrutura e funcionamento da União, que julgue necessárias ou apropriadas,
e poderá adotar as medidas conseqüentes a tais emendas.
223--3. Toda proposta de emenda submetida de acordo com o número 221 será adotada de conformidade com
o regúlamento interno das conferências e reuniões contido
no artigo 25 da Convenção (ver em particular os n 9s 312 a
315) e não em aplicação das disposições pertinentes dos Artigos 44 desta Constituição (n' 204) e 35 da Convenção (n'
420), as outras disposições destes dois artigos permanecendo
aplicáveis.
224 - 4. Se a Conferência de Ple_nipotenciários referida
no número 221_ acima ocorl;'er_ antes de uma normalmente
convocada de acordo com o número _46 desta Constituição,
sua ordem do dia será limitada, em virfude de uma derrogação
excepcional aos. números 48 a 60 do artigo 8 desta Con_!ti-
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tuição, e para esta única ocasião, às questões referidas nos
números 221 e 222 desta Constituição. Ademais, eleg~rá O
Diretor do BDT e poderá realizar as outras eleições que sejam
necessárias como conseqüência das medidas adotadas em virtude do núme_rQ. 222. EM TESTEMUNHO DO QUAL os_ plenipotenciários
respectivos fírmáni o -origiDal desta Constituição da União
Internacional de Telecomunicações e o original da Convenção
da União Internaciorial de Telecomunicações.
Feito em Nice, em 30 de junho de 1989.
ANEXO
Definição de Certos Termos Usados nesta Constituição,
na Convenção e nos Regulamentos Administrativos
da União Internacional de Telecomunicações
1001- Para os fins dos instrumentos_ c;lª Uni_ão -~cjm:c).,_
os termos seguintes terão o significado definido abaixo:_
1002- Administração: Todo departamento ou serviço_
governamental responsável pelo cumprimento das _obrigações
assumidas na Constitüiçâti-da .União Internacional de Teleco:
municações, na Convenção da União Internacional de Telecomunicações e nos Rcgulamerttos Administrativos.
1003_-lnterferência Prejudicial: Interferência que compromete o funcionamento_ de um serviço de. radionavegação
ou de outros serviços de segurança, ou que degrada seriamente, interrompe repetidamente ou impede o funcionamento
de um serviço de radiocomunicação utilizado conforme o Regulamento de Radiocomunicações.
1004- Corresporidência Pública: Toda telecomunicação
que os postos e estações~ por estarem à disposição do público;
devem aceitar para fins de transmissão.
1005- Delegação: Conjunto de delegados e, eventualmente, de representantes, conselheiros, adidos ou intérpretes
enviados por um mesmo Membro.
Cada Membro terá a liberdade de constituir sua delegação
conforme sua conveniência. Em particular, poderá incluir na
sua delegação, na quafidade de delegados, conselheiros ou
adidos, pessoas pertencentes a empresas privadas de operação
por ele reconhecidas ou pessoas pertencentes.a outras empresas privadas ligadas às telecomunicações.
1006- Delegado: Uma pessoa enviada pelo governo de
um Membro da União a uma Conferência de Plenipotenciário.S, ou uma pessoa representando o governo ou uma_ administração de um Membro da União em uma Conferé;ncia AdminiStrativa ou em uma reunião de um Comitê Consultivo
Internacional.
.
,
1007- Empresa Privada de Operação: Todo individuo
ou companhia ou corporação que, sem ser instituição ou agência governamental, opere unia estação de telecomunicações
destinada a prestar um serviço de telecomunicação internacional ou que possa causar interferências prejudiciais a um
tal serviço.
1008- Empresa Privada de Operação Reconhecida: TOda empresa privada de operação que corresponda à definição
precedente e que opere um serviço de correspondência pública
ou de radiodifusão, e à qual as obrigações previstas no artigo
6 desta Constituição são impostas pelo Membro em cujo território esteja instalada a sede social desta operador~, ou pelo
Membro que a tenha autorizado a estabelecer e operar um
serviço de telecomunic"ações em seu território.

Novembro de 1992

1009--:- Organização Cientifica ou Industrial: Toda organizaç.ão,-dJ~tin-t3. de_ um Orgã.niSmo ou en-tidade governamental,

que se dedique ao estudo dos problemas das telecomunicações
ou de projeto ou fabJicação de equipamentos destinados aos
seiVíçOs -ele_ telecomuniCações.
Í010- Radiocomunicações: Telecomunicações transmitida por meios de ondas radioelétricas.
Nota 1: As ondas radioelétricas são ondas eletromagnêtkas ·cuja freqüência é,· por convenção, inferior a 3.000 GHz propagando-se no espaço sem guia artifícial.
Nota 2: Para efeitO do núme.ro 98 des.ta .Consti!uiç&Q,.
o termo '"Iadiooomunicação" compreende também as telecomunicações realizadas por meio de ondas eletromagnéticas
cuja freqüência seja superior a 3.000GHz propagando-se no
espaço sem guia artificial.
1011-Serviço de Radiodifusão: Serviço de radiocomunica_çQ_es_çujas transmisS6(;!S destinam-se ã recepção direta pelo
público em geral. Este- se-rviço põde cõmpreenOer- emissões
sonçras, de televisão ou de outros gêneros de transmisSãO:
.lOU ,-:----;-ServiçO InternaCional de Telecomunicação: Oferecimento de uma teleComUnicaçãO· ent.ie postos o'u estações
de t<::le_ç:p_m.unicaçãq de- qua~quer natu~~za, s~tua~.ás em dif~ren_tes paí~es c~u ~e_;rtenc~~tes a países dife"rerites."
--.

1013- Telecomunicação: Toda transmissão, emissão ou
recepção de símbolos, sitiais, textos, imagens~ Sons ou informações de qualquer natureza, por fio, radioeletricidade, ótico
ou outros sistemas eletromagnéticos._
1014- Telegrama: Texlo.destihado.a ser transmitidO portelegrafia para sua entrega ao destinatário. Este termo compreende também o radiotelégrania·, salvo especificação con··
·
- · ··
tráiià.' ·
1015 -Telecomunicações de Estado: Telecomunicações
procedentes de:
:....:..: Chefe de Estado;
-Chefe de governo ou membros de um governo; ,
-Comandante em chefe das forças militares, terrestres,
navais ou aéreas;
--Agentes diplomáticos ou _consulares;
.
-Secretário-Geral das Nações_ Unidas;. Chçfes _dps _ó_r7
gãos principais das Nações Unidas;
-Corte Internacional de Justiça, ou respostas às telecomunicações de Estado mencionadas acima.
1016- Telegramas Privados: Telegramas outros "que n'ãO
os telegramas de Estado ou de serviço.
1017- Telegrafia: Forma de telecomunicações· ém- que
as informações transmitidas estão des.ti,nadas a setem ·registradas na chegada em forma de docume_nto gráfico; estas informações podem representar-se em certos casos de outr~ forma
ou registradas para uso posterior.
Nota: Um documento gráfico registra uma inforniiÇão
sob_forma permanente e pode ser arquivado e consultado;
pode ter a forma de matéria escrita ou impressa, ou de imagem
fixa.
1018- Telefonia: Forma de Telecomunicação destinada
principalmente ao intercâmbio de informação por meio de
palavra.
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CONVENÇÃO DA UNIÃO
INTERNACIONAL DE TELECOMUNICAÇ0ES
CAPÍTULO I
FUncionamento da União

ARTIGO I
Conferência de Plenipotenciários
1-1. (1) A conferência de PlenipotenciáriOs~se-teunirá
de acordo com as disposições- pertinerites ao artigo 8 da Constí·

tuição da União Internacional de Telecomunicações, (doravante denominada ''Constituiç§o'').
2- (2) Se possível, o lugar e a data da Conferência.
serão fixados pela Conferência de Plenipotenciáríos _precedente; caso contrário~ serão determinados pelo Conselho de
AdministraÇão coiri. a aprovação da maioría dos Membr<;>s
da União._

3-2. (I) O lugar e a data da próxima Conferência
de Plenipotenciários, oü apenas um deles, poderão ser rnodifieados.:
. . _ __
.
4-:-a) por solicitaÇ-ão de pelo menos um quarto deis
Membros da União, dirigida individualmente. ào SecretárioGeral·
·
· · · · -·
·'
· -. ·_ · · . · · · ·
s'-:-:-:_b) por propo~iÇã·o do coDselhÔ de AdministraÇão.
6- (2) Nos dois casoS, para fix8.r o- novo lugar e a nova
· data da Conferência será _necessária ·a aprOVã:çâo- da maioria
dos Membros da União.
ARTIG02.
Conferências Administrativas

. 7- L (I) O. Con&elho de Administração, com· à api~
vação da maioria dos Membros da União, fixará ·a Ofdem
do Dia de uma conferência administrativa quando se tratar
de uma conferência administrativa mundial, ou com a aprovação da maioria dos Membros da região considerada, quando
se tratar de uma conferência administratiVa regiOnal, Sujeito
às disposiçõe-s do número 29 da presente Convenção._8 - (2) Na ordem do dia figutaráqualquerquestão cuja
inclusão tenha sido decidida por uma Conferência de Plenipdtenciários.
-----9 - (3) Toda conferênci~ administrativa m.u·no.ial que
trate de radiocomunicaçõeS poderá íncluit üuhb~ffi_ em su_a
ordem do dia um ponto relativo a iristruçOeS ã Junta ,Internacional de Registres de Fi"ec}ü"ênciaS -no~ que diz respeito às
suas atividades e ao exame destas últimas. Nas suas decisões
poderá incluir, instrUÇões ou solicitações, conforme o caso,
.
_ _ __ · ·_ _
aos órgãos permanentes. _
10-2. (1) Uma conferênCia adrriiniSfrátivá ffiuitdial será convocada:
11 -a) por decisão de uma Conferência de PlenipotenciárioS, qUe poderá fíxar a data e o lugar dessa reunião;
12- b) por recomendação de uma conferência adminiStrativa mundial precedente, sujeito à aprOVãção do Conselho
de Administração; .
13- c) por solicitação de pelo menos um- quarto dos
Membros da União encaminhada individualmente ao Secretá~
rio-Geral;
14- d) por proposição do Conselho de Administração.
15- (2) Nos casos a que se referem os númefos 12,
13 e 14 e, eventualmente, o número 11 da presente Convenção,
a data e o lugar da reunião serão fixados pelo CoD.selho de
Administração com a aprovação da maioria dos Membros
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da lJnião, sujeito àS disposições do número 29 da presente
Convenção.
16-3. (1) Uma conferê~cia administrativa regional será
convocada:
17- a) por decisão de uma Conferência de Plenipotenciários;
18 - b) por recomendação de uma conferência admiriistrativa mundial ou regional precedente, sujeito à aprovação
do Conselho de Administração;
-19- c) por solicitação de pelo menos, um quarto dos
Membros da União pertencentes à região interessada, encami-- nhada individualmente ao Secretário-Geral;
20- d) po: proposição do Conselho de Administração.
21- (2) Nos c"asos a que se referem os números 18,
19 e 20 e, eventualmente, o número 17 da presente Convenção,
a data e o lugar da reunião serão fixados pelo Conselho de
Administração cbm a aprovação da maioria dOs Membros
da União pertencentes à região interessada, sujeito às disposições do número-29 da presente Convenção.
22-4. (I) A ordem do dia, a data e o lugar de uma
conferência _admi~üstrí:Úiva poderão ser modificados:
- · 23.--,a} pOf ·solidtação-·de pelo menos um quarto dos
Membros da Uniãd-no caso de uma conferência administrativa
mundial, ou de pelo menos um quarto dos Membros da União
pertencentes à região interessada no-caso de uma conferência
administrativa regional. As solicitações deverão ser encami~
tlh_adas individualmente ao Secretário-Geral, o qual as remeterá ao Conselho de AdministraÇão para sua aprovação.
24- b) por proposta do Conselho de Administração.·
. - 25 - (2) Nqs çasos a que se referem_ os. números 23 e
24 da. pr~sente Co.nvenção, as modificaÇões propostas ap:enas
serão definitivamente- adotadas com a aprovação da maioriã
dos .Membros da União, caso se trate de uma conferência
administrativa muridial, ou da maioriã dos Membros da União
pertencentes à região interessada quando se .tratar de uma
co~f~rência administrativa regional, sujeíto às-di~p<?siçõ:es dO.
número 29 dã presente Convenção.
26 .~ 5. (I) Uma Conferênci_a. de 'plenipotenciários ou
o. Conselho de AdministraçãO podem julgar conveniente que
SessãO'principal de uma conferência administrativa seja Precedida de uma sessão preparatória que eStabeleça e apresente
um relatório sobre as bases técnicas dos trabalhos da Confe~
rência.
. '27- (2) A cOnvOcação desta sessãO preparatória e sua
o:i-dem do dia deverão ser aprovadas pela maioria dos Membros da União, caso se trate de uma conferência administrativa
nluridial, ou pela maioria dos Membros· da União pertencentes
à região interessa~a, C3SQ Se trate de UJI!.a COnferência administrativa regionàl, Su'jêito às disposições do número 29 da presente Convenção~-·
28- (3) A menos que a sessão preparatória de uma conferêricia administrativa decida em sessão plenária, o contrário,
os textos por ela finalmente aprovados serão reunidos na form~_ dé _um relatório que ser~ aprovado pela sessão plenária
e.assinado por seu presidente.
,.,
29-6. Na~ consultas previstas nos números 7, 15, 21,
25 e 27 da presen!e Convenção, se con:sid~rará_ que os Membros da União que não houverem respondido dentro do prazo
fiXãdO pelO Conselho de Administração não participaram:·destas consultas e, em_ conseqüência, não serão levados em consid~ú:ação no cômputo da maioria. Se o número de respostas
recebidas não exceder a metade do número de Membros c:on-

a:
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sultados, será realizada outra consulta, cujo resultado será
decisivo ind,ependentcmente do número de votos emitidos.
30 - 7 Se uma Coriferênciá ae Plenipotenciários ou
o Conselho_ de Adm_inistraç_ão ou urna conferência "ati_min_isT
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42-6. O secretário-Geral exercerá as funções de Se.cretário do Conselho de AdministraçãO.
__ _
43 -7. O Conselho de Administração tomará decisõe.s.
somente quando em _reun_ião .. Exçepciona,lmente, o Conselho

tratíva precedente convidar um Comitê- Consultivo Int~r:n~pod_e_ deciÇir em uma de suas sessões .que uma determinada
cional a estabelecer e apresentar as bases técnicas para uma
questão seja resolvida por correspondência.
conferência administrativa ulterior soQ a_ condição ele~_ que o
44-8. O representante de cada um dos Membros do
Coõ.selho de Administração conceda crédjtQs orçam~ntárjm;
Conselho de Administração tem_ o direito de assistir, como
obSefVidoi~- ã todaS as reuniões dos órgáos perffiã.nerites·aa
necessários, o Comitê Consultivo Internacional em questão
poderá convocar uma reunião prefiarat6ria à Coilfe"rêiiciã."ad-_ Uniã_ç ci_t3:qos no art. 7 da Cons_tituição .. _ .
.
, - _
miniStrãtiVa: O relatório dessa reunião prepàratória _da confe45-9. Correrão por conta da J,J_nião apenasaS.deSpe~ ·
rência será apreseritadO pelo Diretor do Comitê ConSultivo
sas.de viagem, ele estadiae.de seguros contraídos pelo repreInternacional em questão. através do Seci:-etário:..Gernl, como
sentante de cada um dos Membros do Conselho de Adminis· traÇãO. para o exercício J.Je suas fu~ções. nás sessOes do _Cõn:..documento da referida. conferência admiriiStiãtiva.
selho~
·
ARTIGO 3
46-10. Para o cumprimento das atribuições previstas
Conselho de Administração
31 -1. (I) O Conselho de Administração serfi_ çQri$tituído por Membros da União eleitos pela Conferência de
Plenipotenciários.
.
. ,
32- (2) Se entre dua_s Conferências de Plenipotenciários
um lugar tornar-se vago no Conselho de Administração, este
será ocupado por direito, pelo Membro dei Uoíão que no
último escrutínio tenha obtido o maior: número de votos_ entre
os Membros pertencentes à mesmà regiã~ ·e· que não fo{ eleiiO.l
33- (3) Um lugar no Conselho de Administi'-áÇão será
considerado vago:
-34- a) quando um Membro do Conselho não_ se faça
representar em duas sessões anuais consecutí_vas;
35- b) quando um Membro da União _demitir~se d~ suas
. _
funções de Membro do Conselho.
36 ~2. Na medida do possível. a pessoa designada por
um Membro do Conselho de Administração para atuar neste,
será um funcionário de sua própria administração de telecomunicações_ou será diretamente responsável perante essa administração, o-u-· em seu nome, e deverá estar qualificada por
. ,
sua experiência em sei-viÇos de telecomunicações.
37 -3-___ Ao início de cada reunião anual, 0 Conselho
de AdministraçãO elegerá o presidente e o vic;e-presidente
entre os representantes de seus Membros; para isto levará
em conta o princípio de rotatividade entre as regiões. Os
eleitos desempenharão suas funções até a próxima reuníão
anual e não serão reelegíveis. O vice-preSídente suOStihiitá
o presidente na sua ausência.
.
- - -38 -4. (1) O Conselho de Administração s~ reunirá em
sessão anual na sede da União.
39- (2) Durante essa sessão poderá decidil· realiz8.r~ (;Xcepcionalmente, uma sessão extraordinária.
__ __
40- (3) No intervalo entre duas sessões_ ordinárias, o
Conselho, mediante solicitaçãO da maioria de seus Membros,
poderá ser convocado, em princípio na sede da União, por
seu presidente ou por iniciativa deste nas condições previstas
no número 67 da presente Convenção. ·

o

o

41-5.
secretário-Gel-ai e ViCe-Secretárfo-Gei-ál,.
o Presidente e Vice-Presidente da Junta Internacional de Registro de Freqüênciã.s~ oS- Difetores dos Co-mitês Consultivos
.I~ternacionais e o Diretor do Departamento de Desenvolvament~ das Telecomunicações participarão, de pleno direito?
das deliberações do Conselho de Administração, mas não
. tom~rão parte na~ v?tações. Não obstante, o Conselho poderá
realtzar sessões limttadas exclusivamente aos representantes
de seus Membros.

na Constituição~ o Conselho de Administração, em particular:
47- a) no intervalo que separa as Conferências de Ple_nipOtenciá rios, efetuará a coorQenaçãQ !30m tod,as ,as ..organizações intemadonais_a que se~-refe_rerh os_· arts. 38 e.::t9_ da
Constituição e, para tanto, cOnCluirá em rtome da UIJiãc;> a.;ordos provisórios entre as_organizações internacionais cita_das
no art. 39 .da Constituiçã_o, e com-as Nações. Unidas na aplicação do acordo entre ~ta. última_ e a União In_t_em_acional de
Telecomunicações. esses acordos provisórios serão submetidos à Conferência de Plenipotenciários seguinte, de cOnfor.:
midade com as disposições do art.-8_da_ Constituição;
48- b) decidirá sobre a aplicação das decisões de. CQ_nferências administrativas ou Assembléias Plenárias dos Comitês
Consultivos Internacionais, relativas ã~- futuras confêrências
ou reuniões e que tenham repercussões. financeiras~ P~ra tanto, o Conselho de Administração levará em cont.a,Q di~pos~q
no Artigo 27 da presente Convenção;
. ,,
49- c) decidirá sobre as propostas de mudanças na organizãÇão dos órgãos permanentes da União, que lhes sejam
submetidas pelo Secretário-Geral;
-50- d) examinará e aprovará os planos plurianuais-relati Vos aoS postos e- ao-quadro de pessoal da União;
51-e~ determinaráo·quadroeaclassificaçãodopessoal
da Secretana-Geral e das secretarias-especializadas dos órgãos
permanentes da União e, considerando as diretriZes- gáã.is
estab~lecida-s_ pel~ C()J?fe!"ênc~a de Ple~ipotenciários, .ápi-ovará, levando _em consideração o disposto riO ari. 16 da -CoTistit_~liç_~~.__u!!!a_~ista de postos das categorias profisSiorial e supenor que, tendo_ em vista os coilstailteS-progressoS-alcançados
nas téCnicas e ria operação" das telecomunicações, serão preenchidos por titulares de contratos de duração determinada.
com possibilidade de prorrogação, com a finalidade de admitir
Os :especialistas mais competentes cujas candidaturas~ sejam
apresentadas por inte-nnédio dos Membros da União; incumbirá ao Secretário-Geral, em consulta com o Comitê de Coardenação, propor esta lista e mantê-la regularmente atualizada;
52- f) estabelecerá todos os regulamentos necessários,
às atividades administrativas e finãnceirás da União, bem co- "iilO os regulamentos administrativOs pertinentes de ·acordo
com a prática seguida pelas Organizações das Nações Unidas
e dos organismos especializados que aplicam o sistema comum
de pagamentos, indcnízações e pensões;
,
53- g) controlará o funcionãmeilto administratiVo da
União e determinará as medidas adequadas para a sua racionalização efkaz;
- -- -54 -h) examinará e aprovará ó orçamento anual da
União e o orçamento provisório para o ano Seguinte, leVando
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em consideração os limites fiXados pela Conferência de Plenipotenciários, realizando a maior economia possíver, porém
tendo presente a obrigação da União de obter resultados satisfatórios o mais breve possível, por meio das conferências e
dos programas de trabalho dos órgãos permanentes; assim
procedendo, o Conselho levará em conta as opiniOeS- dõ- Comitê de Coordenação, comunicadas pelo Secretário-Geral,
no que diz respeito ão plano de trabalho menciOnado no número 102 da presente Convenção e os resultados de todas as
análises de custos mencionadas nos número·s-101 e 104 da
presente Conve-nção;
55- i) tomará todas as· providências necessárias para a
auditoria anual das contas da União apresentadas pelo Secre~
tário·Geral e as aprOva-rá, se for O caso, para submetê-las
à Confeiênci3. de Plenipotenciários seguinte;
56- j) reajustará, sC necesSário:
57 - 1. as escalas de salário· base do pessoal das categorias profissional e superior, com exceção dos salários de postos
preenchidos através de eleição, a fim de adaptá·las às escalas
de salário·base adotadas pelas Nações Unidas para as catego·
rias correspondentes do sistema comum;
58-=-- 2. as eScalas de salário-base do pessoal ligado à
categoria de serviços gerais, a fim de adaptá·las, na sede da
União, às escalas_ de salários adotadas pelas_ Nações Unidas
e pelos organismos especializados;
59-3. os ajustes-por lugar de destino cor_re~p~n~entes
às categorias pi"OTisSiOiial c superior, inClusive os postOs pre_eft.
chidos através de eleição, conforrriC as decisões das Nações
Uriidas aplicáveis à sede da União;
60-4. as indenizações destinadas a todo o pessoal da
União, de acordo com as mudanças adotadas no sistema co·
mum das Nações Unidas;
61 -5. as contribuições pagas pela União e por seu
pessoal à Caixa Comum de Pensões do Pessoal das Nações
Unidas de acordo com as decisões do Comitê misto dessa
Caixa;
62- 6. as indenizações, devidas ao aumento de custo
de vida, pagas aos pensionistas da Caixa de Seguros dó Pessoal
da União segundo a prática adotada pelas Nações Unidas;
63 ~ _k) _ado tará as medidas necessárías para convocar
as Conferências· d_e_ Plenipotenciários e administrativas da
União, de acordo com os Artigos 1 e 2 da presente Convenção;
64 - I ) enviará à Conferência de Plenipotenciários as--re.
comendações que considere pertinentes;
65 - m) examinará e condenará os programas de trabalho e_ sua execução, bem co~o as disposições relativas aos
trabalhos dos órgãos permanentes da União;inclusive o calen·
dário de suas reuniões e adotará, em particular, as medidas
que considere adequadas para reduzir o número e a duração
das conferências e reuniões, -e diminuir os gastos conseguintes;
66- n) propordonara; com a aprovaçãO da ffiaioria dos
Membros da União, quando se tratar de uma conferência
administrativa mundial, ou da maioria dos Membros da União
pertencentes à região_ interessada, quando se tratar de uma
conferência administrativa regional, as -díretrizes adequadãs
aos órgãos permanentes da União referentes à sua assistênej,a
técnica e outras para a preparação e organização -das conferências administrativas;
67- o) nas situações previstas no arf. 11 da ConstituiçãOe conrorme o disposto no art. 16 da mesma, designará um
titular ao cargo, que tenha se tornado vago, de SecretárioGeral ou de Vice-Secretário~Getal durante uma reunião ordi·
nária. se a vacância ocorrer no período de noventa dias qu~
I
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precede a reunião ou durante uma reunião convocada por
seu presidente dentro dos períodos especificados nestas dispo·
sições da Constituição;
68- p) designará um titular ao cargo que se tenha torna·
do vago de Diretor de qualquer dos Comitês Consultivos Inter·
naci<:m-ajs·;··na primeira reUriião Oidiriárlã-rC3Iízãda aPós
em que ocorreu a vacância. O noVO" diretor permanecerá em
suas funções, cOmo especificado no art. 13 da Constituição,
até a data prevista para a Conferência- de Plenipotenciários
s.eguintc, na qual poderá ser eleito para o dito cargo;
69-.- Q) procederá ao preenchimento de vagas que se
produzam entre os membros da Junta Internacional de Regis·
tro de FreqUências. conforme o procedimento previsto no
art. 12 da Constituição;
70- r) desempenhará as demais funções previstas na
Constitu-iÇàO e -na j)reSCnte Con-vençaO·, bem como as funções
que, dentro dos limites da ConstiCuição, da presente Conven·
ção e dos Regulamentos Administrativos, se considerem ne·
cessárias para a boa administração da U niã:o ou de cada um
de seus órgãos permanentes:
71 - s) após a aprovação da maioria dos Membros da
União, adotará as medidas necessáriaS Para resolver, a título
provisório, os casos náo previstos na Constituição, na presente
Conven'ção, nos Regulamentos Administrativos e se_us anexos,
para a solução dos quais não seja possível aguardar até a
··
próxima conferência Competente;
72- t) remetétã à Confefêfida de PiCnipotenciários um
relatório sobre as atividades de todos os órgãos da União
desde a última Conferência de Plenipotenciários;
73- u) após cada reuníão.enviará, o mais breve possível,
aos Membros da União, relatórios sucintos sobre suas ati vida·
des, bem como os documentos que julgar convenientes;
74- v) tomará as decisões necessárias para conseguir
uma distribuiç~o geogr~fica eqüitativa do pessoal da União
e fisCa]ízará seu cumprimento.
-

a-data

ARTIGO 4
Secretaria·Geral
75 - 1. O Secretário-Geral:
76- a) coordenará as atividades dos diferentes órgãos
permanentes da União, levando em consideração a opinião
do_ Comitê de Coordenação conforme as_ disposições do art.
15 da Constituição," a fim de utilizar com a máxima eficáda
e economia o pessoal, os Tundas e os dCúnais recursos da
União;
77- b) organi~ará o trabalho da Secre.taria·Geral e no·
me ará o pesso~l desta, conforme as normas fiXa-das pela Corife.
rência de Plenipotenciários e os regulam€:rltos estabelecidos
pelo Conselho de Administração;
-·
78- c) adotará as medidas administrativas relativas à
consti~uição das secr~tarias especializadãs dos órgãos perma·
nentes e nomeará o pessoal dessas secretarias, com base na
seleção prévia e nas propostas do chefe de cada órgão permanel).te, fiCando a decisão final ~bre a nomeação ou dispensa
do pessoal a cargo do Seqetário-Gefªl; _
_
_
_
_ 79- d) informará ao Conselho de AdrninisüãÇão- t.Odas
as-decisões tomadas p~las Nações Unidas e pelos organismos
especializados, que_ ~fetem as condiçõe::) de serviço, indeni~
zações e pensões do sistema comum;
- 80- e) g3.f3nfifá a aplicação dos regulamentos administrativos e financeiros aprovados pelo Conselho de Adminis·
tração;
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81- O proporcionará assessoramento jurídico aos órgãos da União;
82- g) terá a seu cargó a supervisão administrativa do
pessoal da sede da União, a fim de lograr a utilização ótima
do pessoal e a aplicação das condições de emprego do sistema
comum ao pessoal da União. O pessoal nomeado para colaborar diretamente com os Diretores dos Comitês Consultivos
Internacionais, com o Diretor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomunicações e com a Junta Inte.rn.;~çirmal
de Registro de Freqüências. trabalhará sob as ordens di_re_tas
dos altos funcionários interessados, porém de acordo com
as diretrizes administrativas gerais do Conselho de Administração e do Secretário-Geral;
83- h) no interesse geral da União e em consulta com_
o Presidente da Junta Inte_rn_acional de Registro de Freqüên~
cias, o Diretor do Comitê Consultivo Internacional in_t~r~~Q_o
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 Con~elho de Adll).inistt:aç.ã_o _
sobre essas transferências temporárias de funções e suas conseqüências financeirãà;--

bem como as revisões que se efetuem dos Regulamentos Ad~
rninistrati"v_os; 93-2. as estatístiCas. ge"rãis c OS dO.cU:ffienYos oficiãis
de serviço da União prescritos _nos Regulamentos Admínistrativos;
-94-3. qualquer documento _cuja criação for prescrita
pelas conferênciaS e pelo Conselho de Administração; _
95- q) reunirá e publicará, sob forma adequada, as informações _nacio_nais e internacioqais refer_cntes às t~lecomunicações no mu_nQo inteiro;
.~ _
-96- r) reunirá e publicará, em colaboração com os de~
mais órgãos permanentes da União, as ínfóil:riii;ões de cár'áter
técnico ou administrativo que possam ser partJcUlannente úteis
aos países em desenvolvimento, a fim_ de_ ajudá-los a aperfei~
çoar suas redes de telecomunicações; cllam<!rá a atenção destes
países para as possibilidades oferecidas pelos programas inter~
nacionais patrocinados pelas Nações Unidas;
__
:-: ---9'1 ~ s) reunirá e publicará todas as informações relativas
à aplicação de meios técnicos que possam ser úteis aos Mem~
bros para alcançar o máximo rendimento dos serviços de telecomunicações_~·- erp _s;speci~l. o emprego mais conveniente
das_fr.eqüênCias radíoelétricãs -visãrídó diminuir as interferên-

84 - i ) proporclóTI3r'á ós serviçtrs-de secretari~t"CJ.Ue pr-e~
cede e que sucede às conferências da União;
85 - j) preparará recomendações para a primeira reu~
nião dos chdes d_e_ delegação mencionada no número 246
da presente ConvençãO, levando cm consideração os resultados de qualquer consulta regional;
86- k) proporcionará, se adequado, em coopCração
com o_ governo anfitrião, a Secretaria das conferência's da
União e, em colaboração com o chefe do órgão perrnãriente
interessado, proverá os serviços necessários para as reuniões
do órgão pcrmaneritC de que se trate, recorrendo ao_ pessoal
da União sempre que necessário, de acordo com o número
83 da presente Convenção. Poderá também, mediante solicitação e por contrato, proporcionar a secretaria de Outras reuniões relativas às telecomunicações;
87 -I) atualizará as listas oficiais, cX:ccto os registres
básicos e demais documentos indispensáveis que te ilham rela~
ção com as funções da Junta InternaciOnal de Registro de
Freqüências, utilizándo os dados enviados para tal fim pelos
órgãos permanentes da União ou pelas administrações;
88- m) publicará os principais relatórioS dos órgãos per~
manentes da União, as recomendações e a:s instruçõ_es_c;l~ope
ração decorrentes de tais recomendações para uso dos serviços
internacionais de .telecomunicações;
89- n) publicará os acordos in_ternaciomi.içe- regionais
relativos às telecomunicações que lhe tenham sido comunicados pelas partes interessadas e atualizará a documentação
relativa aos mesmOs;
90- o) publicará as normas técnícis da Junta Interna~
cional de Registro de Frcqüéncias, bem como quaisquer outros
dados relativos à ·consignação e utilização das freqüênciãs e
das posições orbitais dos satélites geoestacionários;preparadas
pela Junta no exercício de suas funçõeS;

-98- t) publicará periodicamente com o auxílío de i_nformaçõe_s coletadas ou colocada::;; a ~u~_dispos_ição, inclusive
aquelas obtida_s junto a outras organizações interna~ionais,
uma revista de informações e_ de doc.umentação geral cqncer~
nentes às telecomunicações;
__ .-- .
_ _ ...
99- u) determinará, em consulta com o diretor do Comitê Consultivo Internacional interessado, com o DirCtof do
Departamento de Desenvolvimento d_as Telecomunicações
ou, conforme o ~aso, com o Presidente da Junta In~crqacional
de Registro de Freqüêncías, a forma e a apresentação de
todas as publicações da União, levando em conta a sua natureza e conteúdo, bem como os mei.os de publicação mais a pro~
prfados e económicos;

91- p) preparará. publicará e atualizará, com a colaboração, se foro caso, dos demais órgãos permanentes da União:
92-1. A ducumcntação relativ_a à composição da
União, na qual se incluirá a situação dos Membros com relação
ao depósito do instrumento de._ratificação, aceitação, -apre:
vaç_ão ou adesão à constituíção c a convenção e suas emendas,

ciaS;- -

·

-

-

_ ~00- v_) adotará as medidas necessárias para que os documentos publicados sejam dist!ibuído-s em tempo hábil; 101- w) após consulta ao Comitê de Coordenação e
após realizar todas as economias passiVeis, prepafãrá e-submeterá ao Coilselho de Administração um projeto de orçamento
anual e um orçamento provisório para o-ano seguinte, abran~
gendo as despesas da União dentro dos limiteS -úxa4_os pela
Confáênciá de Plenipotencíários e cOmjjr"eendendo duas versões. Uma versão correspondendo a um crescimento nulo
para a unidade de contribuição e a outra a um çrescimento
inferior oU -igUal a qualquer limite fix3d_o pela Conferência
.de Pleriipotenciários, após eventual extia"çãO da conta de provisão. Uma vez aprovado pelo Conselho o projeto de orçamento e seu anexo contendo uma análise de custos_, __ serão
ellviadris a-todos os Membros da União a título de informação:
102- x) após consulta ao Comitê. de_Coordenação.e.éo.nsiderando seu parecer, preparará e submeterá ao Conselho
de Administração planos de trabalhos para o futuro relativos
as principais atividades da sede da união,_s.eguindo as diretrizes
do Conselho de Administração;
103- y) _preparará e submeterá ao Conselh_o de Administração planos plurianuais de reclassificação de cargOs, de
contratação e de .supressão de empregos;
104 - z) considerando as opiniões-do Comitê de Coordenação, preparará e apresentará ao Conselho de Administração
as análises de custos ?as principais atividades da sede da U n~ão
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durante o ano anterior à sessão,-Ievando em conta sobretudo
os efeitos obtidos com a racionalização;
105- aa) com o auxílio do Comitê de Coordenação, preparará anualmente um relatório de gestão financeira que submeterá ao Conselho de Administração, e ·um levantamento
re_capitulativo das contas antes de cada Conferência de Plenipotenciários; 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;
106- ab) com o auxílio do Comitê de Coordenação,
preparará um relatório anual sobre as atividades da União
que, após ser aprovado pelo Conselho de Administração. será
enviado a todos os Membros;
107- ac) realizará as demais funções de secretaria da
União;
108- ad) cumprirá todas as funçõeS que lhes sejam confiadas pelo Conselho de Administração.
109- 2.- O SeCrCtário..:Geral ou o Vice-Secretário-G'eral assistirão, em caráter consultivo as Conferências de Plenipotenciários e as conferências administrátiv3s da União, bem
como as Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionaís; assistirão igualmente com o mesmo caráter aS COnferências de desenvolvimento, sua participação nas-s-ess.ões do
Conselho de Administração será regida pelas disposiçõe-s dos
números 41 e 42 da presente Convenção. O Secretário-Geral
ou seu representante poderão participar, em caráter consultivo, de todas as demais reuniões da União.
ARTIGO 5
Junta Internacional de Registro de Freqüêndas

110 -1. (1) Os Membros da Junta Internacional de
Registro de Freqüências deverão estar plenamente capacitados por sua competência técnica em radiocomu11icações e
possuir experiência prática em rriatéria de consigriaç3.o e utilização de freqüências.
111- (2) Ainda assim, para permitir uma melhor compreensão dos problemas que aJunta terá que tratar em virtude
das disposições pertinentes do artigo 12 da ConStitUição, cada
m~mbro deverá conhecer as condições_ geográficas, econômtcas e demográficas de urna determinada região do globo.
112-2. A Conferência de Plenipotenciários· estabelecerá o procedimento de eleição nas condições eSpecificadas
no artigo 12 da Constituição. --' -~~
-113-3. (I) Os métodos de trabalhoâaJunta são definidos no Regulamento de Radiocomunicações.
114- (2) Os membros da Junta elegerão dentre eles um
Presidente e um Vice-Prcsidente, que permanecerão no exercício de suas funções durante um ano. Em seguida, o Vice-Presidente sucederá ao Presidente e um novo Vice-Presidente
será eleito.
115- (3) A Junta deverá dispor de uma secretaria espe:
cializada.
. 116-4. Nenhum membro da Junta poderá, no exerCÍCIO de_ suas funções, solicitar ou receber instruções de qualquer governo, de qualquer funcionário de um governo, de
qualquer organização ou pessoa pública ou privada. Além
disso cada Membro ·deverá respeitar o caráter internaciOrial
da Junta e das funções de seus membros e não ·deverá sob
qualquer hipótese procurar influenciar um desses membros
no que diz respeito ao exercíciO de suas funções.
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ARTIG06
Comitês Consultivos Internacionais

117-1. Cada Comitê Consultivo Internacional cumprirá suas tarefas mediante:
118 -a) a Assembléia Plenária que se reunirá de preferência a cada quatro anos. Quando uma conferência administrativa mundial correspondente for convocada, a reunião da
Assembléia _Plenária será realizada, se_ possível, pelo menos
oito meses antes desta Conferência;
119- b) as Comissões de Estudos estabelecidas pela Assembléia Plenária para tratar das questões a serem examinadas;
~ 120"- c) um Diretor assessorado por uma secretaria especializada.
121-2, (1) Cada Comitê Consultivo Internacional estudará e formulará recomendações sobre as questões que lhe
solicitem a Conferência- de Plenipotenciários, uma conferência
administrativa, o Conselho de Administração, o outro Comitê
Consultivo Internacional ou a Junta Internacional de Registro
de Freqüências, além daquelas cujo estudo haja sido decidido
pel~ Assembléia Plenária do próprio Comitê Consultivo Internacional ou solicitado ou aprovado por correspondência no
intervalo de suas Assembléias Plenárias por pelo menos vinte
Membros da União.
122- (2) Mediante solicitação dos Membros interessados, os Comitês ConSultivos Internacionais poderão igualmente realizar estudos e prestar assessoria sobre questões
relativas as suas telecomunicações nacionais. O estudo de tais
questões deverá ser efetuado de acordo com as disposições
do número 121 da presente Convenção e, quando estes estudos
implicarem na comparação de ·variantes 'técnicas, os fatores
económicos poderão ser levados em consideração.
ARTIG07
Comitê de Coordenação

123-1. (1) O Comitê de Coordenação assessorá e assistirá ao Secretário-Geral em todas as questões mencionadas
no artigo 15 dª Constituição, e assistirá ao Secretário-Geral
no cumprimento das tarefas a este designadas em virtude dos
números 76, 98, 101, 102, 105 e 106 da presente Convenção.
124 :-:-:- (2) O Comitê será responsável pela coordenação
com todas as orga-nizações internacionais mencionadã.s nos
art,igos 38 e 39 da Con~tituição no que se refere à representação
dos órgãos permanentes da União nas conferências dessas
organizações.
125 - (3) O Comitê examinará o-progresso dos trabalhOs
da União em matéria de cooperação técnica e, por intermédio
do Secretário-Geral, apresentará recomendações ao Conselho
de Administração.
126- 2. O COmitê procurará adotar suas conclusões
por unanimidade. 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. Nestas
circunstãnciãs informará prontamente e por escrito aos Membros do Conselho de Administração, indicando os motivos
que o levaram a tomar tais decisões e comunicando qualquer
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parecer apresentado por escrito por outros membros do Comi-
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143 -(2) Os Me~bros da_ União poderão comunicar
o convite que lhes foi endereçado às empresas privadas recopor outro lado, forem importantes, deverão ser submetidas
nhecidas por eles.
ao exame do Conselho de Administração em Sua sessão se144-2. (1) O governo anfitrião de acordo com o Conguinte.
selho d.e Administração ou segundo proposta deste último,
127-3. O Comitê será coriVocado por seu presidente,
poderá enviar uma notificação às organizações internacionais
pelo menos uma vez por mês; se necessário, pOderá também
interessadas em enviar seus observadores para participar da
ser convocado por solicitação de dois de seus membros.
conferência em caráter consultivo.
128-4. Um relatório sobre os trabalhos do Comitê
145- (2) As organizações internaciona-iS interessadas
de Coordenação será elaborado e fr:lilSfuitído, mediante soliciencaminharão ao governo anfitrião um pedido de admissão
taçãO"; aos Membros do Conselho de Admin"istraçáõ-.
no prazo de dois meses a partir da data de notificação.
146- (3) O governo anfitrião reunirá os pedj_çlqs e a
CAPÍTULO II
decisão de admissão será tomada pela própria conferência.
Disposições gerais referentes às conferências
147-3. Serão admitidos nas conferências administraARTIGO 8
tivas:
Convite e admissão às Conferências de Plenipotenciários
148- a) as delegações;
quando houver um governo anfitrião
149- b) os observadores das Nações Unidas;
129-1. O governo anfitrião, de acordo _com-_o Canse~
150- d) os observadores das organizações regionais de
lho de Administração, fiXará a data dcfínítiva-e-õ -rocarexato
telecomililicações mencionadas no artigo 32 da Constituição;
da conferência.
151 - d) os observadores dos oragnismos especializados
e da Agência Internacional de Energia Atômíca, conforme_
130-2. (1) Um ano antes desta data, o _governo anfi_
o núnlero 133 da presente_ Convenção;
trião- enviará um convite ao governo -de_ qada Membro da
União.
- - ----152- e) os observadores dáS organizações internacio131.- (2) Estes coóvites poderão ser enviados diretanais que tenham sido admitídas, conforme as disposições dos
riúinérõs 144 a 146 da preserite ConVenção;
mente, ou por intermédio do Secretário-Geral, oU ainãa- pcii'
iritermédio de um outro governo.
_
_
153- O os representantes das empresas privadas de ope132-3. O Secretário-Geral conVidará as Nações Uni- ração reconhecidas, devidamente autorizadas pelos Membros
das, conforme as disposiÇôCs do artigo 38 da Constituição, aos quais pertençam;
bem como as organizações regionais de telecoriluil~dàçôes
154- g) os órgãos permanentes da União, com caráter
mencionadas no artigo 32 da Constituição, -quando estas o consultivo, quando a conferência tratar de assuntos ligados
--------solicitem._
à__ sua: çbmpetência. Em caso- de necessidade, a conferência
133-"4. O governo anfitrião, dé aCOrdo Com~O-COriSF _põâerá cOiiVíaarum_-õrgaó permari-~nfe que· n30Tenha jli1gado lho de Administração, ou por proposta deste, poderá conVidar necessário- fazer-se representar;
os organismos especializados das Nações Unidas e a Agência
155- h) os observadores dos Membros da União que
Internacional de Energia Atómica a enviarem observadores participem, sem direito" a voto, na conferência administrativa
para participar da conferência em caráter consultivo, com regional de uma região que não seja aquela à qual pertençam
base na reciprocidade.
- --- -- -~-refeJiQp_~M~mbros.
134-5. (1) As respostas dos Membros da União deveARTIGO 10
rão chegar ao governo anfitrião pelo menos um mês antes
Procedimento para a convocação de conferências
da data de abertura da Conferência e, na medida do possível,
administrativas mundiais por solicitação de
conter todas as indicações sobre a composição da delegação.
Membros da União ou mediante proposta
135 - (2) Estas respostas poderãõ ser enviadas aO" godo Conselho de Administração
verno anfitrião dir:ctamentc, ou por intermédio do Secretá~
rio-Geral, ou ainda através de outro governo.
136-6. Todos os órgãos permanentes da União esta156--1. Os Membros da União que desejarem que
uma conferência administrativa mundial seja convocada deverão representados na Conferência em catáter consultivo~
137-7 Serão admitidos nas Conferênci~-9~-~(!n~?~ rão_informar ao Secretário-Geral de. sua intenção, indicando
a·-ordem do dia~ o local e a data proposta para a conferência.
tenciárióS:
138- a) as delegações;
157-:-- 2. O_Seqetárío~GÇ,tal; ao reCe_ber_ Solicitações semelhantes_de pelo menos um quarto dos Membros da União,
139- b) os observadores das Nações Unidas;
140- c) os observadores das organiZãÇOes regionais de infOnilará todos os Membros a esse respeito atrav.és dos meios
telecomunicações, conforme o número 132 da presente Con~ de telecomunicações mais adequados, solicitando-lhes que invenção;
~------- ---diquem, no prazo de seis semanas, se aceitam ou não a propo141 - d) os observadores dos organismos especializados sição formulada.
158 --3. Se a maioria dos Membros, determinada see da Agência Internacional de Energia .Atômicà, conforme ·
gundo as disposições do número 29 da presente ConVerição,o número 133 da presente convenção.
pronunciar-se em favor da proposta como um to~u seja,
ARTIGO g
aceitar, ao rriesmo tempo, a ordem do dia, a data e -o local
Convite e admissão às conferências administrativas
da reunião propostos, o Secretário-Geral informará a todos
quando houver um governo anfitrião
os Membros da União através dos meios de telecomunicações
142-1. (1) As disposições dos números 129 a 135 da mais adequados.
presente Convenção seráo aplicáveis às conferências adminis...... 159-4. (1) Se a proposta aceita referir-se à reunião.
trativas.
da conferência fora da sede da União, o Secretário-Geral
tê. Se em tais casos as questões não forem urgentes rrias,
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perguntará ao governo-do Membro interessado se aceita tornar-se o governo anfitrião.
160- (2) Em caso afirmativo, o Secretário-Geral, de
acordo com esse governo, adotará as medidas nec_essárias para
a reunião da conferência.

161- (3) Em caso negativo, o Secrctário-Geta1 conVidará
os Membros que solicitaram a convocação da conferênica para
formularem novas propostas yuanto ao local da reunião.
162-5. Quaodo _a proposta aceita consistir em reunião
da conferência na sede da União, serão aplicadas as disposições do art. 12 da presente Convenção.
163 - 6. (1) Se a totalidade da proposta (ordem do
dia. local e data) não for aceita pela maioria dos Membros
determinada segundo as disposições do número 29 da presente
Convenção, o Secretário Geral comunicará as respostas recebidas aos Membros da União, convidando-os a se pronunciarem de forma definitiva, no prazo de seís semanas, sobre
o ou os pontos de controvérsia.
_
164 - (2) Estes pontos serão considerados adotados
quando forem aprovados pela maioria dos Membros determinada segundo as disposições do número 29 da presente Convenção.
165- 7. O procedimento acima descrito aplica-se igualmente quando a proposta de convocação de uma conferCnci~
administrativa mundial for apresentada pelo Conselho de Administração.
ARTIGO II
Procedimento para a convocação de conferências
administrati\'·as regionais por solicitação
de Membros da União ou mediante proposta
do Conselho de Administração
166- Em caso de conferências administrativas regionais,
o procedimento descrito no artigo 10 da presente Convenção
aplicam-se apenas aos Membros da região interessada. Se
a convocação for feita por iniciativa dos Membros da região,
bastará que o Secretário-Geral receba solicitações semelhantes
provenientes de um quarto dos Mcmhros dessa região.
ARTIGO 12
Disposições relativas a conferências que se
reúnem sem um governo anfitrião
167- Quando urna confcrêriC:fa-Oeva ser realizada sem
um governo anfitrião, serão aplicadas as disposições dos artigos 8 e 9 da presente Convenção. O Secretário Geral, após
entendimento com o Governo da Confederação Suíça adotará
as medidas necessárias para convocar e organizar a conferência
na sede da União.
ARTIGO I3
Disposições comuns a todas as conferências
Mudança de data ou local de uma conferência
168 - I . As disposições dos artigos 10 e 11 da presente
Convenção aplicam-se, por analogia, quando houver urna pro~
posta de Membros da União ou do Conseiho de Administração
no sentido de modificar a data ou o local de reunião de urna
conferência. Entretanto, tais mudanças somente poderão ser
realizadas se a maioria dos Membros interessados, determinada segundo as disposições do número 29 da prese":te Convenção, pronunciar-se favorav-elmente.
169 - 2.~ Todo Membro que proponha a mudança de
data ou local de uma conferência deverá obter o apoio-do
_número exigido de outros Membros.
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_170_- 3. Surgido o caso, o,Secr.ctário-Oeral indica~.·,
pela comunicação citada no número 157 da presente Conv nção, as prováveis conseqüências financeiras resultantes da udança de local ou de data, por exemplo. quando já se tenham
efetuadas despesas na preparação da reunião da conferência
no local anteriormente previsto.
ARTIGO I4
Prazos e modalidades de apresentação de propostas
e relatórios às conferências
171- 1. Imediatamentc_após o envio dos convites,
_o_S_ecretário Geral soliCitará aos Membros que lhe remetam,
cm um prazo de quatro meses. suas propostas para os trabalhos
da conft:rCncia.
172-2. Todas as propostas cuja adoção envolva erilenda do texto da Constituição ou da Convenção ou de revisão
dos Regulamentos Administrativos devem conter referencias
aos números das partes do texto que requerem emenda ou
revisão. Os motivo_s da proposta devem ser indicados em cada
caso, da forma mais concisa possível.
173-3. O Secretário-Geral indiciará junto a cada proposta recebida de um Membro da União a origem da mesma
mediante o símbolo de Membro da UIT. No caso da proposta
ser patrocinada por mais de um Membro, irá acompanhada,
na medida do possível. do símbolo correspondente a cada
Membro patrocinador.
174- 4. O Secretário-Geral transmitirá as propostas.
a todos os Membros, à medida em que as receber.
175 - 5. O Secretário-Geral reunirá e coordenará as
propostas recebidas das administrações, das Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionais e das reuniões
preparatórias das conferências e as encaminhará aos Membros
à medida em que as receber, pelo menos quatro meses antes
da data de abertura da conferência em qualquer caso. Os
funcionários eleitos e demais funcionários da União e os observad()reS e representantes que puderem assistir às conferências
ãdministrativas segundo as disposições dos números 149_ a
155 não estarão habilitados a apresentar propostas.
176-6. O Secretário-Geral reunirá, também, os relatórios recebidos dos Membros, do Conselho de .Administração, dos Comitês cOrisU!tlVos lntCrnacionais, do Departame-n~
to de Desenvolvimento das Telecomunicações e da IFRB os
enYiaiá aos Membros pelo menos quatro meses antes da data
de abertura da conferência.
177 -7. O Secretário-Geral enviará a todos so Membros .. _o mais breve possível, as propostas recebidas depois
do prazo especificado no número 171.
178-8. As disposições do presente artigo se aplicarão
sem prejuízo daquelas que, em relação junto às emendas,
se encontram no artigo 44 da Constituição e no artigo 35
da presente Convenção.
ARTIGO 15
Credenciais das delegações para as ~onferências
179 - 1. As delegações enviadas pelos Membros da
União às conferências deverão estar devidamente credenciadas, segundo as disposições dos núme~o_~ 180 a 186 ~a presente
Convenção.
180-2. (1) As- cre-denciais das delegações enviadas às
Conferência de Plenipotenciários estarão credencíadas por instrumentos assinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de
Governo ou ainda pelo Ministro das Relações Exteriores.
181 - (2) As credenciais das delegações envia~as às conferências administrativas estarão credenciadas por mstrumen-
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tos assinados pelo Chefe de Estado, pelo Chefe de Gove_rno,
pelo Ministro das Relações Exteriores ou ainda pelo Ministro

competente para as questões tratadas durante a conferência.
182- (3) Dependendo de confirmação por parte de uma
das autoridades menciOnadas os números 180 ou 181 da presente Convenção, e recebida antes da assinatura das Atas
Finais, as delegações poderão ser provisoriamente acreditadas
pelo Chefe da missão diplomática do Membro interessado
junto ao governo do país onde se realiza a conferência. Caso
a conferência seja reali:z;ada na Confederação Suíça, as Delegações poderão, tambén1, ser provisoriamente acreditadas pelo
Chefe da Delegação Pefnlanente do Membro interessado junto aos Escritório das Nações Unidas em Genebra ...

183 - 3. As credenciais serão aceitas se estiverem assi~
nadas por uma das autoridades mencionadas nos números
180 a 182 da presente Convenção c se corresponderem a um
dos seguintes critérios:
184 -conferir plenos poderes à delegação;
185 -autorizar a delegação a representar seu governos
em restrições;
- -- 186- conCeder à delegação ou a alguns de seus membros
o direito de. assinar as Atas Finais.
187-4. (1) As delegações cujas credenciais forem consi~
deradas em ordem pela sessão plenária estarão habilitadas
a exercer o direito 'de voto do Membro interessado, a reserva
do disposto nos números 148 e 189 da Constituição, e a assinar
as Atas FinaiS-.
188 - (2) As delegações cujas credenciais não forem
con5;ideradas cm ordem pela sessão plenária não estarão habi~
litadas a exercer o direito de voto. nem a assinar as Atas
Finais até que a sua situação seja regularizada.
189-5. As credenciais deverão ser depositadas, o Inais
breve possível, junto à secretaria da conferência. A cofriissão
prevista no número 265 da presente ConVenç3o verificará as
credenciais de cada delegação e apresentará suas conclusões
e:n sessão_pl7nária no_p_razo fixado pela mesf!Ia. Tod~ delegaçao terá drrcito a partiCipar nos trabalhos e a exercer o direito
de voto, enquanto a sessão plenária da conferência não se
pronunciar sobre a· validade de suas credenciais.
·190 -6. Em regra geral, os Membros da União deverão
procurar enviar às conferências da União Suas próprias delegações. Entretanto, se por motivos exCepcionais um Membro
não puder enviar sua própria delegação, poderá conceder à
delegação de um outro Membro da União o poder de votar
e de assinar cm seu nome. Estas transferências de poderes
deverão ser objeto de um instruinento aSsinado po"r uma das
autoridades mencionadas nos números 180 ou 181 da presente
Convençã~.
-

191 - 7. Uma delegação com direito de voto poderá
outorgar mandato a uma outra delegação com o mesmo direito
para exercer seu direito de voto durante uma ou mais sessões
às quais não puder estar presente. Nete caso, deverá informar
o presidente da conferência cm tempo hábil e p-or escrito.
192 - 8. Uma delegação não pode exercer mais de
um voto por procuração.
193 - 9. As credenciais e procurações enviadas por
telegrama não serão aceitas. Entretanto; serão aceitas as resP.OStas telegráficas às solicitações de esclarecimento do presi~
dente ou da secretaria da conferência relativas a. credenciais.
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CAPÍTULO lii
Disposições gerais relativas aos
Comitês Consultivos Internacionais
ARTIGO 16
Condições de participação
194-1. Os membros dos Comitês Consultivos Interna~
cionais mencionados nas disposiÇões pertirlentes- ão --àrt: 13
da Constituição poderão participar de todas as atividades do
Comitê ConSultivo Internacional iilteressado.
195-2. (1) Toda solicitação de partfdpação nos traba~
lhos de um Comitê Consultivo Internacional proveniente de
uma empresa privada de _operação reconhecida, ou de um
o"rgailiSrilo com fins cieOtíficos ou industriais deverá ser aprovada pelo Membro que a reconhece. O pedido será encami~
nhado por esse Membro ao Secretário~Geral, que o levará
ao conhecimento de todos os Membros e do Dirctor desse
C?iifitê. Este comunicará à empresa privada de operação reco~
nht!cída ou ao organismo com fins -cie-ntíficos ou iriJusirfais
a·çlec_isão que tenha sido tomada com relaÇão a sua solicitação.
- -- -196- (2) Toda empresa privada de operação reconheicda
poderá atuar em nome do Membro que a tenha reconhecido
sempre que esse Membro comunique em cada caso ao Comitê
Consultivo Internacional interessado ter concedido tal autorização.
197-3. (I) As organizaçõe~ internacionais e as organizações regionais de telecomunicações mencionadas no artigo
32 da Constituição, que tenham atividades afins e coor-d-cneffi
seus trabalhos com os da União, poderão ser admitidas para
participarem, em c3ráfer consultivo, nos trab-alhos dos COmitês Consultivos Internacionais.
198 - (2) A primeira solicitação _de participação nos
trabalhos de um Comitê Consultivo Intcrnacional, proveniente de uma organização internacional ou de urna organização
regional de telecomunicações mencionadas no artigo 32 da
Constituição, deverá ser encaminhada ao Secrct<irio~Geral
que a "tran~mitirá através dos meios de telecomunicações mai~
adeqüados a todos os Membros, e os convidará a pronunciar~se
sobre a aceitação desse pedido. A solicitação será considerada
aceita quando a maioria das respostas dos Membros recebidas
no prazo de um mês for favorável. O Secretário-Geral levará
o resultado dessa consulta a todos os Membros e aos membro~
do Comitê de Coordenação.
199 -"4. Toda empresa privada de operação reconhe~
cida, toda organização internacional ou regional de telecomunicações e todo organismo com fins científicos ou industriais
admitido a participar nos trahalhos de um COmitê Consultivo
Internacional, terá o direito de __denunciar essa participação
através de notificação enviada ao Secretário-Geral. Esta denúncia terá efeito transcorrido um ano contado a partir do
dia d_o recebimento da notificação pelo Secretário-Geral.
ARTIGO 17
Atribuições da Assembléia Plenária
_____ 200 ~A Assembléia Plenária:
ZOl-a) examinará os Relatórios das Comissões de Estudos e aprovará, modificará ou rejeitará os projdos de reco~
mendações constantes dos mesmos, e tomará nota das reco~
~enda~ões novas ou modificadas que tenham sido aprovada::-.
oportunamente pelos procedimentos acordados peléi Assemblé~a Plenária para a aprovação de recomendações novas e
revtsadas entre Assembléias Plenárias;
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202 - b) examinará as questões existentes. a fim de
definir a continuação ou não de seus estudos, e estabelecerá
uma lista de _novas questõ~s a serem estudadas conforme as
disposições do número 121 da presente Convenção. Durante
a redução do texto de novas questões, é conveniente_ s_e_ja
assegurado que, cm prindpio, seu esttidó- devera-sefCóndufdo
dentro de um período equivalente ao dobro do intervalo entre
duas Assembléias Plenárias;
- - -----.
203 - c) aprovará o prOgrama de trabalho decorrente
das disposições do número 202 da presente Convenção e determinará a ordem das questões a serem estudadas segundo sua
importânCia; prioridade e urgência, coilsideran-dõ-'3-tlCCesstdade de manter em bases mínimas as exigênciaS qUailto ãós
recursos da União;
204 --d) decidirá, levando em consideração o _programa
de trabalho aprovado em conformidade com o número 203
da presente ConvençãO, se as Comissões de Estudos existentes
devem ser mantidas ou dissolvidas e se novas comissões de
estudos devem ser criadas;
205 - e) atribuirá às diversas comisSões, as q-uestões
a serem estudadas;
206 - f) examinará c aprovará o Relatório do Diretor
sobre os trabalhos do CoJititê a partir -da última reunião da
Assembléia Plenária;
207 ~ g) aprovãrá, se for -o--caso, para ser submetido
ao Conselho de Administração, a estimatíVa apresentada pelo
Diretor nos termos das disp()sições do número 234 da presente
COirVcnção, das necesSidades financeir3.s do Comitê até ã prOxima Assembléia Plenária;
208- h) deveria levar em consideração, ao adotar Resoluções ou DeCiSõeS, suas repercussões fiminceiras previsíVeis
e eVitar a adoção daquelas que possam ocasionar despesas
acima dos limites m-áxiinos dos créditos fix3dos pela- COnferênci;:t de Plenipotenciários;
·
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ARTIGO 19
Direito de voto nas sessões das

Assembléias Plenárias
214-1. Os Membros autorizados a votar nas sessões das
Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionais
são os mencionados na disposição pertinente do artigo 3 da
Constituição. Entretanto, quando um Membro da União não
se fizer representai por sua adminístrâÇ.áO, os representantes
das empresas privadas de operação reconhecidas pelo Membro
em questão terão direito, em conjunto e qualquer que seja
seu número, a um único voto, nas condições do número 196
da presente Convenção.
215-2.~ As disposições dos números 190 e 193 da presente
CortVehção relativas a delegação de_ poderes, serão aplicáveis
às Assembléias Plenárias.
ARTIG020
Comissões de Estudos

216-1. A Assembléia Plenária criará e manterá, segundo
as necessidades, Comissões de Estudos dedicadas às questões
que forem colocadas para exame com vistas à preparação
cl~ _Relatórios e Recomendaçõe~. As administrações, ~s empresas privadas de operação reconhecidas, as organizações
com fins científicOs Ou industriais, as organizações internacionais e as organizações regioriãís de telecomunicações, admitidas de acordo com as disposições dos números 197 e 198
da presente Convenção, que desejarem participar dos trabalhos das Comissões de Estudos, indicarão seus nomes durante
a Assembléia Plenária ou, posteriormente, ao Diretor do Comitê Consultivo Internacional correspondente.
217-2. A Assembléia Plenária nomeará normalmente
um presidente e um _vice-presidente para cada Comissão de
Estudos. Se o _volume de trabalho de uma Comissão de Estu209-1) considerará os Relatórios da Comissão Mundial dos assim exigir, a Assembléia Plenária nomeará, para essa
comissão, tantos vice-presidentes quantos forem necessários.
do Plano e todas as demais questões julgadas necessárias de
acordo com as disposições do artigo 13 da ConstitUição e Para a nomeação de presidentes e de vice:-presidentes, deverão
ser levados em conta, particularmente, os critérios de compedo presente capítulo.
tência- pessoal e a- exigência de uma distn1mição geográfica
equitativa, bem como a necessidade de incentivar a partíciARTIG018
-- pação mais efiCaZ dos países em desenvolvimento. Se rio ínterReuniões da Assembléia Plenária
valo entre duas Assembléias Plenárias- o presidente de uma
Comissão de Estudos vier a ser impedido de exercer suas
funções e se a sua .Comissão de Estudos possuir aperias um
210-1. A Assembléia Plenária reunir-se-á nói"riialmente
vice-presidentc, este tomará o seu_ lugar. Quando se tratar
em datave loca.l fixados pela ~ssembléí~ -~lenária precedente.
de uma Comissão de Estudos para a qual a Assembléia Plená211-2. A data e·local.de uma reunião da Assembléia
ria tiver indicado vários vice-presidentes, essa Comissão duPlenária poderão ser modificados com a aprovação da maioria
rante sua primeira reunião, elegerá entre eles o seu novo
dos Mell\bros da União que tenham respondido a uma consulta
presidente e, se necessário, um novo vice-presidente entre
do Secretário~Geral.
seus membros. Essa COmissão de Estudos elegerá também
um novo více-prcsidente se durante o período entre duas reu212-3. Cada reunião da Assembléia Plenária será presiniões da Assembléia Plenária um deles ficar impossibilitado
dida pelo Chefe da delagação do Membro em cujo território
de exercer suas funções.
se celebre a reunião ou, quàndo esta reunião se _ realizar na
Sede da União, por uma pessoa eleita pela Assembléia. O
ART1G021
Presidente será assistido por Vice-Presidentes eleitos pela AsCondução dos Trabalhos das Comissões de Estudo
sembléia Plenária.
218-1. As questões confiadas às Comissões de Estudos
213-4. Corresponderá ao Secretárió'Geral adotar, de
serão, na medida do possível, tratadas por correspondência.
acordo com o Diretor do Comitê Consultivo Internacional
219-2. (1) A Assembléia Plenária, entretanto, poderá
interessado, as disposições administrativas e financeiras neces- - dãf dii"etrizes _sobre as reuniões, das Comissões de Estudos.
sárias à realização das reuniões da Assembléia Plenária c das
que parecerem necessárias na condução de importantes grupos
-Comissões de Estudo.
de questões.
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220- (2) Em regra g~_!ál_, no _in!~rvalo entres duas Assembléias Plenárias, as Comissões de Estudos não realizarão mais
de duas reuniões, incluindo a reunião final do período de
estudos.
221- (3) Além disso, se o presidente de uma Comissão
julgar, após a Assembléia Plenária, que Unl.a -õi.a maiS ieuniõC!s
de sua Comissã6 de _Estudos não previstas pela Assembléia
Plenária serão necesárias para discutir verbalmente questões
que não puderem ser tratadas por correspondência, o mesmo
poderá, com a autorização de sua adminiSiraç_ã(ie ap-óS COnsultar o DirCtor do Comitê interesSado e os mcinbros -de sUá
Comissão ·cte Estudos, propor uma reunião" em local conveniente, levando em conta a necessidade de reduzir as despesas
ao mínimo pOssíveL
222~3.
As Comissões-de Estudos poderão tomar medias
para obter dos Membros a aprovaçãO -daS Recomendações
concluídas entre Ass_embléias Plenárias. Para. obter tal aprovação serão aplicados os procedimentos_ aprovados pela Assembléia Plenária correspOndente. As Recomendações assim
aprovadas terão a mesma. categoria que as aprovadas pela
Assembléia Plenária.
223-4. A Assembléia Plenária, em cãso de necessidade,
poderá constituir' grúpos âe trabalho mistos para o estudo
de questões que requeiram a participação de especialistas de
várias Comissões de EstUdos.
224-5. _ Após consUlta ao Secretário-Geral, o Diretor de
um Comitê Consultivo Internacional, de acordo com os presidentes das Comissões de Estudos interessadas, estabelecerá
o plano geral das reuniões de um grupo de Comissões de
Estudos que deverão reunir-se no mesmo Ioga! durante o
mesmo período.
225-6. O DirctOr enviará os RelatórioS finais das Comissões de Estudos incluindo uma lista das Recomendaçóe:s aprovadas desde a última Assembléia Plenária, às administrações
participantes, às empresas privadas de operação reconhecidas
e às organizações com firis- científicos ou industriais de seu
Comitê Consultivo Internacional e, eventualmente, às organi~
zações irtrernatloilãiS -·e regionais--de telecomuniCáções, 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 mCnOs- que se- realize reuniões de comissões de
Estudos imediatamente antes da reunião da As~embl~i_ª- Plenária. As questões que não se constituírem objetO de um Relatório forriecido nessas condições não Serão inscritas na ordem
do dia da Assembléia Plenária.

ARTIG022
Funções do Diretor; secretaria especializada
226-1. (1) O Dirctor de cada Comitê Consultivo Internacion-al coordenará os trabalhos da Assembléia Plenária e
das Comissões de EStudos e será responsável pela organização
dos trabalhos do Comitê.
227- (2) O Diretor será responsável pelos documentos
do Comitê e orgariíúúá,- de acordo com o Secretário-Geral,
sua publicação nos idíomas de trabalho da União_.
228- (3) O Díretor será assistido por uma secretaria constituída por pessoal especializado que trabalhará sob sua autoridade direta na organização dos trabalhos do Comitê.
229- (4) O pessoal das secretarias especializadas dos Comitês Consultivos IriternaCionais estará--sob a autoridade do
Secretário-Geral, no que diz respeito ao-aspecto_ administra-
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tivo, çle acordo com as disposições do número 82 da presente
Convenção.
230-2. _ O Dire_tor selecionará o pessoal té_cnico e admi~
nistrativo 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-Gerãl, de acordO com o Diretor. A decisão definitiva sobre a nomeação
ou destituição pertence ao Secretário-Geral.
231-3. O Diretor participará de pleno direito. em caráter consultivo, das deliberações da Assembléia Plenária e das
Comissões de Estudos e, sujeito às disposições do número
213 da presente Convenção, adotará as medidas necessárias
para a preparação das reuniões da Assembléia Plenária e das
Comissões de Estudos.
232-4r O Diretor prestará contas_, em uni relatório aprsentado à Assembléia Plenária, das atividades do Comitê Consultivo Internacional a partir da última reunião da Assembléia
Plenária. Este Relatório, uma vez aprovado, será enviado
ao Conselho de Administração através do Secretário-:-Geral.
2:33~5.
O Dfretor apre-sentàrá 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,
234-6. O Diretor, ·após consultar o Secretário-Geral,
submeterá à _aprovação da Assembléia Plenária uma estimativa' das necessidades financeiros do seu comitê até a próxima
Assembléia Plenária. Esta estimativa, ú.má vez aprovada pela
Assembléia Plenária, será enviada ao Conselho de Administração através do Secretário~Geral.
235-7, O Diretor_ estabelecerá, para que o SecretárioGerar as incOrpore- -às previsões órçamenJárias ariuáis. -da
União, as previsões de despesas do COinitê pata ó ano seguinte, baseando-se na estimativa das necessidades financeiras do
Comitê aprovada pela Assembléia Plenária.
236--S. O Diretor participará, sempre que necessário,
das atividades de cooperação e assistência fécDica da União
no contexto das dísposições da Constituição e da presente
Convenção.
ARTIG023
Propostas para as conferências administrativas
237-1. As Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internã.CionaiS estão autorizadas a submeter às conferêllcias admini~Va!_iyas propostas originárias din!iãm_~~te de
suas recomendaçõ~? ou de conclu~ges dos estudos_ que se
acham em andamento.
238:2. As-Assembléias Plenárias poderão formular propostas de modificações dos Regulamentos administrativos.
239-3. Estas propostas serão encaminhadas em tempo
hábil ao Secretário-Geral, para serem agrupadas, coordenadas
e transmitidas segundo as condições previstas no número 175
da presente Convenção.
- ARTIG024
Relações dos Comitês Consultivos Internacionais
entre si e com as organizações internacionais
240-L (1) As Assembléias Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionais poderão constituir comissões- mistas
para efetuar estudos_ e formular recomendações_ sobre questões
de interesse comum.
241- (2) Os Diretores dos Comitês poderão, em colaboração com os presidentes das comissões, organizar reuniões
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255- c) a constituição da secretaria da conferênCia, formada pelo pessoal da Secretaria-Geral da União e, se necessário, do pessoal cedido pela administração do governo anfitriãO:- ---- -3. At_ribuiÇÕ!!S_Õ_o.presidente da conferência
Plenária de cada um dos Comités.
242-2. - Quan-do um dos Comitês for convidado a partic256_-L _Além do exercido de_ todas as demais atribuipar de uma reunião de outro Comitê ou _de uma organização ções que lhe são conferida.s pelo presente Regulamento. o
presidente abrirá e encerrará cada sessão plenáría; dirigirá
internacional, sua Assembléia Plenária ou seu Di_retor poderá
adotar as medidas necessárias, considerando o número 124 os debates e garantirá a aplicação do Regulamento Interno,
concederá a palavra, colocará as questõ_es em votação e procla-da presente Convenção, para designar um repreSentante com
mái'â as--decisões adotadas.
- - - -- - ---- - caráter consultivo.
243-3. O-Secretário Geral, o Vice-:Secretário-Geral, O
25T--2. _AssUmirá a.direção geral_ dos_ trabalhos da conPresidente da Junta Internacional de Registro -de Freqüências,
ferência e garantirá aniahuteilção- da_ordem durante as seSsões
o Diretor de outro Comitê Consultivo Internacional e o Dire- plenáriaS. Resolverá as inoçõeS _e___qUestõe-s de ordem e, em
tor do Departamento de Desenvolvimento das Telecomuni- particular, terá o poder de propor o adiamento ou o errcerra~
cações ou seus rep-resentantes poderão assistir, em caráter niento do debate, o levantamento ou a suspensão de uma
consultivo, às reurii6es de um COmitê consultivo Internacio- sessão. Poderá também adiar a convocação de uma sessão
nal. Se necessáriO, cada Comitê Consultivo Internacional po- plenária, se o julgar necessáriO.
derá convidar para suas reuniões, em caráterconsultivo, repre258 .:...__ 3~ Protegerá o direito de todas as delegações de
sentantes de qualquer órgão permanente da União que não expressarem livre e plenamente sua opinião sobre o assunto
tenha considerado necessário fazer-se representar.
em discussão.
259 ____:_ 4. - Fará com que os debates limitem-se aos assunCAPÍTULO-IV
tos em discussão" e poderá Triierromper qUalquer orador que
Regulamento Interno
se afaste da questão_ tratada, para ressaltar a necessidade de
ARTIG025
que se atenha à matéria em discussão.
Regulamento interno das conferências
4. ConStitUiÇãO de comissões
e de outras reuniões
260- 1. A sessão plenária poderá constituir comissões
para examinar as questões_ submetidas às deliberações da con244- O RegUlamento interno será aplicado sem prejuízo ferênCia~ Essas comissões poderão estabelecer subcomissões.
das disposições relativas· às emendas contidas no artigo 44 As comissões e subcomissões poderão igualmente constituir
grupos de trabalho.
da Constituição e no artigO 35 da presente Convenção:
-261-2. Somente serão estabelecidas subcomissões e
I. Ordem dos lugares
245- Nas_reuniões das conferências, as delegações serão grupos de trabalho quando absolutamente necessáriO.
262 __; 3. À reserva das disposições- dos números 260
dispostas por ordem alfabética dos nomes em francês dos
Membros representados.
e 261 da presente ConvenÇão serão eStabelecidas as seguintes
cõmiss_õ_es:
2. Abertura da conferência
--- 4.1_ Comissão de direção
246-1. (1) A sessão inaugúral da conferência será prece263 .:..:... ã)' .Esta _comissão será_n_o-rmalrnente _çOnstitu_íQa
dida de uma reunião dos chefes das delegações, no__ curso
da qual será preparada a ordem do dia da primeira sessão pelo presidente da conferência ou__da reuniãO,_é(ue a presidirá,
plenária e serão apresentadas as proposições referentes à orga- pelos vice-presidentes e pelos presidentes e vice-presidentes
nizasão e. à designação do presidente e vice-presidentes da das comissões.
264- b) A comiss-ão de direção coordenará todas as aticonferência e de suas comissões, considerando-se os princípios
de rotatiVidade, da distribuição geográfica, da competência vidades relativas ao bom andamento dos trabalhos, e estaberiecêssãria e -das disposíÇõéS do número 250- da presente Con- lecerá_ a ordem e o número de sessões_, evitando, se possível.
a simult~neidad~,Jendo_em vista_p pe_qu~no número de d~_legavenção.
247' (2) O presidente da reunião dos chefes das delega- dos de algumas adminiStrações. 4.2 Comissões de credenciais
ções será designado em conformidade com as disposições dos
265- Esta comissão verificará as credencíais das deleganúmeros 248 e 249 da presente Convenção.
ções nas conferências e apresentará suas conclusões na sessão
248~2.
(1) -A-COnferência serã"ii:IaU:g'iirada por uma perplenária, nos prazos por esta fixados.
sbnàl'idade designada pelo Governo anfitrião.
4.3 Comissão de redação
249- (2) Se não houver um Governo anfitrião, a confe266- a) _Os textos estabelecidos pelas diversas comissões,
rênêia 'será· üülUgU.rada pelo chefe de delegação mais idoso.
250-3. (1) Na primeira ·sessão plenária será realizada que serão por elas elaboradas na medida do possível em sua
a eleição do presidente que, em geral, será uma personalidade forma definitiva cOnsiderando as opiriiões- einitldas, serão submetidos à comissão de redação, que será encarregada de aperdesignada pelo Governo anfitrião.
feiçoar a sua forma sem alterar-lhes o sentido e, se oportuno,
251- (2) Se não _houver governo anfitrião, o presidente
artíCulá-los com os textos anteriores nãp modificados.
será esColhido levando~se em consideração a proposta feita
267-:- ~) Estes textos serão submetidos pela comissão
pelos chefes das delegações durante a reunião citad~ no núme- ..
de redaçã.o à sess~o plenária, -que os aprovará ou devolverá,
ro 246 da presente Convenção.
para fins de novo exame, à comissão competente.
252-4.- -A primeira sessão ·plenária efetuará ainda:
4.4 Comissão de_ controle orçamentário
253-a) a eleição dos vice-presidentes da conferência;
268- a) A.o_~er aberta uma conferência ou uma reunião,
254-b) a constituçião das comissões da conferência e a
a sessão plenáriã. designará uma coinissão -de controle orça~
eleição dos presidentes e vices-presidentes respectivos;

mistas de Comissões pertencentes aos dois Comitês, c_om vistas
a efetuar estudos e_ preparar projetas de recomendações sobre
questões de interesse comum. Este.s_ projetas_ de recomendações serão apresentados na seguinte reunião da Assembléia
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mentário encarregada de apreciar a organização e os meios

colocados a disposição dos delegados, de examinar e -aprovar
as contas das despesas realizadas durante toda a duração da
conferência oU reunião. Formarão esta comisSão, 3.lém dOs
membros _das_delegações que desejarem participar·, um representante do Secretário-Geral e, havendo um governo anfi-

trião, um representante do mesmo.
269- b) Antes de se esgotar o orçamento aprovado pelo
Conselho de AdminiStração- parã. a conferência ou _ reunião,
a comissão de controle orçamentário, em colabor_ação com
a secretaria da conferência-ou reunião, apresentará à· sessão
plenária um estado proviSório das despesas. A sessão plenária,
com base no mesmo, decidirá se seus progressoS "r"eãlizados
justificam um prolongamento da conferência oU r·euníão: além
da data em que se esgotare_m os c:ré~itos orçaJ!l~ntáriOs._
270- c) Ao final de_ cada conferência OU -reUnião, a ~cO-
missão de controle orçamentário apresenta fá à sessãci plenária
um relatório indicando, o mais exatamente possível, o valor
estimado das despesas da conferência ou re-união, bem como
a estimativa dos custos prováveis decorrentes da execução
das decisões tomadas pela conferência ou reunião.
271- d) Uma vez examinado e aprovado, este relatório
será trailsmífido ao Secretáf:io-Geral pela sessão plenária, com
suas observações, a fim de que seja apresentado ao COnselho
de Administração em sua sessão anual subseqüente.
5. Composição das comissões
- -5.1 Conferência de Plenipotenciários
272- As comisSões serão constitUídas por delegados dos
Países-Membros e por observadores e representantes previstos
nos números 139, 140 e 141 da presente Convenção, que assim
o solicitara~ ou que fOram designados pela sessão plenária.
5.2 Conferências administrativas

273- As comissõeS serão constítuldaS-lfór delegados dos
Países-Membros, por observadores e representantes previstos
nos números 149 e 153 da presente Convenção, que assím
o solicitaram ou foram designado_s pela sessão plenária.
6. Presidentes e Vici!-Presidentes das subco_missões
274 - O presidente de cada comissão proporá à mesma
a escolha dos presidentes e vice-prcsidentes das subcomissões
-- -- que instituir,
7. CorivocaÇão para sess_ões _
275 -As sessões plenárias e as sessõ'es das comissões,
subcomissões e grupos de trabalho serão anunciadas com antecedência suficiente; no local de reunião da conferência,
8. Propostas apresentadas antes da abertura_ da _confer~ncia

276- As propostas apresentadas antes da abertura a conferência serão distribuídas pela sessão plenária entre as comissões competentes institUiÇões OOriform.e as disposições .da seção
4 do presente Regulamento Interno. No entanto, a sesão plenária poderá tratar diretamente qualquer proposta. -9. Propostas ou emendas apresentadas durante a conferência
277 - 1. As propostas ou emendas apresentadas após
a abertura da conferência serão- ericaminhadas, conforme o
caso, ao presidente da conferência ou ao preSidente da comissão competente, ou ainda à secretariã -da conferência para
fins de publicação e distribuição como documentos de confe--rência.
278----:-2 .. _Nenhuma proposta ou emenda escrita será
apresentada se não estiver assinada pelo chefe_da_delegação
interessada ou por seu suplente.
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279--3. O presidente da conferência, de uma comiss-ão, de uma subcomissão ou de um grupo de trabalho poderá
apresentar em qualquer tempo propostas para acelerar o curso
dos debates.
280-4. Qualquer proposta ou emenda deverá -conter
em termos concretos e preciSos Olextõ a ser examiri'ado. ·
281-5. (1) O Presidente da conferência ou o presidente da comissão, da subcomissão ou do grupo de trabalho
competente decidirá, em cada caso, se uma proposta ou emenda apresentada durante a sessão poderá ser objeto de uma
comuniCação verbal ou se deverá ser apresentada por escrito
para fins de publicação e distribuiçãO nas condições previstas
no número 277 da presente Co_t}venção .
. . 282 ~ (2) Em geral, o texto de q_ualquer propostaimpor·
tante- a· ser colo.cada en1_ votação deverá sei" distribuído nos
ldlõffias de irabilho da cOnferência cOm_· antecedência- suficiente p~ua permitir seu- estudo antes da discussão.
283- (3) Por outro lado, 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.
284-6. 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.
10. Requisitos exigidos para discussão, decisão ou votação das propostas ou emendas
285 -:-:-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.
286- 2. Toda proposta ou emenda devidamente apgiada deverá ser submetida à discussão e depois à decisão, caso
necessário, medüinte votação.
11. Propostas ou emendas omitidas ou adiadas
287- Quando uma proposta ou uma emenda 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
.
-~ -288. :.:_Para qUe uma 'vOtação terlha validade durante uina
sessão plenária, é preciso que mais da metade das delegações
acreditadas à conferência: e com direito a voto estejam presentes ou representados na sessão.
_12.2 On!em dos debates
.
_ .. .. .
.
289 - ( 1) As pessoas que o desejarem só poderão fazer
uso da palavra após obter o cons~ntimento do presidente.
Em regra geral começarão por explicar a que título estão
falando.
290- (2) Todo__orador deverá exprimir-se lenta e distintamente, separando befn as palavras e marcando as pausas
"_neçe_s_s._á,_r.ias.• para que todos compreendam o que deseja dizer.
12.3 Moções e questões de ordem
291-"(1) Durante os debates qualquer delegaçãl1.JXXI~.
rá, no momento em que julgar oportuno, apresencit uma
moção-de ordem ou suscitar uma questão de ordem, que
darão imedi_atam~nte lugar a uma decis~o_ tomada pelo presi-dente, conforme o presente Regulamento Interno. Qualquer
delegaçã_9 poderá apelar da decisão do presidente, porém esta
permanecerá válida em sua totalidade se a maioria das delegações presentes e votantes não se opuser.
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292,....,.... (2) A -delegação que apresentar uma moção de
ordem não_ poderá, em sua intervenção, tratar da subsistência
da questão em discussão.
12.4 Ordem de prioridade das moções e questões de ordem
293- A ordem de prioridade das moções e questões
de ordem de que trata o número 291 da presente Convenção
será a seguinte:
2-94- a) qualquer questão de ordem relativa à aplicação
do presente Regulameóto interno, compreendidos os procedimentos para a votação;
295- b) suspensão da sessão;
296-c) levantamento da sessão;
297:--- d) adiamento do debate da questão em discussão;
298-e) encerramento- do debate sobre a questão em
dicussão;
299- O qualquer Outra-mo_ção 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
300- Durante a discussão_ de uma questão, uma delegação poderá propor ã suspensão ou o levantamento da sessão,
indicando os motivos de sua proposta. Se a moção for apoiada,
a palavra será dada a dois oradores contrários a moção e
unicamente para este fim, ãpós o que a moção será colocada
em votação.
12.6 Moção de adiamento do debate
301- 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 mais 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
302- A qualquer momento, uma delegação poderá propor o encerramento do debate sobre a questão em discussão.
Neste caso, a palavra será dada apenas a dois oradores centrá~
rios ao encerramento, após o que a moção será colocada ein
votação. Se a moção for adotada, o pres-idente solicitará im-ediatamente uma votação para· a questão em âiscussão.
12.8 Limitação da_s inte:rvenções_
303- (1) A sessão plenária pi>derá eventualmente limitar a duração e o_ número de intervenções de uma mesma
delegação sobre determinado assunto.
304- (2) Entretanto, sO"bre qUestões de proCedimentos
o presidente limitará a duração de cada interve11ção a cinco
minutos no máximo.
·
305 ~ (3) Quando o orador ultrapassar o tempo que lhe
foi concedido para fazer uso da palavra, o presidente avisará
à assembléia e soHCitirá que o orador encerre sua exposição
o mais breve possível.
12.9 Fechamento da lista de oradores
306- (1) Durante um debate, o presidente poderá determinar a leitura da lista dos oradores inscritos; a esta serão
acrescentados os nomes dos delegados que! manifestarem o
desejo de usar da palavra e, com o assentimento da assembléia,
poderá decla~ar a lista fechada. Entretanto, se julgar oportuno, o pres1de!lte poderá conceder o .direito de resposta,
a Título Excepet~nal, a qualquer intervenção antes anterior,
mesmo após o fechamento da lista.
307- (12) Quando a lista de oradores_ sobre a questão
em discussão for esgotada, o presidente declarará o encerra·
mente do debate.
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12.10 Questões de competência
308- As questões de competência que por ventura surgirem deverão ser solucionadas antes da votação sobre o conteúdo da questão em discussão.
12.11 Retirada e nova apresentação de uma moção
309- O a_u_tor de uma moção poderá retirá-la antes de
sua colocação em votação. Qualquer moção, com ou sem
_emendas, e que seja assim retirada, poderá ser novamente
apresentada, quer pela delegação autora da emenda, quer
por qualquer outra delegação.
310 -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 unfvoto, conforme o disposto no artigo 2 da Constituição.
311-2. A delegação de um Membro da União exercerá seu direito de voto segundo as condições estabelecidas
no artigo 15 da presente Convenção.
14. Votação
14.1 Definição de maioria
312- (1) A maioria é constituída por mais da metade
das delegações presentes e votantes.
313 - (2) As abstenções não serão levadas em consideração na contagem dos votos necessários a constituição de
uma maioria.
314- (3) Em caso de empate de votos, a proposta ou
emenda será considerada rejeitada.
315 - (4) Para fins do presente Regulamento. será considerada como "delegação presente e votante", qualquer delegação que se pronunciar a favor ou contra uma proposta.
14.2 Não-participação na votação
316- As delegações presentes que não participarem de
uma determinada votação ou que declara expresssamente sua
intenção de não participar da mesma. não serão consideradas
c_omo ausentes sob o ponto de vista da determinação do quorum conforme defiriiÇão do número 290 da presente Convenção, nem constituirão abstenções do ponto de vista da aplicação das disposições do número 320 da presente Convenção.
14.3 Maioria especial
3i't-No que refere à admissão de novos Membros da
União, a maioria necessária acha-se fixada no artigo 1 da
CoQ-stituição.
_~
Í4.4 Mais de cioqüeota por cento de abstençõeS
318- Quando o número de abstenções ultrapassar a metade dos votos r_egistrados (a favor, contra e abstenções), o
exame da questão em discussão será adiado para uma sessão
posterior, durante a qual as abstenções não serão considerãdas.

14.5 Procedimento para a votação
319- (1) Os procedimentos de votação são os seguintes:
320- a) mão levantada, em regra geral, a menos que
seja solicitada votação por chamada nominal, segundo o procedimento previsto no item b), ou voto com escrutínio secreto,
segundo o procedimento previsto no item c);
321 - b) por chamada nominal, em ordem alfabética
em francês, dos nomes dos Membros presentes e habilitados
a votar:
322-1. se pelo menos duas delegações, presentes e
habilitadas a votar, assim solicitª~em antes que se inicie a
votação e se uma votação com escrutínio secreto segundo
o procedimento previsto no "iteM c)- nâo tenha sido pedida
ou
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323 - 2. se o procedimento previSto no itérit -a ri'ão resultar em maioria e'viâente;
324- c) por escrutínio secieto se pelo menos cinco das
delegações presentes e habilitadas a votar assim solicitarem
antes do início da votação.
··
325 ~ (2) AnteS de dar inícío à votação, o preSiC:fente
examinará -tO-da solicitação referente à maneira seiundo a qual
esta se efetuará, e em seguida anunciará oficialmente o procedimento de votação .que será aplicado e a questão colocada
em votação. Declarará, em seguida que a votação começou
e, quando esta terminar, proclamará seus res_ulté!,dps.
326- (3) Em· caso de votação com CSêtútfiiio- seé:refo,
a secretaria adotará imediatamente as medidas necessárias
para garantir o sigilo do mesmo.
327- (4) Havendo um sistema eletrónico adequado e
se assim decidir a conferência~ a votação poderá ser realizada
através do mesmo.
14.6 Proibição de interrupção da votação após seu iníCio
328-:-- Após inicia~a a votação, nenhuma delegação poderá 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 eln curso ou urna 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 Justificação dos votos
329- O presidellte dai-á a palavra às delegações que
desejarem justificar seu voto, após este ter sido dado.
14.8 Votação de uma proposta por partes
330- (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 qüe
forem adotadas serão em seguida colocadas em votação como
um todo.
331- (2) Se todas as partes de uma proposta forem
rejeitadas, a própria proposta será considerada rejeitada.
14.9 Ordem de votação de propostas relativas a uma única
questão
332 _::.(I) Se a mesma questão for objeto de várias proposta, estas serão colocadas em votação ordem em que foram
apresentadas, a menos que a reunião decida em contrário.
333- (2) Após cada votação, a reunião decidirá se a
proposta seguinte deverá ser ou não colocada em votação.
14.10 Emendas
334- (1) Qualquer proposta de modificação consistindo apenas em uma supressão, um á.créséirrio a uitfa: parte
da proposta original ou a alteração de uma parte dessa proposta, é considerada uma emenda.
335- (2) Qualquer emenda aceita pela delegação que
apresentou a proposta original será prontamente incorporada
ao texto da proposta.
336- (3) Nenhuma proposta de modificação será coll'
siderada uma emenda se a assembléia julgar- que _é i!J-cotn~
patível com a proposta originá.l.
14.Il Votação das emendas
337- Se uma prõPosta for objeto de emenda, estã líltima
será colocada em votação_ em primeii"o lugar.
338 - (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 obti-
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ver aprovação da maioria dos sufrágios, a eme-nda dentre
as que restam que se afastar mais do texto original será em
seguida colocada em votação, assim sucessivamente, até que
urilã- das emendas tenha obtido a maioria dos sufrágios. Se
_todas as emendas propostas forem examinadas sem que nenhuma obtenha a maioria, a proposta original sem emendas será
colocada em votação.
339- (3) Sendo adotadas uma ou várias emendas, a
proposta a ser modificada será colocada em seguida em votação.
14.12 Repetição de uma votação
340- (1) Nas comissões, subcomissões e grupos de trab<!lho de uma conferência ou reu~iâ<?~_uma proposta ou umaparte de uma proposta, ou uma emenda que já tenha sido
objeto de decisão após uma votação, não poderá ser colocada
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.
341 - (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:
342- a) a maioria dos Membros habilitados a votar
assim solicite, e
343- b) o pedido de repetição da votação- for feito
pelo menos um dia após a realização da votação.
l"K--, NOrmas para condução· dos debates e procedimentos de .
Votação nas comissões_ e subcomissões
344--1. Os presidentes das comissões e subcomissões
terão atribuições análogas às concedidas ao presidente da conferência pela seção 3 do presente Regulamento interno.
345 -2. As- disposições estabelecidas na seção 12 do
presente Regulamento interno para a condução dos debates
nas sess-ões plenárias serão aplicáveis aos debates das comissões e subcomissões~ exceto em questão de quorum.
346-3. A-s disposições estabelecidas na seção 14 do
prese-nte Regulamento interno serão aplicáveis, igualmente,
às votações em comissões e subcomissões.
16. Reservas
347- L Em regra geral, as delegações cujo ponto de
vista não for coinpartilhado pelas demais delegações deverão
fazer o possível para adequar-se à opinião da maioria.
348-2. Entretanto, quando uma delegação considere
que uma determinada decisão for de tal natureza que impeça
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 oú 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 ãrtigo 15 desta Convenção, lhe tenha .outorgado poderes para assinar por ele.
17. Atas das sessões plenárias
349 - 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.
350- 2. Após a distribuição das atas, as delegações
poderão apresentar por escrito à secretaria da confei'ência,
no menor prazo possível, as correções que considerem justificadas, o que não as impedirá de apresentar oralmente modificações du~.ante as se589es em que as atas forem aprovada.s.
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351- 3~ (1) Em regra geral, as atas conterão apenas
as propostas e as conclusões, com os seus respectivos fUndamentos, em redação tão concisa quanto possível.
352- (2) No entanto, qualquer delegação terá 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 fim de facilitar a tarefa dos relat.ore~ D~verá
ainda, fornecer ela mesma o texto a secretaria da conferência
nas duas horas seguintes ao término da sessã.o.
353-4. O direito conCedido no número 352 da presente Convenção co mrelação à inclusão de declarações nas
atas deverá ser invocado com parcimónia.18. Resumos dos debates e relatórios das comissões e subcomissões

354-1. (I) Os debates de cada sessão das comissões
e subcomissões serão compilados em resumos preparados pela
secretaria da conferência e distribuídos às delegações cinco
dias úteis no máximo apõS Cada sessão. Os resumos darão
destaque aos pontos essenciais das discussões, as diversas opiniões dignas de nota, bem como as propostas e conclusões
resultantes dos__debates ~m geral.
355- (2) No entanto, qualquer delegação terá igualmente o direito de usar a faculdade prevista no número 352
__
da presente Convenção.
356- (3) Este direito concedido no número 355 também deverá ser usad_o com parcimónia em todos os casos.
357- 2. -As comíSsões e subcomissões poderão preparar relatórios proviSórios que julgarem necessários e, eventualmente, ao final de seus trabalhos, poderão apresentar um
relatório final, recapitulando, de forma concisa, as propostas
e conclusões resultantes dos estudos que realizarem.
19. Aprovação de atas, resumos dos debates e relatórios
358-1. (1) Em regra geral, no começo de cada sessão
plenária; oti reu:iiião de comissão ou de subcomissão, o presidente indagará se as delegações têm alguma obsaervação a
formular quanto à ata _ou ao resumo dos debates da sessão
precedente, e estes ·documentos serão considerados aprovados
se nenhuma correÇão for comunicada à secretaria ou se for
feita qualquer oposição verbal. Caso contrário ~ correções
necessárias serão efetuadas nas atas ou nos resumos.
359- (2) Qualquer relatório provisório ou definitivo
deverá ser aprovada pela comissão ou subcomissão_ interessada.
360-2. (1) As atas das últimas •ess65's plenárias serão
examinadas e aprovadas pelo presidente da 'tonferência ou
reunião.
361- (2) Os resumos dos debates das últimas sessões
de uma comissão ou subcomissão serão examinados e aprovado~ p~lo seu respectivo presidente
20. Numeração
362 -1. Os números do• capítulos, artigos e parágrafos
dos textos sujeitos à revisão serão conservados até a pl'Ílll:eira
leitura em sessão plenária. Os textos que fOrem acrescentados
receberão provisoriamente o número do últitnQ parágrafo precedente do texto original, acrescidos de A, B, etc.
363-2. A-numeração definitiva -dos capítulos, artigos
e parágrafos 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 plenária.
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21.

Aprovação definitiva
364 :...._Os textos das atas finais serão cOnsiderados definitivos após sua aprovação em segunda leitura pela sessão pleriária~
22. Assinatura
365 -Os textos definitovs aprovados pela conferência
serão submetidos à assinatura dos delegados munidos dos poderes definidos no artigo 15 da presente Convenção. seguindo
a ordem alfabética dos nomes em francêS dos Membros.
-23. Comunicados de imprensa
·
366- CQmuoicados oficiais sobre o~__trabalhos da conferência serão transmitidos à imprenSa somente com a autorização do presidente da conferência.
24. Franquia
367- Durante a Conferência os membros das delegações, os representantes dos Membros do Conselho de Administração, os altos funcionários doS Órgãos permanentes da
União que assistirem à conferência e o pesSoal da secretaria
da União destacado_s para a conferência,· terão dire"ito à franquia postal, telegráfica, telefónica e telex, na medida em que
O governo do país onde se realiza a conferência houver acordado com os demais governos e as empresas privadas de operação reconhecida interessadas.

CAPÍTULO V
Disposições diversas
ARTIG026
Finanças
368-1. (I) Cada Membro escolherá sua classe de contribuição, dentro da seguinte tabela:

ClHse
Classe
Classe
Classe
Cla.se
Classe
Classe
Classe
Classe
Cl úse
Classe

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de_
de

40 unidades Cl as. e de
35 unidades Classe .de
30 unidades Classe de
28 unidades Classe de
25 unidades Classe de
23 unidades Classe de
20 urlidades Classe de
18 unidades Classe de
15 unidades Classe de
13 unidades Classe de
10 unidades Classe de

8 unidades

5 unidades
4 unidades
3 unidades
2 unidades
1 1/2 unidade•
1 unidade
1/2 unidade
1/4 de unidade
1/8 de unidade*
1/16 de unidades*

' •Para o casO dos países menos desenvolvidos enumerados pelas Nações Unidas

~outros Membros determinados pelo Co~elho de Administração.

369 - (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.
370- (3) O Secretário-Geral notificarã a todos os
Membros da União a decisão de cada Membro com relação
a classe de unidade escolhida.
371- (4) Os Membros a qualquer momento escolher
wna classe de contribuição superior à que haviam adotado
anteriormente.
372-2. (1) Cada novo Membro pagará, com relação
ao anO -de sua adesão, uma contribuição calculada a partir
do primeiro dia do mês de adesão.
373 - (2) Em caso 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.
374- 3. As quantias devidas_renderão juros a partir
do início de cada ano fiscal da União. E•te juros serão fixados
I

9320

Sábado 21

DIÁRIO.
NAÇJQNAL
(Seção
li).
. -DO C()]"GR):.SSO
-··- --. -- . :- .
' ' - '-"'

~

à taxa de 3% (três por cento) ao ano durante os seis primeiros
mes_es_e_à taxas de 6% (seis por cento) ao ano a partir do
sétimo mês.
375-4. As disposições scguiii.fCs serão aplicadas às
contribuições das empresas privadas de operação reconhecidas, organismos com fins científicos ou ind~striais e organ_izações internaciOnais.

-'

'
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pondentes, às taxas fixadas no número 374 da presente Convenção.
384~5. O preço de venda das publicações vendidas às
administrações, empresas privadas de operação reconhecidas
ou a particulares será determinado pelo Secretário~Geral, em
cola~oraç_ão com o Conselho de Admil)istração, tendoem
a Cobeú.Ura, em regra geral, das despesas de reprodução
e distribuição.
__ 3~_5_-6. A União manterá um fundo de reserva para formar um capital de giro que permita cobrir os gastos essenciais
e_ manter reservas em espécie suficientes pafa evitar, na ffiedi~
da do possível, ter de recorrer a empréstimos. O Conselho
de Administração fixará anualmente o montante do fundo
de reserva em função das necessidades previstas. Ao final
de __c~da exercício financeiro, todos os créditos orçamentários
que não foram gastOS ou comprometidos serão coiceados no
fundo de reserva. Os demais detalhes relativos a esse fundo
de reserva acham~se descritos detalhadamente no Regulamento Financeiro.

rnenie

376-a) as empresas privadã:s de operação_ reconhecida e
os organismos com nn-s científico_s: Ou iTiéiúS:triã.iS conftibUírãÕ
para as despesas dos Comités Consultivos lnt-ernacionàis em
-mesma -forma,
cujos trabalhos tenham aceito participar.
as empresas privadas de operação reconhecidas contribuirão
para as despesas das conferéncias administrativas de que teR
nham aceito participar ou tenham participado Segü-ildo o disposto no número 153 da presente Convenção;
377Rb) as organizações internacionais contribuirãQ igualmente para as despesas das conferências ou reuniões para
as quais foram autorizadas a participar, a menos que, sujeito
à reciprocidade, tenham sido is_e_nfaS pelO ConsClho de AdmiR
ARTIG027
nistração;
-Responsabilidades financeiras das conferências
378-c) as empresas privadas de operação reconhecidas,
Administrativas e das Assembléias Plenárias
os organismos com fins cicntíficps ou industriais (!__ as~ or_&ariidos Comitês Consultivos Internacionais
zações internacionais que contribuam para ãs despesas d-as
386-1. Antes de adotar as propostas com repercussões
conferências ou rCuníõe·s Segundo as disposições dos númcfos
financeiras, as conferências administrativas e as Assembléias
376 e 377 da presente Convenção, escolherão, livremente,
Plenárias dos Comitês Consultivos Internacionais consideraR
na tabela que figura no número 368 da presente Convenção,
tão tõdas as previsões orçamentárias da União: para assegurar
a classe de contribuição segundo a qual participarão das despeque tais propostas não resultem em despesas superiores aos
sas da União, exceto as classes de 1/4, de 118 e de 1/16 de
unidade reservadas aos Membros da União, e informarão aO- Créditos de que o Conselho de Administração está facultado
a autorizar.
Secretário-Geral a classe escolhida;
387R2. Não sefá colocada em prática qualquer decisão
379-d) as emprc::o"3S privadaS de operaÇãO reconhecidas,
de uma conferência administrativa ou de uma Assenibféía
os organi~mos com finS cie~tíficOs ou in"dustriais e as õ:rgalliR
Plenária de um Comitê Consultivo Internacionai que resulte
zações internacionais que_ :contribuam- para as- despesas das
em <~:umento direto OIJ_indireto das despesas acima dos créditos
conferências ou reUniões poderão a qualquer momento esco~
de que o Conselho de A~minstração está facultado a autorizar.
lhe r uma classe de contribuição superior à quC-havianl-adõtãdo
anteriormente;
-ARTIGO 28
380-e) somente poderá ser concedida uma reduçá.o da
Idiomas
classe de contribuição de acordo_corn os princípios estipulados
nas disposições pertinenteS do artigo 17 da ConstitUição;
388-1. (1) Nas conferências da União e nas reumoes
381 ~O em caso de denúnciã. da participação nos trabalhos
dos Comitês Consultivos Internacionais e do Conselho de A dR
de um Comitê Consultivo Internacional, a contribuição deverá
minisffãÇão poderão ser empregados outrOS idiOinas alénl dos
indicados nas disposições pertinente~ dO artigo urda Constiser paga até o .último dia do mês em que a denú~c_ia_p_asse
tuição:
·
a ter efeito;
--382-g) o valor da unidade de contribuição das empresas
389-a) se for feito um pedido ao Secretário-Gerar ou ao
privadas de operação !econhccidas, dos organismos com fins
chefe do órgão permanente interessado para a utilízação de
um ou mais idiomas suplementares, orais ou escritos, desde
científicOs ou industriais e das organizações-intc~nacionais_Qara
as d_espesas dos Comitês Consultivos Internacionais de cujos
qUe as despesas adicionais decorrentes deste fato sejam assuR
trabalhos tenham aceito partidpar, será fix3.do_ em 1/5 da unimidas pelos Membros que fizeram o pedido ou que o tenham
dade de contribuição dos Membros da União. Estas contri.: _apoi3do;
bU:içõe·s serãO Consideradas como receita da União e renderão
390-b) se uma delegação adorar às suas expensas, as roeR
juros conforme as disposições do número 374 da presente
didas para assegurar a tradução oral de seu próprio idioma
Convenção;
para um dos idiomas indicados na disposição pertiilerite do
383-h) o valor da unidade de contribuição para as despe- artigo 18 da Constituição.
391- (2) No caso previsto no número 389 da presente
sas de uma conferência administrativa das -empresas privadas
Conveüção, o Secretário-Geral ou o chefe do órgão permade operação reconhecidas que dela participarem nos termos
do número 153 da presente Convenção c o das organiZações _l]ente_ inte_ressadç, agirá d~_ acordq ~o_!ll_~ste pedido na medida
internacionais que dela paitidparcm, será CalCulado dividin- do possível, após obter dos Membros interessados o compromisso de que as despesas contraídas se:rão devidamente reemdo-se o valor total do orçamento da conferência em questão
pelo número total de unidades subscritas pelos Meffióros a
bolsadas por eles à União.
título de contribuição para as despesas da União. As contri~
392- (3) No _caso preVistO nO iiúnie-ro 390 da present~
buições serão consideradas como uma receita da União _e ren- ConVenÇao; -a deleg-ação interesSada podi:Cá- ainda, se assim
desejar, providenciar por sua conta a tradução oral ao seu
derão juros a partir de 60~ dia após o envio das faturas corres~
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próprio "idioma a partir de um dos idiomas indicados na dispOsição pertinente do artigo 18 da Constituição.
393-2. TodoS os documentos cítâdps na_s_ disposições
pertinentes do ar_tigo 18 da Constituição -poderão ser pubHcados em um idioma além dos especificados, desde que os
Membros que solicitarem a publicação se comprometam a
arcar com todas as despesas de tradução e publicação decorrentes.
CAPÍTULO VI.
Disposições gerais relativas à exploração
dos serviços de telecomunicações

ARTIG029
Taxas e rranquia
394- As disposições relativas às taxas de telec.omunicações·e os diversos casos de concessão de franquia acham-se
fixados nos Regulamentos Administrativos.
ARTIG030
Estabelecimento e liquidação de contas
395~1.
A liquidação de contas internacionais será consi~
derada como uma transação corrente e será efetuada de acordo
com as obrigações internacionais ordinárias dos Membros interessados, quando os governos celebrarem acordos a esse respeito. Na ausência deste tipo de acordo, ou de acordos particulares estabelecidos sob as conc;lições previstas no artigo 31
da Constituição, esta liquidação de contas será efetuada segundo as disposições dos Regulamentos Administrativos.
396-2. As administrações dos Membros e as empresas
privadas de operação reconhecidas que operem serviços internaci0it3is de telecomunicações deverão colocar-se de acordo
sobre o custo de seus respectivos débitos e créditos.
397-3. As contas correspondentes aos débitos e créditos
a que se refere o- número 3.96 da presente Convenção serão
estabelecidos de acordo com as disposições dos Regulamentos
AdministrativoS, salvo se algum acordo particular tenha sido
celebrado entre as partes interessadas.

ARTIG011
398- A menos que existam acordos particulares estabelecidos entre os Membros, a unidade monetária empregada para
a composição das taxas de repartição para os serviços internacionais de telecomunicações e no estabelecimento de contas
internacionais, será:
- a unidade monetária do. Fundo Monetáriq _Internacional,
ou
-o franco-ouro,
conforme definidos nos Regulamentos Administrativos. As
modalidades de aplicação estão fixadas no apêndice 1 ao Regulamento das Telecomunicações Internacionais.
ARTIG032
399-1. As estações de radiocomunicaç_õçs_ Oo serviço
móvel deverão, dentro dos limites-de seu emprego normal,
realizar uma troca recíproca de radiocomunicações, sem distinção do sistema radioelétrico adotado por elas.
400-2. No entanto, para não impedir o progresso científico, as disposições do número 399 da presente Convenção
não obstarão o emprego de um sistema radioelétrico incapaz
de comunicar-se com outros sistemas, de-sde que esta incapacidade se deva à natureza específica desse sistema, e que
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ela não seja o resultado de disPositivos adotados unicamente
·
com vistas a impedir a intercomunicação.
401~3.
Não obstante o disposto no número 399 da presente Convenção, a estação poderá ser designada para um
serviço internacional restrito de telecomunicações, determinado pelo propósito desse serviço ou por outras circunstâncias
independentes do sistema empregado.
ARTIGO 33
Linguagem secreta
402~1. Os telegramas de Estado,-bem como os te-legra~
mas de serviço, poderão se_r redigidos em linguagem secreta
em todas as relações.
403:2. Os têlegramas privados em linguagem secreta poderão ser admitidos entre todos os Membros, com excessão
dos que notificarem antecipadamente, por intermédio do se~
cretário-Geral, não admitirem esta linguagem para esta cate~
goria de correspondência.
404~3. Os Membros que não admitirem telegramas privados em linguagem secreta provenientes o_u destinados ao
seu próprio territóriO, deverão aceitá-los em trânsito, salvo
no caso de suspensão de serviço prevista no artigo 24 da Constituição.

CAPITULO VII
Arbitragem e emenda

ARTIG034
Arbitragem-: Procedimento
(Ver Artigo 45 da Constituição)

405-1. A parte que recorrer à arbitragem iniciará o·pro~
cedimento enviando à outra parte uma notificação de pedido
de arbitragem.
406-2. As partes decidirão de comum acordo se a arbitragem deve ser confiada a pessoas, administrações ou governos. Se no prazo de um mês a contar do dia da notificação
do pedido de arbitragem, as partes não tiverem chegado a
um acordo quanto a este ponto, a arbitragem será confiada
.
a governos.
407-3. Se a arbitragem for confiada a pessoas, os árbitros não deverão ser nacionais de um Estado envolvido na
COntrovérsia, nem ter seu domicílio em um dos Estados interessados e nem estar a ser.viço de nenhui:n deles.
408-4. Quando a arbitragem for confiada a governos
ou- administrações desses governos, estes deverão ser escolhidos entre os Membros que não estejam envolvidos na controvérsia, ritas que sejam parte do acordo cuja aplicação a originou.
409-5. No prazo de três meses contados da data de recebimento da notificação de: pedido de arbitragem, ca<Ia uma
das duas partes em controvérsia designará um árbitro.
410-6. Se mais de duas partes estiverem envolvidas na
controvérsia, cada um-dos dois grupos de partes com interesses
comuns na controvérsia designará um árbitro conforme o proq::dim~nto previsto nos númer9s _408_ e_ 409 da presente_ C~m_
venção.
411-7. Os -dois árbitros assim designados escolherão um
terceiro árbitro que. caso os dois priineiros ái'bítrOs sejam
pessoas e não governos ou administrações, deverá satisfazer
as condições estabelecidas no número 407 da presente conv-enção e ainda, ser de nacionalidade diversa da dos demais. Não
havendo acordo entre os dois árbitros quanto a eScolha do
terceiro árbitro? cada árbitro proporá um terceiro sem qual-
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quer interesse na controvérsia. O Secretário-Geral da União
procederá então a um sorteio para-dcs_ig!lar ~ terceire>_ árbitro.
412-8. As partes _em aesacordo poderão entender-se para solucionar a controvérsia através de um único árbitro designado de comum acordo; poderão ainda designar cada uma
um árbitro e solicitar ao SecrctárfO-Geral_que faÇa urri sOrteiOpara designar, entre eles, um único árbitro.
413-9. O árbitro ou árbitros decidirão livre-mente o lOcal
e as normas de procedimentos que-serão aplicadas ·à arbitragem.
414-10. A decisão do-árbitro único-será defini ii vi coffi-

e

prometerá as partes da controvérsia. Se a- úbitragem fiir· Con-fiada a vários árbitrOs, a decisão atíngid3. Pela- maioriâ: dôs
votos dos árbitros será definitiya e co~prome~erá as_ partes.
415-11. Cada uma das partes arcará com as despesas
decorrentes da instrução e introdução da arbitrã.gem. Os custos de arbitragem, além daqueles efetuados pelas pártes,_serão
divididos igualmente entre as partes ~m _litíg!()~- - _ _ __
_
416-12. A União fornecerá todas as informaçõeS referentes à controvérsia que o_(s) árbitro (s} possa (am) julgar
necessárias. Se as partes em controvérsia assim decidirem,
a decisão do árbitro ou árbitros será comunicada ao Secretá--rio-Geral para fins de ieterência-no fUturo.

ARTIGO 35
Disposições para emendar a presente Convenção
417-1. Os Membros da União poderão propor emendas
à presente Convenção. As propostas de emenda deverão chegar às mãos do Secretário-Geral no mínimo oito meses antes
da data fixada para a abertura daConferência de Plenipotenciários, para que os Membros da União tenham tempo suficiente para r-ecCbê-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.
41&-2.. Entretanto, oS Membros da Uniâo -ou sUãS- delegações na Conferência de Plep.íJiotendáii9s poderão Pr9por
em qualquer momento modificações às propostas de emenda
apreS"e'ntadas de acordo com o número 417. ·
·
419-"3. O -quorUm pãhl o exame das_ emendas pl-õ}JOstas
à presente Convenção ou das modificaç6Cs- das mesmas em
sessão plenária da Conferência ·de PlenipotenCiários -será constituído por mais da metade das delegações acreditadas ante
a Conferência: de Plenipotenciários.
420-4. Toda modificação P'ropostã a úriia ·emenda-, bem
como a proposta em seu conjunto, modificada ou não, para
ser adotada deverá ser aprovada em s_essão plenária por maiS
da metade das delegações acreditadas ante a Conferência d~
Plenipotenciários e -que tenham direito de voto.
421-5. As disposições ·gerais telãtTVas às conferências·
e ao regulamento interno das conferências e de outras reuniões
contidas na presente Convenção sãO aplicáveis, a menos qUe
os parágrafos precedentes do presente artigo, que prevalecem
não disponham em contrário.
422-6. As emendas à presente Collve-nÇãO adotadas por
uma Conferência de PlenipotenciáriOS entrarão e·m vigOr eni
sua totalidade e na forma de um único instrumento de emenda,
trinta dias após a data de depósito junto ao Secretáric{-G6ral
por dois terços dos Membros, dos instrumentos de ratificaçâo_.
aceitação, ·aprovação ou ·ades3o~ parã 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 apt'OVãÇão
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parcial de tal instrumento de emenda ou a adesão parcial
do mesmO.
,
_ __
__ .- _ .
423-7. A COnferência de Plenipotenciários, sem prejuízo do estabelecido no número 421, poderá decidir que para
a correta aplicaç_ão de uma emenda à Consti~uição é necessário
e-rD.endar ã prese-nte Convenção. Neste ·ciSo~ -a-emend-a ã·pres~nte COnvenção não·entrará em· vigoranteS da entraàà ~m
vigor da emenda à Constituição.
_·
424-8. O Secretário-Geral rlOtifíca.rá a todoS os -Mern·
bros.o depósito de cada instrumento de ratificação. aceitação,
aprovação ou adesão, e a data de entrada em vigor de tal
itlstrUmento de emenda.
425--9. DepOis da entrada em v-Ígor de tal instrumento
de emenda, a ratificação, aceítaÇão,_ aprovação oU adesão -de
acordo com os artigos 41 e 42_da Cor;JstitUição serão aplicadas
ao novo texto modificado da Çonvenção~ .426-10: Ao entrar eni vigor tal iristrumento de emenda,
o Secretádo-:Geral-o~i-egistrará -na-Secietadà das Naçõ~s Unidas, de ac.ordo com o artigo 102 da Carta das Nações Unidas.
Ó número 219 da Constituição também será aplicado a tal
instrumento -de emenda.

ANEXO

. "_.J

Definição de certos termos empregados na presente
Convenção
e nos Regulamentos Administrativos da
União Internacional de Telecomunicações
Para os fins dos instrumentos da U,nião inencíonaçlos em
epígrafe, os termOs seguintes terão o sigriifi_cado_dás def_iOíções
abaixo.
·
'
1001- Perito: Pessoa enviada:
a) pelo Governo ou pela AdmiriistraçãO de seu pafs;
b) por uma organização autorizada pelo Çioverno 'oh' pela
Administração do país intereSsadO, OU-'
·
- - '
c) por urna organização internacional para participar nas
tarefas da União relacionadas com sua especialidade profissional.
1002 -~Observador; -Pessoa enViada-:
-Pelas Nações Unidas, um organismo especializado das
Nações Unidas, a Agência Internacional de Energia Atômica
ou uma organização regional de tele_comunicações para participa"r, em caráter consultivo, da Conferência de Plenipotendários, de uma conferência administrativa ou -de unia reunião
de um Comité" Consultivo Internacional;
-Por uma organização internacioital-para partídpar, em
caráter consultivo, de uma conferência administrativa ou de
uma reunião de um Comitê Consultivo Internacional;
- ......,. Pelo governo de um Me~bro da União para participar,
sem direitO a votO, de uma conferência· administrativa ·regional, de acordo com as disposições pertinentes da presente
Convenção.
·

1003 -serviço móvel: ServiçO de radiOcomuniCaÇâO en~
tre estações móveis e estações terrestres, ou entre estações
móVeiS.
--·
- 1004- Telecomunicação de Serviço: Teleepmun_icaçãO
relativa às telecomunicaÇõ-es públicas internacionais" e tfOÇáda
entre:
-·
a:s-adinliilsifações;
-as empresas privadas de operação reconhecidas;
~o presidente do Conselho de Administração, o s-ec_retário-~Getal, o Vice-Secretário-Geral, os diretores dos CoJ#itês

--- --=-
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Consultivos Internacionais, o Diretrir do Departamento de
DesenVolvimento das Telecomunicações, os membros da JunM
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tantes ou funcionários autorizados da União, incluindo os
que tratam de assuntos oficiais fora da sede da União.

ta Internacional de Registro de Freqüências e outros represen-

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• 81, DE 1992
Aprova o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Económica, Ci'i,ntífica e Técnica na ãrea de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República Popular de Angola, firmado ém Luanda, em
28 de janeiro de 1989.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• É aprovado o texto do Ajuste Complementar ao Acordo de Cooperação Económica,
Científica e Técnica ná área 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.
Art. 29 Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novemh!:.o de .1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.

AJUSTE COMPLEMENTAR AO ACORDO DE
COOPERAÇÃO ECONÓMICA. CIENTIFICA
E TÉCNICA ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA POPULAR DE ANGOLA NA ÁREA
DE PESQUISA AGRfCOLA E EXTENSÃO RURAL
O Governo da Rcpúhlica Federativa do Brasil e o Governo da Repúhlica Popular de Angola (doravante denominados "Parte::, Contratantes ..
Em conformídade com as disposições contidas nos Artigos I e III do Acordo de Cooperação Económica, Científicae Técnica, concluído entre os dois Governos. em ·Luanda,_
em 11 de junho de 1980, c em desenvolvimento_ dQ me~_mQ,
Reconhecendo a importância da cooperação Cntre oBrasil e Angola na área de pesquisa agrícola e extensão rural,
e
Desejosos em intensificar essa cblaborar;ão e_ em aprimorar o alcance e a eficácia do intercâmbio bilateral nesse_setor,
Acordam o seguinte:
ARTIGO!
O Governo da República Federativa do_ Brasil e o GOverno da República Popular de Angola designam, respe-ctivamente, como entidades executoras dos programas e projetes
de cooperação técnica, científica e tCCfiOiógica no campo agropecuário, decorrentes do presente Ajuste Complementar, o
Ministério da Agricultura do Brasil c o Ministério da Agricultura de Angola.
ARTIGO II
Entre outras atividades, os programas e projetes, mencionados no Artigo I, com o objetivo de facilitar a implementaçãode pesquisas conjuntas, compreenderão:
a) Disseminação das ações de extensão rural. quer através da formação de quadros angolanos na República Federativa do Brasil, quer ·através do envio à República Popular
de Angola de especialistas de instituições brasileiras naquele
setor;

b) Apoio à p!.!51..JUisa agropc-cuária e assessoria na expcriM
mcntação e_ ~elcção doS diversós,equipameritOs agrícolas. no
Sentido de ga-railtir a sUa :.ii.lt:lji.iaç:.16 àS condições objetivas
da República Popular de Angola. no ãmhitD das chamadas
.. Tecnologias Adaptadas ... através de instituições brasileiras:
c) Apoio à produção de semente:-; c à produção. em particular. nos domínios da man9ioca, feijcio e·soja:--d) Apoio e consultoria nos domínios da defesa c conservação do solo.
ARTIGO III
1. A::; Cntidades executoras claborarào, de comum <.lcordo, por troca de missões ou correspondência, o programa
das atjvidades_a serem implementadas, o qual poderá serperiodicamente ampliado ou revisto.
2. O programa das atividadcs a serem implementadas,
uma vez _elaborado, de-v_crá _ser submetido às autoridades governamentais responsáveis por programas de CQOpcrnçr'io de
cada um dos Governos signatários deste Ajuste Complementar.
ARTIGO IV
As entidades executoras. em consonância com o Artigo
III acima, acordam promover a permuta de informações sobre
seus programas de pesquisa c atividades respectiva::,, para o
que procederão ao intercâmbio de dados, puhlicações e documentos científico-tecnológicos.
ARTIGO V
As entidades executoras acordam. em consonância
com o Artigo II do presente Ajuste Complementar facilitar
o intercâmbio de seus pesquisadores, cientistas, técnicos e
especialistas.
2. As responsabilidades de cada Parte, nomeadamente
aquelas que correspondam a atos de assistência técnica. consulta e formação de pessoal por parte do Governo brasileirõ,
e aquelas que correspondem a remunerações, viagens, estadia
e alojamento por parte do Governo angolano, serão acordadas
1.
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em cada um dos programas que vierem a ser desenvolvidos
em decorrência do presente Ajuste Complementar.

ARTIGO IX
.
Os resultados alcanç~dos pelo desenvoivimcnto das aç_óes
mtegradas no pres_ente AJuste Complementar serão avaliados
pela Comissão Mista Brasileiro-Angolana.

ARTIGO VI
No âmbito da implementação do programa de inter~

1.
câmcio de pesquisadores. cientistas, técnicos e esjJeclãHS-tis,
cada uma das entidades executoras receberâ, anualmente, missões especializadas da outra Parte.
2. A realização dessas missões ficará condicionada ao
interesse e à prévia aprovação das entidades- executo! as e
dos Governos dos dois países.

------

ART!GOX
As eventuais dúvidas e disputas que surgirem durante
a execução dos trabalhos previstos no presente Ajuste Com:.
plementar e que não puderem ser resolvidos pelos representantes das Partes, serão encaminhadas à Comissão Mista Brasileiro-Angolana para resolução.

3~- Sempre que ambas as Partes acordarem realizar essas
missõeS~ aplfCar-se-á, também, o dispõ-sto no pfrfágrilfO ·2--do

Artigo V acima.
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ARTIGO X!
. O presente AjUste Compleriielttar eiltrará em vigor provi:
sonamente na data de sua assinatura e definitivamente por
troca de Notas diplomáticas uma vez cumpridos os requisitos
legais para sua aprovação. Terá -uma duração de 3 (três) anos
e =será pr.;>~_r<?gad9 autorp.atic_amente por iguais períodos, ã
menos que uma das Partes manifeste por nota diplomáticá
sua dc~ão de não renová-lo, com uma antecedência de 3
(três) rrieses da data de sua expiração;
Feito em Luanda, aos 28 dias do mês de janeiro de 1989,
em dois exemplares originaiS, no idioma português, sendO
ambos os texto~ igualmente autêmicos. ~ Pelo Governo da
República Federativa do Brasil: Roberto de Abreu SodréP~lo <;l:9Y~fnp _d~~ ~CRú!Jlíc~ Popular de Angola: Pedro de
Castro Van-Dúnen ""Loy".

ARTIGO VIl
Cada uma das entidades executoras assegurará aos pesquisadores, cientistas, técnicos c especialistas visitantes, assisténcia médica em casos de emergência. A responsabilidade
derivada de morte acidental ou invalidez permanente correrá
por conta da entidade a que pertence o visitante ..

ARTIGO Vlll
Nos casos cm que os programas e projetas conjuntos
de pesquisa ou de intercâmbio previstos neste Ajuste Complementar. ensejarem a importação de esquipamentos, material
ou veículos, aplicar-se-á o disposto no Artigo VII do Acordo
de Cooperação Econômica, Cieritífica e Técnica. - - - ·-

Faço saber Que o Coitgresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Beneviaes, Presídente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte

DECRETO LEGISLATIVO N• 82, DE 1992
Aprova o ato que outorga concessão à JET-Radiodifusão Ltda., para explorar serviço
de radiodifusão sonora em onda média na Cidade de Teresina, Estado do Piauí.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o rto a que se refere o Decreto n' 99.047, de 7 de março de 1990, do
Ministro de Estado das Comunicações, que outorga concessão ã JET-Radiodifusão Ltda., para explorar,
pelo prazo de dez anos, sem direit.o de exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em onda média
na Cidade de Teresiila, Estado do Piau_í,
Art. 2• Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevides, Presidente do Senado
it~m 28 do Regimento Int~mo, promulgo o seguinte

Federal, nos termos do art. 48,

DECRETO LEGISLATIVO N• 83, DE 1992
Aprova o ato que outorga permissão à Rádio A Voz de São Pedro Ltda., para explorar
serviço de radiodifusão sonora em freqüêncla modulada na Cidade de São Pedro, Estado de
São Paulo.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1' É aprovado o ato a que se refere a Portaria n• 100, de 9 de março de 1990, do Ministrei
de Estado das Comunicações, que outorga permissão à Rádio A Voz de São Pedro Ltda., para explorar,
c

c

c

c

c
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pelo prazo de dez anos, sem direito de_exclusividade, serviço de radiodifusão sonora em freqüência modulada
na Cidade de São Pedro, Estado de São Paulo.
Art. 2'·' Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu, Mauro Benevidcs, Presidente do Senado
Federal, nos termos do art. 48, item 28 do Regimento Interno, promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 84, DE 1992
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 Congre~so Nacional decreta:
Art. 1" E aprovado o ato a que se refere o Decreto 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 data de sua publicação.
Senado Federal, 20 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 245• SESSÃO, EM 20 DE NOVEMBRO
DE 1992
.
1.1 -ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Discursos do Expediente

SENADOR MAURO BENEVIDES -Falecimento
do ex-Prefeito de Poranga- CE, Sr. José Rodrigues de
Pinho.

SENADOR M;A.GNO BACELAR- Alto índice de
violência que atinge o País.

SENADOR AFFONSO CAMARGO- Considerações sobre nota do Ministro do Exército. irítitUitiâa ···oíretrizc::.. para o Alto Comando do Exército".

SENADOR MARCO MACIEL _:_Seca iw~Nordeste.
SENADOR EPIT ÁCIO CAFETEIRA - Encerramento c pos~ihilidadc de prorrogação do prazo para entrega de emendas ao Orçamentos da União.

SENADOR JOÃO CALMON -Regozijo pelos registres do Estado do Espírito Santo, nos investimentos efetuado!-. na área da Educação. Homenagens recebid?s pelo Prefeito do Município de São Gabriel da Palha, Sr. Jair Fer-

reira pela prioridade dada à Educação, abertura de concur~o público de seleção para professores pela Escola Técnica Federal de Colatina.

SENADOR PEDRO TEIXEIRA -A organização
e funcionamento dos Partidos Políticos e a reforma eleitoraL Reforma político-partidária. Tràns-crição, nos Anais

do Senado, de conferência pr-onunciada por S. Ex~ no ciclo
da ADESG de Taguatinga, Samambaia e Ceilàndia.
L2.2- Requerimento

- N" 825, de 1992, de autoria do Senador Espiridião
Amin, solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da
Casa, no dia 20 do corrente. Votação adiada, por falta
de quorum.
1.2.3- Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n" 167, de 1992, de autoria
da CPI criada pelo Requerimento n" 52/92-CN, que estabelece limite de gastos eleitorais permitidos por partido político e dá oufras providênciass.
1.3- ORDEM DO DIA
Rcdação fin-al das Emendas do Senado ao Projeto

de Lei da Câmara n" 33, de 1992 (n" 3.759/89, na Casa
de origem), que dispõe sobre a profissão de Guia de Turismo, e dá outras providências. Aprovada. À Câmara dos
Deputados.
Redação final ao Projeto de Decreto Legislativo n~
80, de 1992 (n" 176/92, na Câmara dos Deputados), que

aprova o texto do acordo entre o Governo da República
Federativa do Brasil e o Governo da República 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 d_e 1991. Aprovada. À promul-

gação.
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1.3.1- Discuso após a Ordem do Dia
1.4- ENCERRAMENTO
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Questão
2- ATOS DO PRESIDENTE
social brasileira.
-N• 400 e 403, de 1992 (Republicação)
- N• 196/90,21, 119, 126, 157 e 416/91 e 15/92 (Apos1.3.2- Comunicação da Presidência
-Arquivamento definitivo do Projeto de Resolução tilas)
3- PORTARIA DO DIRETOR-GERAL
n·' 85/91, que acrescenta um parágrafo ao art. 7o da Rcsolu~
-N' 30, de 1992
ção do Senado Federal n;· 96/89, por não ter havido interpo4- MESA DIRETORA
sição de recurso de acordo com o parágrafo único do art.
254 do Regimento Int!.!rno.
_
_
__ 5 -LÍDERES E V.ICE,LfDERES DE PARTIDOS
1.3.3- Designação da Ordem do Dia da próxima ses6-COMPOSIÇÃO DE COMISSÓES PERMANENTES
são.

Ata da 245a Sessão, em 20 de novembro de 1992
2• Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Bpitáció Cafeteírâ ·e-Magiw Bacelar
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Affonso Camargo - Elcio Ãlvares - Epitiicio Cafeteira- João Calmon- João Rocha- Jutahy Magalhães- Mar-

O SR, MAURO BENEVIDES (PMDB --,CE. Para uma
comunicação-:.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, venho à
tribuna do Senado nesta manhã, a fim de proceder ao registro
do falecimentO ocorrido nesta madrugada, no Hospital Antônio Prudente, em Fortaleza, do Líder político do meu E~:.tado,
Sr. José Rodrigues de Pinho, chdc de tradicional e prestigiosa
fam_tlia da zona norte do Ceará.

co Maciel- Mauro Benevides- Nabor Júnior_- Odacir Soares.
Destaco_qu_e_o extinto exerceu, por três vezes, o mandato
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento -de 10 Srs. Senadores. Hade Pr~~~~~o da !:.ua cidade natal, o Município de Poranga,
vendo número regimental, declaro aberta a sessãO.
na serra da Ibiapaba, na confluéncia com outras comunas
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalho:->.
como Crateús, Nova Russas e lpueiras, e se posicinou sempre
com a maior dignidade, ao longo da sua vida pública. Recordo,
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) __:_ A Presiainda, que, ao íníciar a minha trajetóriã Política, pleiteando
dência lembra aos Srs. Senadores que· termina hoJe o prazo
o mandato de Deputado Estadual, sempre contei com o seu
para apresentação de emendas ao Orçamento da União para
_~pçjo __ fir_rne e d(!cidid~~gue__ ~e _possibil_it_o!l ocupar, em
o exercício de 1993.
-- - -Recordo, ainda, que o calendário estabelecido pela Co- -quatro- leg-islãtui-aS, uma das _cadeiras do Poder Legislativo
missão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Estado. Na luta em favor da autonomia do Municipio
de Poranga, que então se desmembrava do de lpueiras, José
prevê para hoje o término do prazo para apresentação, -pelos
Rodrigues de Pinho ergueu a bandeira emancipacionista e,
Srs. Senadores e Deputados, das respectivas emendas: emena partir desse momento, consolidou um prestígio verdadei~
das preferenciais, ordináriaS e colctivas, apresentadas no quoramente imbatível, que se transferiu para todos os candidatos
rum exigido de representantes das respectivas Bancadas.
Portanto, recomendo aos. Srs. Senadores que busquem que, sob_a sua liderança, disputaram a Prefeitura poranguense.
Ainda agora, está prestes_ a terminar o mandato de um dos
cumprir exatamente o calendário estabelecido, a fim de que
seus filhos, Sr. Abdoral Eufrasino de Pinho, considerado renão haja nenhuma procrastinação no exame de-ssa:s érilcndas
por parte da ComissãO de OrçamentO, ainda mais poi(}ue -centemente como um dos melhores_ prefeitos do Estado do
a Presidência defende a tese, com apoio de expressivos seg~ Ceará. pelas iniciativas que promoveu-, pelos melhoramentos
mentes das duas Casas, de que a apreciação da Lei de Meios que introduziu, e, sobretudo, por uma mentalidade renovadora, reciclando funcionários, elaborando projetes e garanda União deve ocorrer neste exercício financeiro, coino é
da tradição do Direito Constitucional e Orçamcl)~áriodo nos~o tindo a participação comunitária nas grandes decisões daquela
cidade âo interio~ do Cear~.
País.
Na manhã de hoje, o seu filho, Dr. Antônio Eufrasino
O Sr. Mauro Benel•ides, Presidente, deixa a cadeira
Neto, que integra o Conselho de Contas dos Municípios, fezda presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitádo Cafe·
me a comunicação e, _em meio a mais profunda emoção, davateira.
'
~ f!le__C.9JJ.tª_.Q_e__ que todos os esforços médicos foram despendidos
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -' Co'ncido
para preservar a vida de _um cidadão, que, sem dúvida alguma,
a palavra ao nobre Senador Mauro Bcncvides, para uma coinetece 9 reconhecimento e a admíração dos seus conterrâmunicação inadiável.
neos.
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Acredito que. se neste cxato momento estivessem tam~
bém neste plenário os eminentes Senadores Beni Veras, Cid
Sabóia de Carvalho e Valmir Cãmj;Jelo, Iiatúralmente estariam
aqui se solidarizando comigo, porque, tendo conhecido de
perto José Rodrigues de Pi"i"IhQ, sabem-no merecedor dorespeito e da admiração de todos os nossos coestaduanos.
O Sr. Marco Maciel- Permite-me V. Ex• um aparte?
O SR. MAURO BENEVIDES- Ouço ~o aparte do nobre
Senador Marco Maciel.
--

0 Sr. Marco Maciel- Nobre Presidente, ilustre Senador
Mauro Benevides, desejo associar-me, em meu nome pessoal
e em nome da Bancada do meu Partido, o PFL, aos sentimentos de V. Ex~ pelo passamento do ilustre Líder político
da zona norte do seu Estado, o ex-Prefeito José Rodrigues
de Pinho. Bem posso avaliar ,pelas palavras que V. Ex~ profere
na manhã de hoje nesta Casa, a notáVel ação pública que
desenvolveu o ilustre Líder político hoje falecido. Saiba V.
Ex~ que a política é uma- atívidade extremamente exigente,
que implica dedicação integral à causa que se ãbraça. Daí
por que talvez os homens públicos tenham a marcar as suas
biografias a característica de unia vida cheia de tensões, que
muitas vezes antecipam morte. Pof este motiVo, gostaria, neste instante, de dizer a V. Ex• do-OOSsO sentimento de pesar,
pedindo a V. Ex• que dê ciência à fainília enlutada dos nossos
sentimentos, de modo especial. ao CorlSetheiro do Tribunal
de Contas do seu Estado, o Dr. Antônio Eufrasino Neto.
QUero, ao (inal, dizer a V. Ex~ que esta nossa manifestação
traduz, tenho certeza, não apenas os meus sentimentos, como
também os do meu Partido e de toda esta Casa.
O SR. MAURO BENEVIDES - Muito grato a~ V. Ex',
nobre Senador Marco Maciel, que traz a solidariedade da
sua Bancada a esta homenagem de pesar que tributo, neste
instante, a um político honrado que, tendo exercido, por três
vezes, o mandato de Pref~ito _do município de Poranga, sempre
foi respeitado por correligioriários e adversários, transforman~
do-se numa verdadeira legenda de dignidade na vida pública
da zona norte do Estado.
Não se citava, no rol dos homens públicos que atuam
no meu Estado,_sobretudo aqueles que,_lidando com o dinheiro do Erário, o -fazem coiit a- mais rigOrOsa ex3çà6, sem uma
referência especial a José Rodrigues de Piriho, que, tendo
pecúnia própria. abast3do proprietário" rural que semp-re foi,
se dispunha a socorrer a prefeítur-ã: -quãitao--esta lutava com
imensas dificuldades, e sabia fãzê-lo com discrição e hurriil~
dade.
Foi um homem, portanto, que projetou, m(ú·ecidamente,
a imagem da mais absoluta seriedade. E é em razão- disso
que me senti no dever de vir à tribuna do Senado na manhã
de hoje, para exaltar os seus méritos e prantear o· desaparecimento de José Rodrigues de Pinho.
Fica aqui. Sr. Presidente Epitácio Cafeteira, 3 minh3 ho-- ·
menagem, já agora com o apoio do Senador Marco Maciel.
Acredito que posso fazê-la, inclusive como Presidente do
PMDB no Ceará que sou, em nome da Bancada dO meu
Estado nesta Casa, portanto, em nome também-'dOs nos-sOs
companheiros Beni Veras e Cid Sabóia de Carvalho, que privaram de perto com José Rodrigues de Pinho, falecido na
madrugada de hoje, na Capital do meu Estado.
~
Eta o que tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeleíra) a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.

Concedó
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~~O SR. MAGNO BACELAR (PDT ~ MA. Pronúncia
o seguinte di_sc~iso. Sem rev~são do orador.f- sr: Presidente,
Srs. Senadores, ocupo a tribuna na manhã de hoje, para chamar a atenção da Casa e do País para a onda de violência
que assola o Brasil de Norte a Sul, de Leste a Oeste.
Um jornal do Estado do Maranhão anuncia: "Arrastão
deixa São Luís- sob tensão''. E vem a notícia de que gangues
organizadas em São Luís provocaram o terror na última terçafeira. Lerei uma parte desta notícia:
"São Luís viveu ontem um dia de pânico e terror.
A disputa de liderança entre gangues organizadas tomou de assalto a cidade por centenas de menores que
avançavam e ameaçavam invadi_r escolas públicas e particulares na busca de troféus. A disputa, caso não tivesse havi~o a_pronta intervenção das Polícias Civil e 1tilitar, poderia ter tido dimensões incalculáveis."

Sr. Presidente, tenho me questionado, muitas vezes; sobre a influência da televisão brasileira, em rede nacional,
sobre as cidades menores; sobre o choque cultural que provocam nos costumes as notícias produzidas pela televisão, nem
sempre cuidadosa quanto aos efeitos de seus programas. A
divulgação do "arrastão'' no Rio de Janeiro, por ocasião do
primeiro turno das eleições nessa cída"de, deixou ITiuitas dúvidas, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pois, ria- verdade, não
se sabia se se tratava de um movimento organizado ou d-e
uma encenação produzida para prejudicar determinada candi_data. Politicamente _não se pode 3ffrmar ou av3iíaf -a lntenç36
daquela emissora de televisão. Sob o ponto de vista social,
os_ danos são incalculáveis em todo o Brasil. Se a onda pega,
como se diz na gíria, se o costume se estabelece, não teremos
força polícia! para impedir a violência, que já se verifica até
mesmo na minha pequena cidade de Coelho Neto, no Maranhão, com menos de 50 mil habitantes,_onde já ocorreu, tam-_
bém, o tal movimento organizado chamado "arrastão".
Volta a Globo a insistir no assunto, ao anunciar, com-o
o fez na semana passada, uma nova modalidade de manifestação: "o arrastão de carros•., em que·gangues invadem edifícios para furtar carros novos.
Não ternos dúvida de que o momento nacional, a miséria
e a fome resultantes da recessão, da falta de emprego, do
descalabro de um governo irresponsável_ que dirigiu o nosso
País até há bem pouco tempo, são os grandes causadores
disso. Hoje ouvi, no Bom-Dia Brasil, a nOtícia de que Secretários estaduais do Trabalho estão em busca de recursos para
promoção de obras que visem a dar emprego e minorar- 3.s
çlific_uldades existentes.
Realiza-se, hoje mesmo, um simpósio de meninos de rua
em Brasília. Ontem assistia a unl garoto dizer: "Se somos
o futuro- do Brasil, por que a polícia espanca o_ futuro do
Brasil?" Muita giilte espanca o futUro do Brasíf hoje. Muitã:
gente espancou o futuro do Brasil com a corrupção, com
falta de dignidade no cargo público, e essa corrupção vem
se alastrando nas comunidades menores até chegar à Presidênci.a- da República.
- Felizmente, o Congresso Nacional, através da Câmara
dos Deputados, ao autorizar a instauração âo processo contra
o Presidente da República, que esta Cãsa decidifá num julgamento imparcial, deu o exemplo de que todos podem ser
punidos~
Hoje. no momento em que o novo Governá se vê encurralado ç atónito diante da~ dificuldades, sem saber quais medidas
tomar, urge que se providenciem fre-ntes de trabalho, incentivo
à produção e, sobretudo, Sr. Presidente, a regulament~ção
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das terras, sua titularização a trabalhadores rurais que, tangi~
dos pelos grandes proprietários, expulsos de seu habitat natural, deslocam-se para as grandes cidades, provocando o agravamento da miséria, da desordem, dos assaltos, da violência
·e de tudo que estamos vivenciando.
O Brasil é iim país que tem condições de Superar essas
dificuldades e encontrar os caminhos que desejamos.
Há que se distinguir também, Sr. Presidente, Srs. Senadores, o que é resultado da fome e da miséria c o que é resultado
do crime organizado, todos, fatores preocupantes. O primeiro
exige soluções urgentes; o segundo- as ganglJ_cs, a desordem,
o crime organizado- exige que a polícia tome providências
no sentido de punir os culpados, condená-los e prendê-los.
Não é pela onda da imprensa, como cu disse: muitas vezes,
írresponsavelmente publicando matérias que se transformam
em exemplo para o resto do Brasil, que haveremos de parar
diante de um crime que ameaça a tranqüilidadc da Nação.
O Sr. Affonso Camargo - V. Ex~ pennite um aparte,
nobre Senador?
O SR. MAGNO BACELAR- Tenho a honra de ouvi-lo,
nobre Senador.
O Sr. Affonso Camargo- Nobre Senador, não quis que
V. Ex• concluísse a abordagem de um problerria- tão ÍmpOr.:tante, como o é a insegurança gerada pela violência, sem
me associar às suas preocupações. Teinos consciência de que,
na origem dessa violência, está o subdesenvolvimento, a miséria, os problemas de ordem sociaL V. Ex" coloca, também
de uma maneira muito clara, que não resolveremos esse problema a médio e longo prazos. se não atentarmos para a
segurança do cidadão brasileiro. Se fosse feita uma consulta
ao contribuinte brasileiro, que, afinal, é quem dá os recursos
para que o GOverno preste os serviçOs públicos, certamente
verificaríamos que ele gostaria que não se fizesse qualquer
tipo de economia naquilo que diz respeito à sua segurança
pessoal. Percebemos que há uma certa timidez com relação
a esse problema em várias regiões. Tenho citado muito o
problema dos "arrastões" no Rio de Janeiro, divulgado através
da televisão para o País inteifo, o-qu-egera Sérjas dificuldades
para essa máquina de fazer divisas, que é o turismo, e para
o País. Não se pode dimensionar o quanto o turismo brasileiro
é afetado por esse problema que ocorre no Rio Janeiro. tradicional porta de entrada de turistas no Brasil. V. Ex• trata
de um assunto da maior importância que, agora inclusive,
está atingindo diretamente o_ seu Estado e todos os Estados
brasileiros. Realmente, temos (j_ue nos voltar para esse problema e ir ao seu cerne, procurando promover-o desenvolvimento
econômico do País, pois, com a recessão, a violência aumentará cada vez mais - elas são irmãs gêmeas. Devemos, ao
mesmo tempo, cobrar do Governo providênciã.S para rilelhOTar
o nível da estrutura de segurança para o cidadão brasileiro.
O SR. MAGNO BACELAR- Agradeço a V. Ex•. nobre
Senador e Líder Affonso Camargo.
Na realidade, há que se fazer uma longa reflexão sobre
isso. Providências terão que ser tomadas quanto ao_ resgate
do débito social. Mais urgentes, como bem salientou V. Ex\
são as medidas que possam inibir o crime organizado, a ação
dos aproveitadores e daqueles que, muitas vezes, até fomentam esses movimentos para provocar o caos. Tenho certeza
de que, consultada a sociedade brasileira, ela aceitaria contribuir para minorar os problemas sociais pagandci maís tributos,
se tivesse a certeza de que receberia, em contrapartida, mais
tranqüilidade e segurança.
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O Sr. Marco Maciel- Permite~me V. Ex• um aparte,
nohre Senador Magno Bacelar?
O SR. MAGNO BACELAR - Com muita honra. nobre
Líder Marco Maciel, ouço o aparte de V. Ex''.
Q Sr. Marc.o Maciel - Nobre Senador Magno Bacelar.
V. Ex~ traz a debate, nesta sessão matutina, um tema que
realmente vem ocupando saliente espaço nos veículos de comunicação social pela sua significação e de, alguma forma.
pela sua gravidade. Reporta-se V. Ex• ao problema dos "arrastões'', que, inclusive, acabam de ocorrer também em seu Esta·
do, conforme, inclusive, pude_ tomar conhecimento através
dos noticiários televisivos. Devo dizer a V. Ex', assim como
já se expressou o Senador Affonso Camargo, que esta é uma
questão que está a merecer ,_de fato, uma análise muito profunda. _-Acredito até que seja um tema que deve merecer uma
reflexão política, pelos seus componentes econômicos. Infelizmente,_o Brasil está, há pelo menos uma década. em situação
recessiva. De acordo com o IBGE. nos úhimos dez aitos.
o poder aquisitivo dos brasileiros caiu cm 320é. o que agrava
o quadro social. De outra parte, não podemos também deixar
de ':1-naliSar. como apropr-~adamente ~itou V. Ex'. que, ao lado
disso, existe uma exacerbação do processo de violência em
nosso País. que se_ expressa em altas taxas de delitos, que
a todos nós preocupa. Encerro o meu aparte. dizendo que
esta questão merece -quem sabe? -um estudo específico
desta Casa, talvez através de uma comissão especial, ou de
uma CPI, para que possamos avaliar o fenômeno, perquirir
as suas razões e mesmo sugerir ao Poder Executivo as providências que se impõem com relação _ao assunto. Este tema.
de alguma forma. está ligado ao perfil econômico. social e
político da sociedade brasileira dos nossos dias. Por isso. merece-uma an~lise -e um estudo. Muito obrigado.
O SR. MAGNO BACELAR - Agradeço o aparte de
V. Ex", riobre Líder Marco Maciel, e o incorporo ao meu
discurso com muita honra.
O Sr. Elcio Alvares- Senador Magno Bacelar, V. Ex"
me permite um aparte?
O SR. MAGNO BACELAR- Com muita honra.
O Sr. Elcio Alvares - Senador Magno Bacelar. o tema
que V. Ex• está desenvolvendo talvez constitua hoje a maiot
preocupação do Governo do meu Estado, o Espírito Sarttb.
Por um fato bastante interessante: o Rio- de Janeiro. que
tem um índice de violência fora do comum. agora na área
de seqüestros. tem um delegado que já se notabilizou como
figura nacional - se não me engano, o nome dele é Dr.
Hélio Vigio - , tornando-se uma dessas figuras lendárias na
vida policial. Para se ter uma idéia, desde que assumiu o
posto de delegado contra seqüestros. dczesseis pessoas envolvidas em seqüestros já foram eliminadas. O que está ocorrendo
então? Os bandidos do Rio de Janeiro estão indo para o
ESpíritO Santo. Há cerCa de Üês dias, um dos seqüestros mais
lamentáveis ocorreu no Espírito Santo, vitimando o filho de
um grande comerciante e deixando a mãe da criança profunda·
mente machucada, com ferimentos gravíssimos. De repente,
o meu Estado, que era um Estado tranqüilo, qué: cultivava
muito o turismo. viu-se às voltas exatamente com essas práticas
ilícitas. Os noticiários agora dão conta de que os bandidos
são sempre localizados no EspíritO Santo, principalmente nas
nosSas cidadeS-do interior. Este tema é realmente muito grave.
Na verdade, encaro a violência, conforme falou o noss_o Uder
Marco Maciel, como um problema ligado rliretamente à situa-
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merecer realmente um tratamento muito mais ampliado, por-.
ção econômica do País. No momento cm que o desemprego
qUe violência no Brasil já está se tornando uma verdadeira
aumenta de uma maneira avassaladora, no momento cm que
temos a nossa capacidade salarial altamente reduzida, no moobsessão para todos os brasileiros.
mento em que há falta de dinheiro, estamos vendo cada vez
O SR. MAGNO BACELAR - Muito obrigado, nobre
mais pessoas totalmente desocupadas. sem ter o que fazer.
Senador Elcio Alvares. Na realidade, a minha intenção seria
Aí a violência é uma conseqüência n~tural, como resultado
cobrar do Presidente Itamar Franco a promessa que fez aos
exatamcntc dessas_ ações delituosas. As vezes, para montar
Governadores do Nordeste, que aqui se reuniram na semana
um sistema de vida, o cidadão é obrigado a roubar, é obrigado
passada, em busca de recursos para combater a seca e a fome
a matar. Isso não seria regra geral, porque o crime organizado,
que estão grassando em quase todos os Estados do Nordeste.
por exemplo, é um fato. No Rio de Janeiro, existem morros
Ainda na semana passada, em aparte que-tive a honra
onde _a polícia só entra com o consentimento das quadrilhas.
de fazer ao nobre Líder Marco MacieL eu dizia da situação
porque é uma coisa brutal. Ontem, na casa do Senador Beni
de calamidade em que se encontram vários municípios do
Veras, assisti a uma exposição do Ministro Paulo Haddad,
Maranhão.
onde_$_. Ex~ falou que a maior preocupação do Governo Itam-arSr. Presidente, não se encontrarão caminhos para o Brasil
Franco, neste momento, é com a pobreza, chegando a temer
sem combater a seca, a fome e o desemprego. Falei da necessique o Brasil pudesse registrar a chamada "po~reza asiática".
dade da ação da polícia, mas é muito mais importante que
E S. Ex• explicou-nos o que seria essa "pobreza asiática":
o Governo tenha a coragem de tomar as medidas necessárias
nos países mais pobre da Ásia, cerca de 600 mifhóes de pessoas
para o combate à recessão, para que -como dizia, ontem,
ficam andando pelas ruas, sem ter qualquer coisa para fazer,
na televisão, um menino pernambucano de 12anos - a polícia
vivendo no meio da rua. O Ministro Paulo Haddad disse que
não tenha que bater no futuro do Brasil, no Brasil de amanhã.
o GOverno está preocupado com o índice de pObreza, que
Muito obrigado.
está crescendo cada vez mais no Brasil, chegando a temer
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
que atingíssemos esse patamar chamado_ "pobreza asiática",
a pai ;i via ao nobre Senador Jarha~ Passarinho. (Pausa.)
em que o cidadão vive na rua, s_em nenhuma perspectiva de
S. Ex' não se encontra p·rcsCOte no plcnárfõ nCstc motrabalho, nem de melhoria de sua _condição sociãl. Violência
mento.
realmente é um tema sério, que inclusive já-coineçã -a-prejuConcedo, a palavra ao nohre Senador Pedro Teixeira.
dicar a imagem do Brasil no exterior, porque os fatos que
(Pausa.)
.
.
acontecem aqui são superavitaríamente estimulad~s no noti· S. Ex~ não sC encontra presente nr. plenário neste moCiário ·nacionaL Faço este registro, principalmeritc cm relação
mento.
_
ao meu Estado, porque lá, hoje, a situação está se tornando
Concedo a palavra ao nobre_Senador Aurco Mcllo. (Paubastante difícil. Toda ação policial forte no Rio de Janeiro,
sa.)
talvez por um fenômeno de vizinhança entre os dois Estados,
S. Ex·' nãO
eilcO!ltra prcst.!ntc no· plcnano neste mofaz com que Os bandidos se transfiram pafa o Espírito Santo.
mento.
E esSe seqüestro a- que me rcfeTi -há pouco, e que abalou
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
a sociedade do meu Estado, foi ViOlentíssimo. Uma mãe, ao
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB-PR. Pronuncia o
levar seu filho de carro-para o ·colégio, foi atacada por dois
segUinte discur~o._ Sem revisão do Orador.) -Sr. Presidente,
bandidos que ilnpediram a sua ma-rcha. Ela foi jogada ao
S~~· Senador~s, pretendo fazer uma rápida análise, nesta machão e, presa pelo cinto de segurança, fOra-rrastada pela rua,
nhã, dessa discutida e quase geradora de uma crise - nota
tendo ficado cm estado realmente lastimável. O que é triste
do Ministro do Exército.
é que, até hoje, os seqüestradores não mantiveram qualquer
Só tomei conhecimento da existência dessa nota do Alto
contato com a farm1ia, e trata-se de um menino problemático,
Comando no dia seguinte à sua publicação, devido à repercom problemas de saúde. Esse fáto deiXou a sociedade do
cussão que teve. Assim, procurei lê-la, a fim de não fazer
EspíriCo Santo abalada, mas é a de-monstração do que falei.
No Rio de Janeiro, o Delegado Hélio _Yigio está realizando
uma avaliação incorreta de um documento tão impodãnte.
trabalho para acabar com esses seque-stradores. O índice
Devo dizer, Si-. Presidente, Srs. Senadores, que me senti
de dezesseis mortos em confronto com a polícia demonstra
até gratificado, porque percchi que ela é positiva e mostra
muito bem 4ue a ação policial está sendo muito contundente,
a evolução que já sabíamos estar ocorrendo - da visão das
e a conseqüência disto é que os ladrões e seqüestradores do Forças Armadas brasileiras, ou, pQderíamos dizer~ atualiRiO de Janeiro estão todos indo para o Espírito Santo. O zãção- dessa visão nacional das FOrças ArmadaS Brasileiras
GoVêin"o Federal tem que começar a se·- p-reo-cupar também
e, fundamentalmente, do Exército hrasikiro, pois se trata
com este tema, que não pode ficar limhado simplesmente
de uma nota de autoria do Ministro do Exército dirigida
ao mecanismo de segurança-dos Estados. No meu Estado, ao AJto Comando do Exército.
por exemplo, ele é ineficiente. Os nossos policiais, por uma
Procurei verificar em que ponto essa nota poderia ter
desdita também do destino, estão em greve há_ bastante tempo. gerado preocupações ao Presidente Itamar Franco c, realmenEste tema, Senador Magno Bacelar,~ tle gra~de r~percussão.
te, nào pude ern~nder.
O nobre Senador MarCo Madel faloU rriuito bem ao dizer·
As notícias de hoje dizem que o assunto está superado
que temos que examiná-lo cm profundidade, porque, envolto ---=--~--é b()m g_ue esteja. De qualquer forma, para não ser
no debate, está exatamerite Um-dos póntOS-inais cruciafS- da enfadonho, pedirei que essa nota sefa transcrita nOS -Anaisnossa crise económica: o desemprego. Estamos tendo cada do Senado Federal, pois ela faz uma análise absolutamente
vez mais trabalhadores desempregados, e não tenho dúvida correta da conjuntura mundial, como tambêm uma avaliação
de que, no momento em que esta situação soda! se agravar, dit ç_onjuntura ~rasileira. Esta ·a-valiçào pretendo ler, porque
a violência proporcionalmente também aUrilentará. Cumpri- nos interessa mais de perto, principalmente o item c que fala
mento V. Ex~ pela oportunidade do debate. Este asSuritO deve das conseqüências dessa conjuntura para o ExércitO.

se
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segui~ te·:
"Integrado à comunidade mundial - apesar de
distante _dos_ centros de decisão_ - o Brasil passa por
um período de_ rápida evolução política, mas- também
de persistente inflação acompanhada por uma recessão
económica que já dura alguns anos ... ,.
_
Nada tenho a retificar dentro da minha visão ..
" ... Vive-se um quadro de incertezas gerado pelo

Tratando da conjuntura brasileira, a nota diz o

proc_esso de impeachment do Presidente afastado_, pe_la

interinidade (presumida) do atual Governo e pela proximidade da época prevista para as reformas constitücionais ... "
Nada a modificar.
" ... Nota-se uma certa desorganiZ<:tÇ~<? da máquina
adminisfratiVa federal, r.esultante das mudanças in_tro~
duzidas no primeiro ano do Governo Collor e das recentes mudanças ocorridas _no mais altos postos ... "
Nada a retifícar, pelo contrário, muito a apoiai. Eu mesmo declarei aqui, várias vezes. enquanto esperava que fosse
indicada a Liderança do Governo, que não reconhecia qual~
quer motivo que devesse ter levado o Presidente Itamar Franco a fazer uma reforma administrativa de tal profundidade
antes _de estar votado o impeachment nesta Casa. Portanto,
essa é uma avaliação corretà.
Outra análise aqui da nota:
"O recebimcritO de-tributos tem registrado quedas,
devido aos efeitos da recessão c as defiCiências na legis~
lação e nos mecanismos arrecadadores."
Também está correto.
"Enquanto em muitas regiões de produção agrfco~
la, exploração mineral e alguns setores industriais os
negócios prosperam, as grandes cidades sofrem o efeito
do desemprego. da superpopulação dos bairros_ pobres,
da criminalidade e do mau funcionamento do serViço
público."
Correto.
''Os problemas económicos têm contribuído para
o agravamento das _desigualdades sociais, causando a
proletarização de pafcela da classe média e o aumento
do contingente situado nos limites da míséria."
Correto.
"As transformações que ocorrem na estrutura familiar, o atual desprestígio das elites, a marginalização
causada pelo êxodo rural, o abandono das normas de
comportamento que- advinham das convicções religiosas e ação dos meios de comunicaçãO social particularmente da televisão - vêm provocando o enfraquecimento do princípíO de autoridade e do senso de moralidade."
Corretfssimo.
Termina assim essa análise da conjuntura brasileira:
"Um fenómeno comum é ocorrêricia de conflitos
pela posse de terras, tanto urbanas (sem teto), quanto
os rurais (sem terra, índios e garimpeiros). Na Amazônia, observa-se progressivo e desordenado povoamento
dos locais onde se verifica as eXplOi"ãÇáo de riquezas
minerais, até mesmo em área da faiXa de fronteira,
dando margem ao aparecimento de focos de tensão."
Esta e a parte da nota s_ohre a avaliação da conjuntura brasileira que reflete quase uma- crise institucional. Não posso entender isto.
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O item c. diz:
"ConSeqüências da conjuntura para o Exército"
-As Forças Armadas- particularmente o Exército.
devido ao seu efetivo, grande contingente de pessoal
temporário- e à sua pulverização pelo País - são;
naturalmente, afetadas pelos quadros nacional e global
onde estão inseridas.
Para os radicais brasileiros ("internacionalistas")
o fim da bipolaridade mundial e a conclusão do processo de abertura política no País significaram a suspensão do apoio" externo e a eliminação da justifiCativa
ideológica com que contava para o assalto ao poder.
·-Os problemas económicos sociaiS e político"S, enfrentados pelas nações do Continente vêm forçando os seus
dirigentes a esquecer, mesmo que provisoriamente. as
rivalidades e os contenciosõs com os vizinhos e a buscar
a cooperação mútua.
-E uma outra análise muito real.
"Dessa forma, o distanciamento. tanto das hipóte"seS-dõ-COritlito interito alitrientado do exterior. quanto
-das tradicionais hipóteses de guerra" -naturalmente
- .com.os vizinhos- '.'permite que possamOs, hoje, con·
ceber·o preparo da força terrestre, à luz preponderante
de sua missão constitucional e dos objetivos nacionais
-perrrtahentes, atentoS, pOrém-, à evolução das tenSões
que possam desaguar em ameaças ao interesse nacional."
--- E, assim, segUe, depOis, mais· com_ relação_ a problemas
da profissío_naliza_ção dp gxércit~ brasileiro._
_
_
Sr. Presidente, Srs. Senadores, ~oje.li, no jornal Estado
de S. Paulo, um artigo. assinadO pelõ ex-DeputàdO, político
cassado, Márcio Moreira-Alves, que faz uma avaliaçao OéS:tà ·
nota do Mhiisfro do _Exército, elogia~"a ·e.diz que ela é o
retratQ da evolução e modernização que ·aconteceram depois
do regime milita~ cõm as Forças ~rmadas brasile_iras. É_ uma
nota dirigida ao Alto Comando do Exército -_ corref~
de interesse nacional, e por isso peço a -sua transcrição, na
íntegra, nos Anais do Senado, porque neste momento esta
nota _reflete a democratizaçãb-do País e._ a integração ·do Exército -6iaSildro nesse pfocessó, moniento em que todos vão
__ traba_lha_r para manter a democracia 3.tfavéS dO que está dito
na lei e na ordem do País.

=-

DOCUMENTOA QUE SE REFERE O SR. !lfFONSO CAMARGO EM SEU PRONUNCIAMEN-

TO:
O Estado de S. Paulo
19-11-92

NOTA-SE UMA CERTA
-DESORGANIZAÇÃO DA MÁQUINA""
É a seguinte a íntegra do documenJo de Piret_rizes para
o Alto Comando do Exército:
__ ,
_
.
.. A - Conjuntura Mundial - O término do período
histórico Caracterizado pela bipolaridade LESTE~Oét"tJ?
(1945 -1991) deu lugar a um quadro.m~ndial_de incertez~s.
no qual aparece apenas uma superpoteneta mllt!ar .e deltne1a·
se a formação de quatro grandes blocos- economtcos~ todos
sediados no Hemisfério Norte.
_
.
. _ bs pB.íses dã Amér\ca_ ?o Sul;. à_ m~rgem .d~s grandes
decisões. buscam adaptar-se as modtficaçoes traztdas pelo OÜ"'
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vo cenário de equihbrio poder. Lamentavelmente, eles têm
seu desenvolvimen~o social. c econômico _retardado por um
passiVo·que ascende ·a dezenas de_ bilhões de dólares, por
um ·atraso tecnológico que_ se. amplia de forma alarmante e
por·deficiéncias__ cstruturais sérias, entre as. quais destacam-se
a instabilidade· política, a má distribuição de renda e, em
maior ou menor grau, a falta de eficiência dos siStemas públicos dc_educação. sãneamcnto básico e apoio de saúde. Em
conseqüência, dependem das nações hegemónicas para o financiamento de projetos_importantes_e_ para a a.quisíçãá-ou
desenvolvimento.dccSI!rviços c de pro.dutos industriais modernos·inctusive material de emprego militar.
- certas potêridas conl a finaHdade de atiilgif-Seus objetivos
nacionais, empenham-se em impedir que svrjam_c.oncor_rentes
que venham a ameaçar seus interesses. Sugerem aos seus clientes ·que confiem. Slia defesa externa aos próprios mentores _
da idéia ou a entidades supra-nacionais, tais como a ONU
e .a OEAT A influencia daquelas potências é; reforçada, em
muitós casos, pelo incessante trabalho de organizações não-governam~ntais----' ONG- de âmbito -ínteffiacioilal. que podC
tornar aceitáveis para determinados públicos; mesmo no Brasil, t:onceims tais.como_ "soberania linlitada '' e-'.'deVer de ingerêbda"•.. A redução-do controle· de alguns estados sobre os
resPectiVos territ9~ios ocorr-e tiünbem devido à expansão do
poder do crime Organizado e de grupos guerrilheiro.s, que
ocasionalmente trabalham de comum acordo, em uma relação
simbiótica semelhante à observada cm áreas vizinhas aos nosso~ limites mais ocidentais.
--. B- Conjuilt~ra. Br,a~i~Ci~a ----: l~1teg~8:do· _colnlJ:nidade.
mu.!lP\aJ·-;- ape~~r çlc d~s.tal}t~-. 4C?s, c_e!ltros de, de<;i~ão - o
Br:a.sjl,pa~sa gor ll;f(l pcríoçlo.d~,rápida evolução política mas
ta!J'\bé,m Qe pçr!".istente inflação acompanhada pOr- unlã. recessãp ~Conómica que jã dura alguns an?s.· Vive.:_se' U_.m quadi-~_
de inçertezas gerado pelo processo de_ ''imp'eá.éhmenf' do presiderlt'e afâsüldá pc.lâ ín.têriniâadti (presumida) dO ãtual gover~
no_.e· peta proxímídadC d'a época ·preVista· par'a as_ reformas
ca;qstip.icionais.
. _. . . ,
.
_ , 1 ~oPJ,-se uma certa, desorganização da máquina adminis- tr~ti"a federal, resultante das mudanças introduzidas no pri:m~_iio ~~ do ,.g?v~_~nCi. Col)or _c à~s. ~e,cel(te~ np.iQan~ç.s, 9co.r~
rid.a~. np? .~a,í~ .altq!:;, postos .. O ~e~bimentQ de tri.butos_ t.em
registrado quedas, devidas aos efeitos da recessão e às 'deficiências na Je:gislaçã_o.e._ nos mecanismos arrecadadores.
, Enquanto em muitãs regiOes de ptódUçãó agrícola, exploração mineral e em- algUns setoreS industriais OS négOcíos prosperam, as grandes cidades sofrem os efeitos do desemprego,
da superpopulação dos bairros pobres, da criminalidade e
do mau funcionamento dos serviços _públicos. Os problemas
ecq~qqti&;Ç>S têm contribuído para o agi-avamcnto das desigual~
dadas sociais causando a prolctarização de parcela da classe
média e o aumento do contingente. situado nos _limites da
miséria. ·
-- ·
· · · - .. · ·-·
---- --

*

-~

As transformações que ocorrem na estrutu'ra familiar,
o atual desprestígio das elites-, a- marginaliZãÇaõ-ça:usaaa-Pelo
êxodo rural, o abandono das normas de comportamento que
advinham das convicções- religiósas e a açã-o -dós ffieioS cre
comunicação social - particularmente da televisão - vêm
provocando um enfraquecimento do princípio da autoridade
e do senso de moralidade.
Um fenômeno comum, é a ocorrência de· conflitos pela
posse de terras, tanto urbanas ("sem teto") quanto rurais
(''sem terra••, índios. garimpeiros). Na Amazônia, observa-se
progressivo e desordenado povoamento nos locais onde se
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verifiCa a exploração de riquezas minerais, até mesmo em
áreaS dé faixa de fronteira, dando margem ao aparecimento
de focos de tensão.
C- ConseqUência da Conjuntura para ·o Exército- As
ForÇas Armadas - particUlarmerité o Exército, devido ao
seu efetivo, grande contingente de pessoal temporário e à
s4a pulveriZação Pelo País- são naturalmente afetadas pelos
quadros nacional e global onde estão inseridas.
--Para os rãalciiis br~sileiros ('_'i!lt~rn~ç:íoilalistas"), o fim
de bipolaridade ritundial e a conclusão do processo de abertura
política no País sigriifiCaram a suspensão do apOio externo
e a eliminação da justificativa ideológica com que contavam
para o assalto ao poder. Os problemas económicos. sociais
c políticos enfrentados pelas nações do Continente, vêm força"ndo seus dirigentes a esquecer - mesmo que provisoriamente-- as rivalidades e os contenciosos com os vizinhos
e ã buscar a cooperação mútua.
-- -Dess-a fOrma, o distanciamento tanto das hipótiSes decon.fli(o--íntCrriO-alim"entado do exterior quanto das tra-dicionais
híjjótC-SES dC guerra;- permite que possamoS--hoje concebei
o _preparo da Força Terrestre à luz preponderante de sua
missão constituciOnal e dos objetivos nacionais p-ermanentes
atentos. porém. A evolução das tensões gue possam desaguar
em ameaças ao interesse nacional.
Neste ambiente de fim de século mais uma vez destaca-se
a necessidade histórica da presença do soldado, fiãdüra da
unidade, da coesão e da integridade nacionais e, também,
da manutençãO dê um clima da Lei e de Orderrl. Ela é rrl_ais
reclamada e já está sendo ampliada nas áreas de povoamento
recente ou em curso, particularmente nas fronteiras do Extremo-Norte ou do_ Extremo Oeste.-Dii-Il.ós-a _jjrud"ênciã; muõíciada por informações contidas no estudo da conjuntura que
essa _presença deve ser inantida, mesmo que um pouco reduzida, nas áreas mais humanizadas e desenvolvidas do País.
A_ necessidide de preparar desde já o Exército da próxima
década a possibilidade (mesmo remota) de ter de atuar em
força em território nacionã.l, a hipótese de deslocar tropa para
o exterior em cumprimento a· compromissos 'ínternacióitais,
a exigência de r:rt~!ltennos quadros motivados, atualizados e
instruídos obrig~rj-I~nos, paralelamente, a pensar em organizar
fàrças operacionais bem adestradas com efetívos completos.
dotadas de equipamento modernO e aptas ao momento e emprego em curto p_r~zo e a longas d.~stât:tci~S de suas sedes.
D - Ações a realizar- Nesta quadra histórica, em que
perSiste, ao longo dos anos, a alocação de pequenas fatias
do orçamento federal para as Forças Armadas e, em conseqüência ocorre o enve-Iheciffiento e a tendência a obsolescência
d~ material de ,emprego militar mais c~rO e de miior coinplexidade, para que o Exército possa continuar a cumprir bem
sua destinação torna-se necessário prosseguir aplicando determinados princípios na adminiStraÇão do Ministério.
·
Entre esses princípioS, âestaco o re_~lismo, a simpiÍcidade~
e feffibro, como permanentes, em nossa instituição, a liderança
e a manutenção_dQ inoral.
O realismo no planejamento e na execução do preparo
e do_einpfego da Força terrestre nos aconselha a, entre outras,
-~adotar as seguinte~ medidas:
a. procurar fornecer à tropa os ítens básicos que, apesar
de relativamente simples e baratos, contribuem para o bemestar do soldado e para a operacionalidade das unidades uniformes e abrigos, peças de proteção individual, armamento
leve, equipamento individual, material de acampamento e
de alojamento, material de rancho.
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b. prosseguir na organização de um_ I?-úcleo de forças
bem adestradas, dotadas de equipamento moderno, capaz de
ser progressivamente ampliado, servindo de embrião para o
Exército da próxima década e de ser empregado para o atendi~
menta de compromissos internacionais do-País;
c. continuar-priOrizando os investimentos para a Pesquisa e Desenvolvimento nos projetes que tenhaffi reaiSfiOssl~
bilidades de conclusão e possam vir --pela simplicidade, custo
e eficácia do produto final - a provocar um sensível aumento
de operacionalidade nas OM onde serão empregados.
A simplicidade, em nosso caso empregada para obter
o maior reil;dimento possível dos recurs_os disponíveis, leva-nos
a:
a. cOntinuar perseguindo a racionalização da estrutura
do Ministério. com ênfase nos órgãos e -efetivos dedicados
a atividade-meio, eliminand_o_OM de baixOs índÍces de opercionalidade ou red1.:1ndantes e prosseguindo na aglutinação
de unidades que possuem funções comuns;
b. racionalizar as atividades administrativas, com redu·
ção no número e complexidade dos procedimentos e supressão
dos controles julgados desnecessários ou antiecónõmicóS;
_
c. fornecer as OM equipamento e armas que, apesar
de pouco complexos para os padrões das Forças Aniladas
dos países desenvolvidos, proporcionem aumento de operacio·
nalidade para as unidades e de bem-estar e segurança_ para
os usuários;
d. restringir as visitas e inspeções de cada_ chefia aos
órgãos-iinediatamente subordinados ou àqueles que, p_or indi-:- _
. caçãO dos mesmos, sejam exigidas pela situação.
Para manter o Exército coeso e disciplinado, com sua
cadeia de comando respeitada, o princípio de Liderança nos
orienta a:
a. incentivar o exercícío de uma liderança autêntica que
privilegie a persuasão sobre a coação, conquistada não pelo
paternalismo, mas pela competência profissioóal, aliada à fir·
. meza de propósitos e à serenidade nas atitudes;
b. destacar a importância do exemplo pessoal, do desprendimento, da austeridade e do respeito ao próximo praticados pelos chefes de todos os escalões_ como incentivos à
tomada de atitudes corretas por parte de cada subordinado.
c._ intensificar o intercâmbio de oficiaiS graduados com
exércitos de outros países proporcionando-lhes atualização
e estímulo;
d. conceder prioridade na alocação de recursos humanos~ materiais e financeiroS ao Sistema de Ensino, por forma
a manter o adestramento e a motivação dos quadros.
Finalmente, mas com a mesma importância dos outros
princípios acíma citados, o-da manutenção do moral induz-nos
a executar as seguintes ações:
.- . _ __ _____
a. manter o canal de comando permanentemente aberto
e acessível a todos os integrantes da Força, pata o encaminhamento_ de seus justos anseios e aspirações;
b. aperfeiçoar a Política de Pessoal no sentido de recompensar o bom desempenho profissional, a dedicação ao serviço
e o potencial de liderança de cada servidor militar ou civil;
c. contin~:tar tomando medidas que possibilitem o aper~
feiçoarilento do apoio de saúde e de aSS1siência s_ocial aos
servidores e a seus dependentes;
d. perseverar, junto aos _órgão-s comPetentes, na luta
pela implantação da isonomia salarial entre os servidores do
Poder Executivo e entre esses e os funcionários_ de outros
Poderes e, a partir da mesma, de urna remuneração condigna
para. todos os integrantes do Ministério do Exército.

e

..
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SenhoreS Generais:
As Diretriz"es que aCabei de- apresentar devem orfeOtar
nosso trabalho em busca da superação dos efeitos adversos
da conjuntura atual.
COnto com os senhores para a condução do E-xéí-ciioo
ne_ssa fa~e__t:!e preparaçãt? da For9a para a virada-~~ ~t~~lo_."
Durante o discurso do Sr. Affonso Camargo, o
Sr. Epitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência,
que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) ·
palavra ao nobre Senador Marco ~.facieC

Concedo a
- -· ·

O SR. MARCO MACIEL (PFL- PE. Pronuncia o se·
guinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, insci-evi-me, Sr. Presidente, para falar nesta sessão matutina, com
o objetiv-o de trazer à Casa, mais uma vez, as minhas preocupações que, sei, são de todo o Nordeste e, por que não dizer,
de todo o País, com relação à questão da seca. V. Ex~.
Sr. Presidente, a conhece com muita intimidade, posto que
Senador de um dos Estados do Nordeste, sabe_ o que significa
a ocorrência de uma seca e. seus efeitos, não ·somente no
campo econômico_, mas também no campo social.
A gravidade, portanto, do problema da seca no Nordeste
obriga-me a voltar a esta tribuna para tratar novamente dessa
questão.
Já é habitual falar do Nordeste associado à seca, à fome
e à misen.a. Já é também habitual o esforço para· convencér·
o Brasil e o mundo de que o prOblema do Nordeste é só
conseqüência do clima impiedosamente árido e seco, :io qual
se atribuem, normalmente, causas puramen_te natur~is,, esq~e
cendo--se as relações históricas do mundo, do Brasil e dO homem com o meio ambiente e os-recursos-da região.
COmo se sabe, o Polígono das Secas, que na realidade
é uma construção jurídica, posto que decorrente de uma lei,
estende-se por cerca de 879.000Km2 dos 1.542.000Km2 do
Nordeste. Ou seja, é algo que representa mais da metade
de toda a região nordestina. O clirita, nas áreas mais despid3.s
de vegetação, é semi-árido em alguns casos, árido e isso faz com que, fréqííenterriente, o problemã- Ocorra.
A área incluída no Polígono das Secas, Sr. Presidente,
é uma área que tem manchas - manchas significativas ~
que podem ser adequadamente aproveitadas, sobretudo 3que~
las banhadas por bacias de rios importantes, dentre os quais
gostaria de salientar o rio Sáõ Francisco. A precipitação ósCil3
entre 500mm 3 e 1.800mm3 e somente 0,5% da região têm
- precipitação_ inferio"r a: -250min3 anuais.-- -·- V~eja ~V. EX~ que o problema nã~ é basicamente a falta
de chuva;~' ~obretudo~ a sua irregular distribuição; e, dentro
disso, -o--deficíente aProV-eit3rrielltô ·das águ3s provin~·às' de
chuvas ou trazida_s por rios da dimensão e da importância,
cotriO é- 6 caso do São Frincisco, que nasce fora do Nordeste,
no EstadO -de Minas Gerais, e qUe bãnha áreas exPressiVas
do território nordestino, cercã de 63K700Km2 •
- EXlSú~ro- na- regíão NOrdeste 800 ritil-hectare~.;: de teri-a
propícios à irrigação. No último dado de que disr- ~no, Sr.
Presidente, consta que, em 1985, apenas 3% -24_mil hectares
dessa superfície -eram aproveitados.
Os recursos hídricos, na área sedimentar, atingem 250
trilhõe_s de mett;os cúbicos por anoi no ciistalino, variam de
50 a 250 bilhões de m 3 •
...
.
.
.
.
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Se compararmos o Polígono das Secas do NordeSte com
Israel, por exemplo, país pequeno ~de clin13 ~írida maiS árido,
feita a devida ressalva- eni fCiação aos aspectos históricos,
geopolíticos, culturais e sociaiS,- e verificamos qUe -esse- País ·
tem apenas 20.700Km2 e possui dois desertOs. A única fonte
razoável de recursos de Israel é o rio Jordão, com a extensão
de 252km e vazão de apenas 100m3 por segundo.
A precipitação_ pluviométriCa ocila entre 300mm3 e
800inm? anllã.is. Existem lá 189 mil hectares irrig_ados quase
que totalmente aproveitados. O lago histórico de G.enesaré, ·
que abastece Israel e que marca tantas passagens da Bíblia,
das Sagradas Escrituras, possui 165Km 2 de superfície e um
volutne de água correspondente a .q.u~~ro bilhões de Km3 metros cúbicos.
- '
-- - - No Nordeste, apenas para exemplificar, o lago de So_bradinho estende-se por cinco mil quilómetros quadrados e armazena 34 bilhões de metros cúbicos. _ _
. - .
Esses dados comparativos, Sr. Presidente, -Srs. Senadores, dão-nos uma visão bastante concreta do que pode c do
que fá pOderia ter sido feito na Região Nordeste. No entanto,
periodicamente - · e· para não .dizer quase _anualmente,o Nord~ste surge ·no cenário nacional com o seu drama da
seca, apesar de todos_ os- recursos naturais de. que disp&e e
apesar de fornecer ao País uma série de produtos importantes
para a economia nacional - inclusive recUrsos=fiííneraiS sem
conta e alguns produtos agrícolas ou agropecuâtios, rturn s.éntido mais amplo, de alguma expressão económica.
, Não obstante, Sr. Presidente, com todas as potencialidades .e característicãs, a regiãO NOrdeste _continuá fr3gicamente s~jeita à _citla~ii:ladt:r ~ia fo'!'lié próVocaêlâ ·pei~ st;-ca ..
Neste rftomento pt~s~o e~tam~ .viv_e,ndo.~ssa -u:ag~diFl_. Há.
pouc,o.s ,dias, o -~resid_ente çla República, .Dr:. ltall!ar; Frâ!l~O.
liberoll, Cr$100 billióes pata- Os Estados nordestinos enfrentarem os problemas _da seca em curso: Sã<? !écu:rsos· signifiÇa- ~
tiVOS~ Porém, são; como todos nôs sabemos, insuficientes
para responder à magnitude da catástrofe.
·' ··
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está citando um exemplo inspirador que é o de Israel. Está"
deÓlonstrado que, se se usarem novas tecnologias e se utilizarem verbas que deveriam ser prioritárias, O Nordeste terá
todas as condições de alcançar a- sua redenção, porque este
é um objetivo do m·ais alto intereSse 'nacional.
nesgraçadariiet.)te, nóbre Senador MarCõ -Mãclef.- eu "íaço
esse registro com uma ponta de melancolia: foi urit nOrdestinC,-,
Chefe do Poder· Executivo Federal, o Marechal Humberto
de Alencar CaStelfo Branco, nasCidO -no Ceaiá:-Quem patrocinou e conseguiU 'aP~ovação pãia a·- eliri:tinaçãO de um- Percentl.,l,_al da receita -~e. ~postos federa,is para o combate à seca
no Nordeste. Essa vinculação é sempre detestada por todos
os tecnocratas frios, insensíveis e geralmente nascídos no Sul,
ou: rtó centro do País. Acredito que deveria ser uin'a aspiração
a Se'r-petseguida, o restabelecimen_to dessa vinculação de um
percentUal mínimo da receita de impostos para o Nordeste,
cómo rio passado ocorria, abrangendo até o vale do São Francisco. Creio que não estou abusando demasiadamente da sua
inexcedível boa vontade.
·
. O SR. MARCO MACIEL - Eu diria que V.Exa. está
enriquecendo substancíalmente o rrieu diScurSo._ f~endo "considerações muito importantes e oportunas.

·o- Sr. Jóão C3.1mon- Coino brasileiro e co-mo <;lescen~
dénte d"e OordeStiitOS, desejo ãPrOvêítar· essa. opOrtunidãdC
para fazer um apelo a V .Exa., para que até patrocine uma
te~iativà de restabelecimento de um percentual mínimo da
receita de imposlõS federais parã a' fedenção dO Noideste.
Muito obrigado. ·
O SR. MARCO MACIEL -

Nobre Senador João Cal~

mO!J., quero, inicialmente, agradecer as palavras de V.

Ex~

que, com9 disse há pouco, dão muitá densidade ao meu discurso, e_ recordar que ·v. Ex~ traz à ColaçãO, maiS- um:i ·vez, --a
questão que é mO"nientosa nos dias de. h~je, rehitiv~ a9 probi'ema de vinculações· de recursos orç_amentários.
Como lembr3.\~. Ex~. ~á um~_ce"ria r_ejs:_ição da·CtJamada
O Sr. João Calmon- Permite-me V. EX" um aparte? ·
tecnocracia à co!Jsignação de vincuia·ções: nas receitas orçaO S.\{. MARCO MAéiEL _:_Concedo o aparte aÔ nobre
ment.árlas. Mas elas_se impõem, qtiér" aq'uela:s vinculações de
Senadp~.
·· ·
·
·
- · caráter setorial,_qúer as de caráter regional, pela própria natureza de País que é o Brasil. Vinculações', como por exemplo,
ó
João C~l~on - Nobr~ 'senador Mar~o Maciel,
I ;I''
' ' ..
às quaís V. Ex~ e autor, relativas à questão da educação.
V. ;Ex• ~Qqlliza, como sempre com muita objetividade, o drama
Se não fosse uma ,einenda de V. Ex•, renovada por ocasião
do Nor_deste, que para os brasileiros que vivem no Centro
dâ Ç,onstituinte, ÇÚtamente que a educação brasileira ainda
e no Sul está parcialmente resolvido. Entretanto, para V._
estaria numa situação bem mais desvantajosa do que hoje
Ex\ para os nobres Senadores Jutahy Magalhões, Magno. Base encotitra. E V.Exa., como grande aPóstolo da educação
celar e para tantos outros que-ainda eXercem as suas prirtçipais
atividad<::s naquela área que atravessa mais_uma das_ suas ·crises
brasileira- e, pOf:isso mesmo, tã~'reCqrilie~do e fe'stejado
periódicas da maior gravidade, o problema tem sido relegado
- permitiu, por intermédio desse .instituto da vinculação,
fazer com que ed~cação deixasse de ser uma mera prioridade
quase a um plano secundário nos últimos anos: ~u, que-_ sou
de origem D.ordestinã, Parcialmente baiana e parcialmente-- retórica, ou gráfiç.à_; e se convertesse riunia prioridade concreta, real, posto que or~amentá_ria.
..,
paraiba~~. que v~vi lá alguns dos melhores_ anos. da minha
O mesmo oq_o_rre, lembro a V. :çx~. çom relação à região
vida, CO(Ilo V. Ex~ e todos os demais que tiveram o privilégio
nordestina. Há que se pensar sempre que o País é uma nação
de lá. nasCerem, comungo dessas preocupações~ ·que· devem
multirregional e qUe, conseqüenteme-nle, há necessidade de
ser cada vez mais absorventes porque o Nordeste vive, realse_ estabelecer, para aquelas regiões-problemas, como é o caso·
mente, uma fase de extrema dificuldade, com as suas crises,
do "Norte, mas, sObretudo, o caso ·do Nordeste, vinculações
que já emocionaram este País, mas que, uliimameiité,' ialVeZ
que, de alguma forma, criem condiçÕes para que essas regiões
pela redução do número de retirã"ntes, já não conseguem úm
possam contar co:m mecanismos que deem mais impulso, mais
impacto tão violento. Estou profundamente convencido, nopropulsão aos seUs projetes de desenvolvimento .
Com
bre Senador Marco Maciel, de que o Nordeste deve ser uma:
das prioridades permanentes deste País. O fato de existirem _ r~~~Ç<l() ao NorcJ~~t~ - tema do meu discurso nesta manhã
-, Sr. Presidente, a questão se_ torna mais aguda, porque
periodicamente secas no Nordeste não nos deve levar a qualvivemos, hoje, mais' um quadro extremãm.ente constrangedor.
quer atitude de pessimismo em relação àqUela área sofredora.
V. Ex•, em seu objetivo e primoroso discurso desta manhã,
O que afirmo, aqui1 certamente está Serido, de alguma forma,

:s,.
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dito com tintas mais fortes pela imprensa do Pafs. Teriho'
em mão recortes de jornais, como a Folha de S. PãUlõ,--0
Jornal do Brasil, O Globo, o Correio Braziliense - este
último fez, recentemente, um editorial rriuito lúcido sobre

essa questão - todos eles, sem contar os jornais_ do meu
Estado, demonstrando, de forma muito clara. a extensão do
fenômeno da s_eca;_e todos eles, de alguma forma, reclamando
por parte dos governos, não apenas dos governos m~nicipaís
e estaduais. mas, também, sobretudo, do Governo Federal,

e de modo especial dos políticos, particularmente aqueles que
se encontram investidos de mandatos eletivos, providêncüis
voltadas para, quando nada, minorar o quadro crítico em
que se vive no sem i-árido nordestino, que é reconheCidamente
um quadro extremamente grave.
Com relação ao meu Estado, Sr. Presidente, gostaria
de dizer a V.Exa. que a situaç-ão -é bem mais grave, porque
Pernambuco tem mais de 70% do seu território no chamado
Polígono das Secas. O que sigriífica dizer que não é âpenas
o sertão que está sofrendo neste momento. mas também
o agreste.
_.
A bem da verdade, a única área que não está sofrendo
com a seca, neste momento, é uma pequena franja litorânea,
chamada Zona da Mata.• que, assim mesmo, de forma iridireta.
recehe __os resultados extremamente constrangedores da seca,
pela migração da mão-de-obra, pelo deslocamento de PeSsoas
famintas que procuram a região metropolitana do Recife. ou
procuram municípios situados na Zona da Mata à busca, quem
sabe, de um emprego ou mesmo de alguma condição que
lhe possa garantir a sobrevivência.
Daí por que, agradeço, nobre Senador João Calmon,
o aparte, como sempre lúcido, de V. Ex~ e o incorporo com
muita satisfação ao meu -discurso.
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tânc:ia extremamente vulnerável e~ como no sertão, descapitalizada e sem oferta de trabalho.
_ ~o agreste, hoje, a _única oferta de emprego -existente.
e de forma muito reduzida, é a proporcionada pela colheita
do café cujo cultivo. devo salientar, reintroduzi e incentivei
ao te:rTipo em que governaVa o -EStado de Pernambuco. Os resultados nesta safra são superiores aos do ano passado. graças às oportunas chuvas ocorridas no meses de novembro.
dezembro, janeiro e fevereiro últimoS, que, de alguma forma.
asseguraram_ uma safra razoável de café. É. porém, como
todos sabemos, um emprego temporário e deverá encerrar-se
neste mês de novembro.
A grande maioria -dos municípios do sertão e boa parte
do agreste está solicitando aquilo que é o mínimo que qualquer
cidadão pode requerer do seu governo: alimentos básicos e
água, através de carros-pipa.
No agreste, onde se situa uma expressiva baciaje_iteira, _
a produção está diminuindo significativamente. Essa redução
decorre não somente das condições em que se encontra o
r~banho, mas t'\ml?ém em conseqüência do abate de matrizes
Ou da venda para outros estados_ Naturalmente os pequenos
e médios proprietários, sem condições de enfrentar a se_ca,
têm como único recurso: desfazerem-se do rebanho ou abaterim matrizes com o 6b]etiv0" de gerar o mínÍino de renda
de natureza imediata.
-- D~ uma produção de 300 mil litros diários de leite no
agreste, hoje se extraem apenas 200 mil litros. ou seja, uma
red~çã_o_de 1/3. Essa situação tende a agravar-se com a redução
dramática do rebanho leiteiro e o empobreCiritento ainda
maior da P?pulação.
c:

Sr. Presidente, antes de concluir, gOStaria. itlaiS- um à vez.

- âé lembrar a necessidade de ações emergenciais para·salvar

Mas, eu dizia, Sr. Presidente, que estamos mais uma
da possibilidade de dizimação milhares de pesSoas. Põiéin.
vez a solicitar providências do Governo Federal com relação
são necessárias, ao lado disso, urgentes iniciativas que viabilia esse assunto. Foram liberados, como se sabe .. pelo PreSidente
zem a permanência do homem em suas terras, estruturando-o
Itamar Franco, numa decisão que reconheço pronta, CI$1'00
para o convíviO produtivo com a seca._ São necessários prograbilhões para vários Estados do Nordeste e, de alguma forma,
mas pet:manentes, quer no campo da infra-estrutura social,
esses recursos representaram uma demonstração da preocu- so~retudo a educação_e a saúde. quer no C<!mpo dfl infra-espação 'do Governo Federal com relação ao assunto.
trutura econômica ou da chamada infra-estrutura física. Com
Mas não podemos deixar de dizer, de reconhecer, de
obras, por exemplo. de perenização dos rios, armaze·namento
ressaltar que esses recursos são sabidamente insuficientes para
de água, eletrifiCação rural, construção de estradas, inclusive
minorar, não diria resolver, mas minorar o sofrinlento de
vl.chiais, sem contar incentivos para o desenvolvimento das
milhões e milhões de nordestinos.
ath·idades agropecuárias. agroindustriais, industriais e dos setores terciários.
Em Pernambuco, por exemplo, o sertão encontra-se em
situação crítica, poiS "f3lta água para consumo humano e aniSão necessárias. Sr. Presidente, medidas que traduzam
mal. Há cidades que literalmente não têm águ'a para consunló
concretamente a vontade política para resolver a questão do
humano. A perda de lavouras foi elevada. Tenho, aqui, em
Nordeste. Diante da desventura de milhões de nordestinos.
mãos, o relatório da Sudene, e quem for cOmpulsá-lo verifinão há resignação possível. Surge, sim, a indignação dos. que
cará, com muita facilidade, a extensão do fenómeno.
acreditam na capacidade da ação transformadora da realidade.
A fuga da população, naturalmente, agrava a situação
que não é somente resultado de puro, cego e incontrolável
de algumas cidades, sobretudo as mais imJ:)óttantes-âo Nor--determinismo.
deste, criando verdadeiros cinturões de miséiia, ao redor das
sedes municipais.
Sr. Presidente, concluo as nÜnhas Palavras solicitando
ao Se_n_h~:>r Presidente <)a República, Dr. Itamar Franco, aos
No agreste, em Pernambuco, as con_d_ições em_ termos
seu.s Ministros de Estado, de modo especial aos Ministr-os
de água para consumo humano e animal, na maioria dos munida Integração Regional, Senador Alexandre co..---nosso
cípios-, ainda são razoáveiS, não estão naqude nívef CaraCteColega de bancada e de Senado -ção - e do Planejamento,
rizado pela Sudene de crítico, porérri, já existem áieas sem
Paulo Haddad, que cravem os seus olhos nessa questão e
pastos e sem reservas hídricas, particularmeilte, naquelas fai·'busquem, quer através de obras emergenciais, quer ·através
·
xas de transição, entre o agreste e o sertão.
de obras de caráter permanente que podem ser facilmente
As perdas sofridas nas culturas de subsiStência, cerca-de
55% -para o feijão ·e· 80% pai-a o milhO, em- &rande-·parte deflagradas com o apoio- da Sudene e em articulação com
os Gove~os dos Estados? ajudar a nossa r~gião para que
dos municípios ~gresl:ii::los, deixaram a população e~ circuns-
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ela possa superar mais um momento de dlfiCuldade que vive,
causado, mais uma vez, pela ocorrência de uma forte seca.
Muito obrigado.
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Nesta semana, doíS PfeTeítos dõ-EsplritO Sarito, Jair t<'er~
reira, de São Gabriel da Palha e Roberto Luciano Duarte.
de Alegre. receberam em Curitiba o Troféu Ainaz;ônia confe~
rido pela Editora Amazónia e pela Editora Henrique Silva,
O SR. Pli"ESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
por terem sido os que mais inyestiram e!ll educação n~ Regiã9__
palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira, para uma-CoriluSudeste.
nicação inadiável.
Seus mandatos aproximam-se do fim. Estou certo, entretanto, de que eles deixarão marca indelével das suas passagens
O SR. EPIT ÁCIO CAFETEIRA (PDC- MA. Para uma
pela Prefeitura de São Gabriel da Palha e do Alegre, credenbreve comunicação. Sem revisão do orador) ~sr. Pres_id_ente,
ciando-os a, num futuro próximo, disputar com êxito uma
Srs. senadores, realmente, a comunicação é inadiável porque
está vencendo hoje o prazo para a entrega de emendas indivi- - cadeira na Assembléia Legislativa do Espírito Santo.
duais e coletivas _ao_ Orçamerito.
O Sr. Gãri-baldi Alves Filho - Permite-me V. Ex• um
Nós, no Congresso, õ.os impusemos uffiã data rígida. Os
aparte?
prazos para as emendas não foram contados a partir do térmiO SR. JOÃO CALMON ~Com muito prazer, nobre
no do desejo do Poder Executivo._ Até ontem, chegou aditivo
Senador Garibaldi Alves Filho.
ao Orçamento. E nós hoje temos o prazo inadiável de apreO Sr~-Garibaldf Alves Filho- Eu gOstaria de registrar
sentar emendas a esse Orçamento. Então, quer me parecer
que não se pode atribuir o intere-sse do Prefeito a mera coincF
que estamos nos autopunindo.
dência. Certamente, a inspiração, o exemplo da luta de V.
Procurei o Presidente da Casa, nobre_ Senador Mauro
Ex• devem ter prevalecido junto a esse Prefeito.
Benevides, e S. Ex~_me disse que havia feito uma: promessa
ao Senador Mansueto de Lavor de que os prazos não seriam
O SR. JOÃO CALMON - Nobre Senador Garibaldi
prorrogados.
Alves Filho, V.Ex~ é recordista em generosidade. Recolho
Ora, S. Ex• feZ uma-promessa pressupondo- que o Goo_ ~eu aparte com profunda gratidão.
verno Federal não nos iriã mand3r mais uma nlodificação.
- V .Ex~ tem demonstrado~ ao longo de tOda a sua âiuaçãÕAcontece que o Executivo o fez, e estamos hoje. o.unú1 sextano Senado Federal e, recentemente, na Comissão Parlamentar
feira, em busca de assinaturas para emendas coletivas que
de Inquérito que investiga a crise na universidade brasileira,
dizem respeito a interesse dos nossos Estados e das nossas
que a Educação tem sido, também para V .Ex~, uma idéia
Regiões. Então, Sr. Presidente, não aceito como normal, confixa, uma obsessão.
sidero inadmissível essa forma como estamos sendo tratados
Muito _obrigado pelo estímulo das tão generosas palavras
por nós mesmos.
de V.Ex•.
Procurei o Relator, nobre Senador Mansueto de Lavor,
Sr. Presidente, Srs. SeÚadores, o ·outro registro refere-se
mas _S. Ex~ viãjOU para São Paulo: foi à íriauguração de uma
a um fato que, para urri Senador nascido no Norte do EspíritO
feiTâ ·de pequena e microempresas. Observamos, aqui no pleSanto, se reveste de extraordinária -iinpoi'tância. Nesta semanáriO--e estamos sabendo disso -a quantidade de Parlamenna, foram abertas as inscrições para concurso destinado à
tares que hoje permanecem em Brasíliã.
seleção de professores e de servidores da Escola Técnica FedeEra o registro que desejava fazer aqUi para que, quando
ral de Colatina. Trata-se da realização de um sonho, de uma
do retomo do nobre Relator, Senador Mansueto de Lavor,
aspiração de todo o Norte do Espírito _Santo. Essa instituição
se reexamine essa possibilidade, porque muitas emendas coleque me exigiu dedicação integral nos últimos cinco anos; só
tivas vão deixar de ser apresentadas exatamente por essa rigiM
agora chega à sua etapa final. O estabelecimento de ensino
dez.
ao qual me refiro neste pronunciamento, de importâti.cia realChega de tentarmos falar em parlamentarismo quando
mente extraordinária, vai se dedicar à formação de técnicos
nós MeSmos não queremos uma representação correta para
o Parlamento. É preferível um presidencialismo com um_ Con- em informática e eni construção civil. Já está atraindo candidatos não apenas dos demais municípios do_ Espírito Santo,
gresso que se respeita a um parlamentarismo que não respeite
mas de outros Estados da Federação.
__ _ _
os Congressistas!
Ultimamente, Sr. Presidente e Srs. Seriadores, o Espírito
Hoje estamos fazendo uma experiência rumo ao parlaSanto tem, crescentemente, dedicado maior atenção à solução
mentarismo. Se é a isso que estamos assistindo, a uma amostra
de um problema altamente prioritário: Educação.
do parlamentarismo, continuo, com muita alegria, a ser prestM
No último fim de semana, tive oportunidade de visitar
dencialista, onde o Congresso mantenha o respeito, não admicinco municípios do_ Sul do meu Estado: Atílio Vivácqua,
tindo que ocorra o que está acontecendo com o Orçamento.
cujo Prefeito é o Sr. José Luiz Torres Lopes; Castelo, que
Até ontem o Executivo modificoU O Orçamento, e nós
tem à frente do seu Executivo o Prefeito Luiz Carlos Nêmei";
só podemos apresentar as nossas emendas até o _dia de hoje.
Vargem Alta, cujo Prefeito é o Sr. João Altoé; Jerónimo
Espero em Deus que o resultado desse Orçamento não
seja o mesmo da última Lei Orçamentá~ia, onde o_s escândalos Monteiro, que ~em como PrefeitO o Sr. Antônio-Alves Duarte;
Venda Nova do Imigrante, cujo atual Prefeito é o Sr. Nicolau
foram tantos que poderiam rivalizar-se rom a CPI do PC.
Falqueto, e cujo Prefeit9 eleito é o Sr. Braz Dei Bupo. Coffi
Era o que eu desejava dizer, Sr. Presidente.
imenso prazer, visitei as obras, já em etapa final, de construção
· O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a de novas escolas de 1"' Grau, algumas até com oito salas.
palavra ao nobre Senador João Calmon.
Ultimamente, o Espírito Santo- repito tem dado prioriO SR. JOÃO CALMON (PMDB - ES. Pronuncia o . dade à causa da Educação, o que ·muito nos envaidece.
O meu Estado, até há poucos anos, estava enquadrado
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ocupo a tribuna para fazer três registres de . na melancólica relação dos Estados que ainda contam com
Í!Jleresse do meu Estado natal, o Espírito Santo.
· dezenas até centenas de escolinhas q~e P?SSuem apenas unia.
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sala de aula para as primeiras quatro séries do ensino de
1" Grau. Esse tipo de esc-6Ia existe. obviamente em número
muito maiOr. nos Estados do ;.Jordeste e do ~orte do Brasil.
O Espírito Santo é uma das unidades da Federação que

~u
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notava o descrédito em geral do povo para com a -

classe_ política. a que hoje pertenço. e, notadamente, para
com os partidos. cuja crise foi responsável pela intervenção
militar de 1964. O ··grande número de partidos" - eram
tem mais elevada renda per capita. Entretanto. apesar dessa
13 - foi a causa primeira da anarquia existente. E, então,
os militares intervieram.
condição econômica razoável - eu diria até invejável -:- so~
Hoje faço parte, com grande orgulho, desta classe. Quero
brevivcm escolas unidocentes _que tendem a ser substituídas
colaborar como gue acho ser prioritariamente urgente e não
por escolas convergentes.
posso abrir mão disso. Acredito que, antes de mais nada,
Há até casos chocantes. como um que eu tive oportu·
antes da discussão do tema parlamentarismo ou presidencianidadc de_ denunciar neste Plenário. Em COiatina. há mai~
lismo, antes de quaisquer reformas, a reforma político-par~
ou menos trés ou quatro anos. visitei umaescolinha que funcio
tidária deve sobrevir, pois nossa democracia é uma democracia
na va num açougue_.._ Os habitantes, da cidade entrcgavam~.se
de partidos c pelos partidos. Assim sendo, precisamos dar
à tarefa de carregar os quartos de boi do açougue para o
armazém vizinho. As crianças recebiam as suas lições num- ao Governo partidos fortes e organizados ou o Governo não
governará nada; e o que importa é governar, administrar.
ambiente em que predominava o cheiro ativo de carne verde.
Quando fiz essa revelação num programa de televisão,
Nós somo~ o apoio do Governo: situaçãO e oposição. A situaem Vitória. a professora Ana Bernardes. QUe havia sido Direção, apoiando; a oposição, fiscalizandq. O resto é ·polítíca
tora do Ensino Fundamental do MEC e que Posteriormente
sem SeOtido, desvirtuada de sua finalidade e até mesmo de
_
suas _qrig_ens etmológicas. __
exerceu a função de Secretária da Educação do meu Estado.
telefonou-me para acrescentar, segundo ela, mafs Um melanQuando aqui cheguei, já exiStiam inúmeros projetas de
cólico elemento nessa lista de escolas unidocentes: no Sul
lei em andamento no Senado e na Câmara. quase todos tramido Estado, ela havia detectado a existénda-de uma esColinha
tando há vários anos. Verifiquei também que é relativamente
fácil b5'ico~:ar a tramitação de um projeto, bastando que seu
que funcionava na capela de um cemitério. Toinóu imediatamente as necessárias providências junto ao hoje Senaâõf--Gerinimigo se faça- nomear relator e, em seguida, tranque o projeto em SU!=l gaveta, como f~i feitc::>: com _a Men$age-m: 105/83,
son Camata. então governador do meu Estado, -por sinal.
um dos mais dinâmicos da História do Espíiito ·santo - e_ oríunôa do Poder Executivo e fruto de um estudo muito sério
naquela época realizado por uma comissão de alto nível e
essa distorção clamorosa póde ser elíminada.
que muito custou aos cofres da União.
Faço, portanto, Sr. Presidente c Srs. Senadores, esses
registras que me enchem de alegria, porque creio que-o caso
-_-Pf-<_?le_t_o_s yel_~os ~~dez e quinze a_QOS, todos eles pretendo Espírito Sarito não é isOfado: sUrge. no Brasil,- uma nova
dendO fazer reformas político-partidárias, dormem o- sono do
arquivamento definitivo; e isso prova que etes têin i"niinlgos
mentalidade que garante a maior prioridade â Educação. Só
fig~cl;:liS. pelo- que- nós outros que_ queremos, com verdade,
através da universalização do ensino fundamental. hoje considerada uma prioridade constitucional, através do art. 60__~a~_ fazer _E_eX<_?_r~~s ve~~adeiras não podemos fiç~r de olhos_fecha- __
Disposições Transitóriã.s, este País só poderá alterar esse qua- dos -nem de boca calada. Eu, pelo _menoS: ri<lo- ficart!i." -NO Senado e na Câmara correm·projetOS distintos; o Sr. Ministro
dro desumano de distribuição da renda através da prioridade
da Justiça acaba de nomear comissão de alto nível para estudar
máxima à educação.
Muito obrigado!
o assunto. Se quisermos deixar correr as viàs regimentais norO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Mesa toma mais, sabemos que o projeto do Senado terá que ir â Cãmarat
a liberdade de associar-se às notícias e ao contentamento de para depois voltar aqui, sofrer tafvez as _penas do veto, o
mesmo ocorrendo com o projeto da Câmara.
V. Ex•
-Tenho para mim, Sr. PreSidente. Srs. Sen-adores, -ColnoConcedo a palavra ao nobre Senador Pedro Teixeira.
certo que a reforma políth~o~partidária-eleitoral deve preceder
O SR. PEDRO TEIXEIRA- (PDT- DF. Pronuncia imprescindivelmente à implantação do parlamentarismo. Paro seguinte discurso.) Sr. Presidente, Srs. Senadores, s·e eu lamentarismo sem partidos fortes, institucionalmente fortes,
pudesse dizer, extra autos, antes de iniciar o meu discurso, será õ maior desastre para o governo do_ Brasil. Nosso País
eu diria que, quando vim para esta Casa;o meu médico aconse- ficará definitivamente ingóVenlável, e até veremos· pelas ruas
o povo gritãndo pela volta dos militares, desmoralizada definilhou~me um spa, mas a:cho que vai ser desnecessário-, pelo
fato de tanto correr por esses corredores. de haver tantas tivamente a classe política por não saber como l-es01ver os
comissões, tanto trabalho. O que é pior é que podemos passar nosso-s problemas. É assim que penso; é nissO que creiO~
até ~orno negligentes e como não cumpridores do dever. Peço--- tenho o dever de revelá-lo a meus pares, mais vividos que
desculpas à Mesa, porque fui convocado e, mais uma vez, eu, pois quero apenas passar-lhes o que vejo e o que sinto.
Toâos sabem que, se deixarmos correr estes projetes ao
eu não estava aqui, porque estava a serviço.
Sr. ~residente, Srs. Senadores, muito antes de chegar sabor das regras gerais do Regimento de nossas Casas, não
a esta Cãsa, milito antes da passagem do governo militar resolveremos os problemas críticos já verifiCad.os em., nosso
sisterria partidário e eleitoral.
p~ra a atuai_ f~rma de governo. minha grande preocupação
Por outro lado, estamos sentindo o corre-corre com que
já era a orga·nização e o funcionamento dos partidos políticos
e o sistema eleitoral, matéria que já tinha sido objeto de os parlamentaristas estão trabalhando no sentido de implantar
um pronunciamento nosso- e que voltamos a abo-rdar nesta seu siStema de governo preferido. Se forem vitoriosos, passarão imediatamente à campanha do "Parlamentarismo~Já'', e
assentada, quando há uma verdadeira ciranda sobre reforma
eleitoral e sobre legislação-partidária. Ainda ontem, o Diário nisso contam com a ação firme de muitos candidatos a PrimeiOficial trazia publicada a formação de duas comissões consti- ro-Ministro. Com toda sinceridade, não tomei posição ainda?
tuídas pel6 Ministério -da Justiça Com a finalidade do estudo pois não posso acreditar que queiram importar regime de
governo, como sistema partidário, da hlglaierra, -França, Aleda .lei eleitoral e da reformulação J1.0lfti~.
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manha ou Itália, Temos que encontrar ürtfa solução dentro
de nossas necessidades, de nossos fatos geoistóricos, pelo que
vejo muito mal posta a questão.
Seja como-for, Sr. Presidente, estamos diante do plebiscito, coin a certeza de que, se deixarmos _correrem as coisas
dentro das regras regimentais apenas. sem um esforço das
lideranças legais e reais, em poucos meses poderemos estar
na plenitude do regime parlamentarista, com o suporte partidário que temos, vale dizer. o completo Caos.
E é por isso cjue, depois de muito meditar, resolvi fazer
um apelo ao Líder do PDT, o meu Partido, o Partido de
V. Ex~. Sr. Presidente, a quem jurei fidelidade partidária,
dentro das normas constitucionais, legais, bem como às dire~
trizes legitimamente estabelecidas, para que ele, o nosSo Lí~
der, reúna~se com as demais__ li_deranças legais e reaiiicJ.U-e
temos, com garra e com decisão, _a fim de procurar resolver,
por consenso, a forma de emendar a Constituiçao-e as leis
referentes aos partidos políticos e ao sistema eleitoral, de
tal forma que, antes do plebiscitO, já tenhamos tudo_ pronto.
A urgência necessária_, evidentemente, exige que isso seja
feito a nível de lideranças, para que elas possam superar as
dificuldades regimentais.
Peço a meus pares a suma vénia_ para s-ugerir que se
pense em suplicar aos autores dos projetos da Câmara e do
. Senado que eles, em vez de disputarem a primazia de um
ou de outro, peçam a suspensão de suas tramitações, e que
os projetas sirvam de base aos Estudos de maior profundidade
de uma Comissão Mista de que façam parte o Senado, a
Câmara dos DepUtados e também o Poder Executivo, pois
não é à toa que são Harmônicos e Independentes.
O Sr. Garibaldi Alves Filbo - PermiteRme V .Ex• um
aparte, nobre Senador Pedro Teixeira?

O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com prazer, ouço o nobre
Senador Garibaldi Alves Filho.
O Sr. Garibaldi Alves Filho- Senador Pedro Teixeira,
comungo da preocupação de V.Ex:a, principalmente na hora
em que faz um registro de uma comissão, criada no âmbito
do Poder Executivo.
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Duas.
O Sr. Garibaldi Alves Filho - Aliás, duas. É sinal. de
que o Pode_r EXeCutivo está avançando e o Poder Legislativo
também tem de dar mostras dessa preocupação que dar prioridade máxima a esse assunto, como pede V .Ex~
O SR. PEDRO TEIXEIRA - Agradeço o aparte do nobre
SenadoLGaribaldi Alves Filho.
Na verdade foram duas Comissões, ontem, instituídas:
uma, para a r~forma político-partidária; e, ·outra, da Lei Eleitoral.
Então, dizia: se fízésseni.oS uma ComisSão Mista de que
façam parte o Senado Federal, a Câma~ dos Deputados e
também o Poder Executivo, pois não é à toa que são harmônicús e independentes, um projeto assim por consenso dos
três Poderes, creio, teria condições de ser tran_sfor_mado. em
lei, imediatamente após o plebiscito. Presidencialismo, se vitorioso, seríamos, de qualquer maneira, grandemente beneficiados; se vitorioso o parlamentarismo, evitaríamos o ·cãos ·
que se instalaria fatalmente até que se cOnseguisse a reforma
fundamental do sistema polítiCo partidário.
E é também daqui desta tribuna que faço um apelo a
todos aqueles que estão nas fileiras do presidencialismo, penR
_sando na hip?~ese próxima ou l?~~9~a de aderir ao parla·
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mentarismo, para que meditem antes no estado em que ficará
o nosso querido Brasil, com um parlamentarismo com os partidos que agora temos.
Em verdade, se bem pensarmos, não é o presidencialismo
o responsável petas nossas crises. É o sistema político eleitoral:
é o sistema de escolha dos candidatos. pelos partidos; é a
ditadura dos e nos partidos políticos, que faz de nós_ uma_
falsa democracia, pois quem nos dirige; quem escolhe para
nó_s os candidatos são os ditadores dos partidos políticos. Nós
outros e o povo, em geral, optamos por uns poucos candidatos
que nos impingem, a nós que -não pOSsuímqs e não- teinOs
partidos e ao povo, em geral. Tudo isso precisa ser reformado.
Na verdade, os projetas que examinei, tramitando na Câmara
e no Sena4o, não tratam de furar o grande tumor de que
padece a nossa democracia aparente.
O Sr. Elcio Alvares- V. Ex· me permite um aparte?
O SR. PEDRO TEIXEIRA -Com muito prazer. nobre
Senador E leio AI vares.
O Sr. Elcio Alvares- Nobre Senador, o tema que V.Ex<
está abordando hoje, d~ estrutura partidária brasileira, merece
ser refletido. Estamos vivendo um momento político em que
há excesso de partidos. Os partidos maiores têm várias correntes, inclusive encontramos, em determinados partidos, correntes a favor do governo, contra o governo. enfim, há hoje.
nesse quadro partidário, diria, até certo ponto, aspectos negativos que nos levam a acreditar que_ a reforma partidária ·é
inadiável; seja por regime parlamentarista, seja por regime
presidencialista. Sou parlamentarista. Acho que devemos tentar a experiência- do parlamentarismo. Obviamente, dentro
da sua tese, no parlamentarismo, o partido tem de ser forte.
Agora, um partido democrático, arejado, que todos participem. que todos tenham o direito de dar a sua opinião. E,
não, o sistema- partidário que viVeril.ds. Infelizmente, no sistema partidário; esta é a grande verdade, há uma cúpula que
decide pelo partido. Os outros elementos que integrain o partido, seja com mandato parlamentar, ou sem mandato, ·são
elementos que contam numericamente. Tenho uma idéia muito concreta através do meu Partido, o Partido da Frente LibeR
ral. Sou um dos fundadores do Partido da Frente Liberal.
Dentro do meu Partido, em virtude da crise política que vivemos, existirãm várias correntes~ É difícil administrar um partido dessa ordem, tanto que, em todos os momentos decisivos,
o partido para não se fragmentar, tem adotado a tese de-deixar que seus integrântes votem de· acordo com su": consciência. Se até certo ponto mantém a integridade do partido,
na verdade não .é um gesto partidário que faz c_om que o_
partido tenha realmente uma vivência--ou uma participação
alentada em determinados governos. Isso é muito sintomáticO.
Só -gostaria de_ exemplificar citando meu Partido, porque, sinceramente, acredito que precisamos tomar algumas providências. Participamos diretamente do Governo Collor. Tínhamos.
uma participação ministerial da mais alta importância. No
momento em que muda o sistema do Governo Collor e começa
o Governo Itamar Franco, o nosso Partido _v()lta a participar.
Então, fica muito difícil para o povo entender exatamente
esses comportamentos partidários._lsso por quê? Na verdade,
os_ nossos partidos estão fragilizados, com um detalhe, que
gostaria de convocar a atenção dos meus eminentes. ~alegas,
os partidos pouco se reúnem. Não temos grandes reuniões
partidárias. Te mos reuniões de bancadas quando existem projeto~ importantes, mas a reunião dos partidos, propriamente
dita, esta não ~xist~- Então_,_c;> _q~~ V.E~.~ ~tá afirman~o.\
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hoje, é um quadro que precisa Ser -analisado. Não podemos,
de maneira nenhuma, fortalecer o sistema político braSileirQ
se não tivermos partidOs fortes. Penso que no parlamentarismo, inegavelmente, vamos reduzir bastante o número_ de
partidos. Não entendo esse número alentado de partidos, algumas legendas que são verdadeiras legendas _de alugu~l_ não
tendo uma participaçãO-expressiva de eleitores. A legislação
brasileira hoje é até muito condesCendente em permitif-~dór-
mação de partido. Vamos acreditar que com esse ctesenvolvimento do movimento parlamentarismo, se for realmente
julgado pelo povo brasileiro como forma adequada de góvúno, tenhamos dois ou três partidos que tenham realmente
uma formação muito sólida ria representação parlamentar e
possam expressar o sentimento nacional. CongratuiÓ·IJle com
o discurso de V.Ex\ felicito-o e, em grande parte com os
seus conceitos estou solidário porQUe entendo que, neste momento, a reformulação partidária e brasileira é o imperativo.
O SR. PEDRO TEIXEIRA- Evidentemente que o a par·
te do ilustre Senador Elcio Alvares traz um alento para que
continuemos, mormente porque há solidariedade naquilo que
é essencial dentro do nosso propó5iito, que: não é de sustentar
nem o parlamentarismo, nem o presidencialismo • mas sim
buscar a fundo os vícios-_dos partidos políticos. Se _esses vícios
vierem a ser remanescentes, não basta trocar o rótulo. Vamos
ter produto de mau gosto com qualquer rótulo. V .Ex~ disse
que na verdade o povo não compreende. Digo mais,, até eu
não compreendo. Tenho assistido, em determinadas circunstâncias. em determinada sabatina, por exemplo, em que se
critica aces3.rnenfe e depois se aprova o candidato. Na verdade,
iss_o ocorre porque não há-um partido políticO atuante, há
a amizade, o interesse pessoal, mil coisas que são normais
ao. ser humano.
-- _
Não critico os outrOs. não atiro a priMeira pedra porque
tenho os meus telhados de vidro também, mas, na verdade,
estou sentindo que o que existe é uma preocup-ação dos caraspintadas, jovens e maduros, de que os partidos políticos têm
uma responsabilidade_ muito maior do que tiveram até agora,
independentemente de ser parlamentarismo ou presidencialismo.
Dizia, oritem, ao nObre Líder que tem me assediãdo,
Senador José Richa, que tem instado para que eu possa ingressar nas lides do parlamentarismo que eu, na verdade, quero
saber um pouco mais para que não fique apeilas aO Sãbór
dos impulsos de que vamos mudar o que tem 200 anos por
esse ou aquela ângulo. Até mereci dele, ontem, uma mat~ria
para que eu pudesse fazer a minha convicçã9. Na verdade,
o que muito me preocupa são essas divergêm:ias todas de
partidos políticoS, de projetes em torJ)9 de panidos polfticos.~
Só aqui, nO Seriado, temos três. O Senador JOsé Fogaça fez
o substitutiVO para ver se Consegue fazer a colcha de retalhos.
Na verdade, não sei se vou, porque se ·o vídó é de origem,
é muitO-difícil depois chegar a uma resultante qu~ se dê harmonia, respeítci, a~q-uele rosto de um parlamentaiismo maduro
que o povo brasileiro está esperando. Entendo que um analfabeto em um plebiscito, mesmo que seja facultativo, nãó saberá
o que é parlamentarismo ou presidencialismo, ele será conduzido pela mfdia, pelos nossos discursos, pelos nossos_ partidos
antigoS, a tomar essa ou aquela posição, e o caldeirão vai
continuar efervescente com o risco da classe_ política, que
veio agora na· última jorriada, somando o pódiO: da responsabilidade, de repente voltar ao pódio da disputa - quer a
medalha de bronze, quer a medalha de ouro, o importante, ·
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para_ mim, é que eu esteja no _pódio- _quando, na verdade,
o iiDpcirtante para Os partidos políticos, mesmo na disputa
democrática, é a maratona, é o senso da responsabilidade
de escoimar, de _coibir, de tocar--nesse- furúnculo, que selo
os vícios. Se eles forem remanescentes nessa fase do parlamen
ta~ismo. oü na _fa~e do presidenciaJismo, a res~ltaote vai sera mesma .
. "Esta' seinana fui cOnvidado pára fazer um i- CC)nferêOcia
no Ciclo da ADESG de Taguatinga, Samãmbaia e Ceilândia.
Esse curso é do povo: Foram 9f? formandos. Havia uma gama
diversifícada dos mais variados segmentos, que ia do Almirante que comandava até o homem que vive naquela comunidade _exercendo a sua profissão que se poderia intitular mCrfos'
nobre _na carTeira_ hie~árquica. :Hã via um intere-sse inusitado.
Aquela manifestação de desconfiança a respeito da seriedade
dos polítiCos e dos par.tidos políticos está mudando. Parece
que há uma ânsii natural de todos por mudanças, de que
a classe política, realmente, e principalmente o Congresso,
tome ~ posição de se fazer respeitado.
Então, quando assim faJamóS, é nO sentido de colaboração, exatamente para saber se as lideranças são responsáveis, como o demonstram V .Ex' e o eminente Ministro Maurício Corrêa, que acaba de iriStiú.tii du-aS-Cõm{sSões; c~cVeja_m, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, ·que estam~s.
agora, disputando Comissões do Executivo e do Legislativo.
A Câmara dos Deputados não quer ser a--casa· Revisora do
Senado Federal e vice-versa, porque todos querem ser donos
do projeto. Não. o projeto é do povo brasileiro, o projeto
é da atualidade, o projeto é de toda uma geração que pintou a cara não somente para empurrar um Presidente rampa abaixo, mas para levar o Brasil rampa acima.
__
Çoncl~jndo, Sr. _Presidente, solicit~_ q_u~ min!'la c:onferênciã- na ADESG Seja transCrita nos Anais da Casa e passe
a fazer parte integrante_de meu discurso.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente e Srs. Senadores.(Muito bem! Palmas.)
•

DOCUMENTO A QUE SE REFERE b SR. PE:
DRO TEIXEIRA EM SEU PRONUNCIAMENTO
CONFER~NCIA

Quero iniciar miriha palestra córil ütn -pensaõiertto':dé- Victor Hl:Jgo: "nada há mais forte do que uma idéia, cuja
hora chegou".
A idéia de que a ~'crise institucional" brasileira tem como
causaprimeira a crisea) da INSTITUIÇÃO dos partidos políticOs -eb, do Sistema Eleitoral é, hoje, aceita, pela unanimidade
dos que tratam do tema, donde, a uma voz, todos gritam
que é- chegada a hora de repensar tudo o que diz respeitO
aos Partidos Políticos, e ao Sistema de ESCQlha dos representantes do povo.
Há um consenso, que atiiigiu até as bases do próprio
povo, de que é preciso mudar, porque assim como está, não
pode fl"car. A própria democracia está desfigura.oiflo, po<que
o discurso democrático não corresponde a realidade da vida
partidária, que se expressa pela Ditadura exercida sobre os
Partidos, por seus ~'donos".
A escolha "democrática" dos candidatos partidários é
uma farsa porque todos sabemos, de antemão, quem será,
, nas próximas elei~s. o candidato de, tal ou qual partido.
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As convenções são uma festa homologatória das decisões de

uma pequena elite dirigente do partido, quando não de umhomem só.
Ferida a pretensão legítima de um filiado, deixa ele seu
"partido" e negocia com outra "sigla" partidária menor.
Na impossibilidade de fazê-lo, funda seu próprio-partido. É
a dança-do-entra-e-sai com a infidelidade partidária, institucionalizada, inaugurada que foi, para -possibilitar a eleição
de Tártcredo Neves, sob o manto de uma decisão do Supremo
Tribunal FederaL
Cada vontade de pretenso candidato ferida é semente
de um novo ""partido", que surge. E assim vão-se multip1icando, pulverizando-se, a cada eleição~que passa, até que
um dia, fique inipossíveil conSeguir~se, nas Casas Legislativas,
maiorias estáveis, que possam sustentar qualquer plano de
Governo.
·
As maioriãS governamenTais pasSam ·a ser meramente cif~
cunstanciais~ e as oposições assumem posturaS de dirigentes
sempre ameaçadoras, pelo que o governo deixa de ser governo
para tratar só de acertos políticos presentes e· futuros, com
vistas,-sempre, nas próximãs eleições.
Se quisermos analisar a natureza ou esSêriciá de _um par:
tido político, veremos que ele é uma INSTITUIÇAO, que
se define, com Hauriou, como "uma união de homens ligados
por um estatuto normativo, em torno de valores-fins, para
realizá~los".
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todos seus recursos possíveis, para tentar manter ou dilatar
seus privilégios. Quase sempre conseguem destruir o impulso
do idealista que ousou tentar sanear o bolsão putrefacto da
InstituiÇão que visa reformar. __
-Todos sentem, todos gritam que estamos vivenciando
uma crise institucional crónica, principalmente político~par~
tidiiria. Todos dizem que- "isto _que está af' nâCd>ode conti~
nua r. Todos afirmam que precisamos organizar PARTIDOS
FORTES.
Se se quiser fazer uma verdadeira reforma nas Instituições
Político~ Partidárias é preciso, antes de mais nada assumir uma
determinação política de querer mesmo el~minar todos os vício~. todos os privilégios e todas as anomalias existe-ntes e
verificadas, no correr deste século, a partir da proclamação
da República.
_.
É preciso partir do exame do que seja um Partido Polí~co,
que é (e sendo, não pode deixar de ser) uma INSTITUIÇAO,
ou seja:
.. pessoas unidas, por um estatuto no_rmativo, em
torno de fatos brasileiros (hoje, aqui, Brasil), para rea~
lizar valores-firis polítícos. ~·
Não podemos perder de vista que os PRINCÍPIOS adotados no macrocosmos descrito pela Constituição, para a vída
e a ação de seus órgãos, precisam ser observados no microcosmo do partido político: o cidadão está para o macrocosmo
nacional assim ç:QmQ_ o filiado ~stá para o partido político.-

São os "valores-fins" que distinguem-aS Instituições. Os
valores da instituição-igreja, são valores religiosos; de urna
No entanto, sabemos que os Partidos Políticos têm donos~
instituição-desportiva, os valores desportivos; de uma institui~
ção artística, os Valores artísticos; de uma institliiç-ão~geográ~ verdadeiros ditadores, que os manobram a· seu bel-prazer;
que eles escolhem os candidatos, vetam outros, distribuem,
fica, os valores geográficos, etc..
___
_
eqüidade! zonas de aÇão política; criam mandos políticos,
Os Partidos Políticos são InstituiÇões políticas, cujos
que são verdadeiros feudos eleitorais. Todos sabem que as
membros _se unem sob um estatuto normativo, que visa o
poder para realizar seu programa de governo, sob a orientação convenções são festas eleitoreiras homologatórias da vontade
das elites dirigeJúes partidárias, qtlandO-Tião da voÍltade de
de uma filosofia política.
um homem só.
A formação do Partidos Político, --em tese, sofre um proHans Kelsen, em notável inõnografia esCTit3-atltes
cesso dialético integrativo de "fatos" e ''valores'' homens com
1920
afirmou que "a democracia constitui hoje um problema
identidade de ideiais (valores) começam a sentir a necessidade
de organização do grupo, para realizar aqueles ideais comuns. frente à Dit3dUra dos Partidos, quer de esquerda, quer de
direita".
Esses "vícios" são o outro pólo dos valores: ·~são desvalo~
res" que se assentam na prática política com danosas conseOs que vivem a vida partidária, conhecem a luta dos
qüências. Eles são sempre fruto da NORMA desnaturada.
filiados que não contam com a boa vontade de seus donos,
Essa DESNATURAÇÁO DA NORMA, essa ferida pro- -seus ditadore_s. Às vezes um líder nato municipal, funda
vocada em sua natureza é o câncer das instituições políticas, -O partido, rece)?e__uma credencial e passa a trabalhar, anos
financeiras, ecoriómicas, soCiãJs, governamentais-, (Jue estão a fio, filiando partidários, fundando jornais, estações de rádio,
provocando a CRISE por que o mundo está passando.
pregando suas idéias. O partido, então, fica com os olhos
Os políticos~ os legisladores se queixam desta crise mas gordos fixado~ naquela região de mando do tal líder, e lhe
se -esquecem de que todas elas são "experiê_ndas soCiais", dita ordens: sua regiãp s_erá destinada a tal candidato a depu~
que, como tais, são '~normativas" e as NORMAS-sãO constru- tado federal, com quem o líder regional fará uma dobradinha.
ções dos legisladores, os quais não podem perder de vistas Acontece_ que a região já conta com um candidato loqtl.
que elas "são": (não podem deixar de ser) referidas a "fatos" o líder desobedece, a direção nomeia uma comissão interventora, o líder é destituído e sacrificado, com a maior insensibi~
e "valores". Se deixarem de ser referidas a fatos e valores
terão forma de normas,mas não serão normas.
!idade, pelos ditadores do part_ido. E então, o líder descontente
Dificilmente se vê um estatuto normativo, em.sua integra~ busca outra legenda, e sai do par:tiflo com o s~u grupo, secciolidade, ser presidido, unicamente, pela desígnio de servir a 'nando-o.
valores: ao bem co-mum, à justiça, a valores éticos, à igualdade
A escolha dos Senadores, dos Governadores, do Preside todos, ao respeito ao outro, à fraternidade, à solidariedade, dente da República é feita de cima para baixo, em obediência
à meia dúzia de líderes assentados na cúpula do poder parti dá~
à liberdade responsável.
Assim que é anunciado que· se inicia a elaboração de rio. Negocia-se com outros ditadores que comandam outras
uma norma, uma constituinte, uma enienda constitucional, siglas. Negociam-se futuros cargos e depois d~_tudo assentado,
uma lei, que possam ferir a INTERESSES, a PRIVILÉGIOS são feitas as convenções, que passam a ser meras festas homo~
que, acaso, estejam INSTITUCIONALIZADOS, NORMA- logatórias da vontade das elites partidárias, que comandam
o partido.
~ZADOS, imediatamente, lobbies se lançam em campo, com
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Às vezes acontece que dois grupo-s se batem na arena
da convenção, mas são dois grupos orga~lizados também,
de cima para baixo.
Evidentemente, falta legitimidade a tais candidaturas.
Falta-lhes representatividade. O povo não "elege" iteni escO~
lhe quem quer, mas "'opta" por alguns poucos escolhidos e
impostos pela cúpula dos partidos. Não é o partido que escolhe
livremente. É o dono do partido.
Outra gravidade enorme do sistema: são filiados apenas
os que os donos permitem ingressar no partido.
Partidos de portas abertas são a característica da demo~
cracia. Não pode prevalecer o argumento de que tal ou qual
líder pode minar as idéias e ações do partido no qual quer
entrar. A democracia e o partido democrático têm que correr
este risco. Quando alguém entra, jura fidelidade à ConstituiÇão, ãs Leis e ao Estatuto.- Se de~is de entrar começar
a trair o juramento, a -comissãO de Ética detonará contra
ele o devido processo legal, com todas as garantias de d_efesa.
É isto- democracia e ela desagrada aos ditadores que conseguem dominar o partido e manter o poder com manobras
ilegais, inconstitucionais, sempre autoritárias.
Havendo desobediência a- quitlquer preceito (princípio
oU norma) que fira direito do filiado, aí cabe sempre a invocação do Poder JudiciáriO', Competeiite; para exe-rcer a jurisdi=
ção: dizer b direito, em face da norma constitucíónal, legal,
ou estatutária. Se se ti-ata de norma administratiVa que compete apenas à discrição dos órgãos partidários, aí a questão
é interna. Por exemplo: o Estatuto diz que compete ao Diret6ri0 Regional eleger s~a Comissão Exe~utiv'a. O Diretórià
elege um Coronel Fazendeiro, porque tem força política, sendo preterido um advogado, professor emérito. Este inconformado recorre ao Poder Judiciário ã.Iegando que tem mais
competénCiã., maiS tirocínio. Evidentemente a questão é interna. sendo o Diretório uma instância final.
De muitos outros males padecem nossas institUiÇões político-partidárias. Do pequeno exame "fenomenológico" que
fizemos, creio que já se ilumina o caminho que temos a
percorrer em busca da solução normativa desejada.
Estudamos "o que é nosso" e o processo aconse"ihado
deve partir do que nos ensinam Edmundo Husserl, Frank
Brentano, Carlos Ceceio e o nosso insubstitUível me-stre Miguel Reale. Não podemos buscar na inglaterra, na França
ou na Alemanha um modelo, para experimentar se aqui dará
certo. Não dará, fatalmente. Cem anos depois de proclamada
a República Presidencialista, urna invenção cerebrinil de Ruy
Barbosa, estão dizendo, agora, que não deu certo, que nossas
crises são filhas do presidencialismo e que devemos ir buscar
na Alemanha o mesmo modelo, para experimentar se dará
certo pelos cem anos seguintes. No final verificarão que não
deu, e que as crises vividas serão filhas daquele modelo. Somente, por acaso, nos informa Motesquieu, uma Constituição
(uma lei, ou qualquer sistema normativorque serve a uni
-determinado país servírá a -outro-.
E isto porque os fatos, os vafores, a cultura, 3 tradição,
a geografia, são FATOS de que brotam, eniergem valores
como exigências necessárias, de um país que não coincidem
com as nossas. Eles, - os fatos e valores - , são os dois
gametas que formam a essência da Norma, que é (não pode
deixar de ser) por definiÇãO, repito, qUe é a ''síntese dialética
integrativa de fatos e valores". Por-isto temos que estudar
.os fatos brasíleiros. Muitas vezes são fatos que são vícios
1
e portanto desvalores brasileiros. Temos que examinar os V A1LqRES, -princípios, que são NOSSOS, para, só eiltáo, .
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ter condições de elaborar as NORMAS que permitirão construir a "catedral institucional" que se pretende construir.
O _que importa é definir as coordenadas geo-históricas,
hoje -aqui -Brasil, para detectar os vícios e os tumores
putrlef3ctos de que padecemos, para que, em seguinda, tenhamos condições de elaborar as normas adequadas aos nossos
fatos e valores.
Se continuarmos, a cada eleição, a modificar as leis partidárias e eleitorais, para atender interesses, resolver casuismos_,
ou fixar privilégios, nossas Instituições irão se desmoralizando
perante nosso povo, que acabará desacreditando delas por
completo, e acabará indagando: quem fez as leis não são
os homens do nosso Congresso: E então, não são eles que
fizeram as crises que _estão aí? os privilégíos que aí estão?
Acredito, muitos acreditam, que é chegada a hora de
enfrentar _o pfobiCril"a com deterrriinaÇao:
Se se fizer um estudo em profundidade para examinar
as causas_ primeiras da crise de nossas Instituições, mas em
especial das Instituições político-partidárias, chegaremos à
conclusão de que a crise é provocada pelo câncer normativo
institucionalizado, em todo o ordenamerito jurídico: na Constituição, nas Leis Orgânicas, nas Leis Ordinárias e nos Estatutos partidários: A Norma está inadequada aos valores para
servirá INTERESSES e PRIVILÉGIOS.
Urge portanto uma tornada de posição. primeiramente
a respeito da metodologia que deve se( esposada e que será
conseqüência da filosofiã que norteará tudo mais, para acertar
ou para errar. Ou acreditamos em que _os FENÓMENOS
existem como objetos doS cstUdos_filosófico-furídicos que estamos fazendo, e escolhemos Aristóteles, Edmundo Husserl.
Frank Brentano, Carlos Ceceio e Miguel Reate como linhas
mestras para a formação do diagnóstico que buscamos, e ·conseqüentemente da terapêutica a ser proporcionada, ou então,
tomamos o lunático Platão e seus_ seguidores que acreditam
no mundo das idéias, no "tópos noietóes". onde normas abstratas podem ser buscadas para serem experimentadas, ou
podemos importar modelos exógenos. aqeditando que eles
podem solucionar nossos males.
Já, como citei, Montesquieu nos alertava que somente
por mero acaso uma Constituição de um pafs pode servir
a-outro país. Se todos os países do mundo tomassem uma
só Constituição por modelo, em breve tempo, tQdas estariam
.. mudadas diferentemente por causa dos fatos diferentes e das
diferentes exigências (valores) de cada povo. O _tamanho do
continente, da população, o clima, as tradições, os costumes.
o gênio nacional, o temperamento de cada povo. atuam e
exigem mudanças, e, depois de certo ponto, não restaria mais
nada do que tiver sido estabelecido idealmente no princípío.
Nós temos o exemplo vivo de nossa Constituição de 88.
Lembramo-nos ainda do entusiasmo de sua proclamação. Hoje, passados cinco anos, todos gritam por reformas. Não, senhores, as normas abstratas: o parlamentarismo inglês, o fiancês, o alemão, não servem para o Brasil. O método correto
de estudar as experiências sociais é o "'fenomenológico". Exa·
minamos o nosso "fenômeno". o que existe hoje aqui no
Brasil, seus bolsões putrefatos como também perquiramos
quais são os valores exigidos pela consciência na~nal.
Vejamos em primeiro lugar onde estão os nossos_vícios.
Todos os pontos plurentes, tudo o que se choca com os grandes
"PRINC!PIOS", enfim, tudo o que_são DESVALORES, e
que são causa de nossas crises e os estirpemos com coragem
e com decisão para substituí-los pelos valores que todas as
consciências éticas_sentem, apalpam e percebem. Troquemos
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outros candidatOS/ e a J Us.tiça Eleitoral sabe tratar dele. /0 ,
Poder econômico I estará_pn!sente J em todos os sistemas,
com seus vícios I procurando corromper aqui e ali. I É fato-·
socíal conhecido. I Cabe à lei, aos partidos I e aos candidatos
I policiar suas manobras I e agir contra ele./
,
_
- S:e permanecer como está, I o sistema proporciOnal unidiStrital, I como o nosso, I em breve contará só com candidatos
mulj'imilionários. /Os demais I não terã.o nem gasolina Para ·
percorrer o Estado, I e nem mesmo I a região I em que,
corn seus parcos recursos I quiserem buscar seus votos./
Além dos candidatos multimilionários I que financiam
prefeitos e deputados estaduais, I fazendo. com estes "dobradinhas", I há a anQma,lia da pressão política dos chefes do Poder
Executivo, I a f&vor ou .contra ~de~ermi_nados ~andidatos, I
muitas vezes desconhecidos do eleitorado, I. mas recomen·
dados pelos chefes locais·, I a pedido da cúpula do partido,
I o.u do governo. I Como se vê, f. é absoluta a falta de legitimi-da de na representação, I quando em tese o siste111a é represen~ ·
No:::.so Sistema Unidistrital, I para eleger Deputados Fedetativo. I É ·absoluta I a falta _de -igualciªd~ de. condiçç}~_s, na
ral e Estaduais I não é mais admissíveL I São inscritos candiluta pelo voto.'·· .
.
__
datos sô aqueles postulantes que, cm seu partido, I conseComo Se vê I h;i neste Sistemã uma luta interna, I entre
guirem as boas graças de seus 4onos c,/ portanto, I sem repreos candidatos do mesmo partido. I São lançados/ uns contra
~ntatividade alguma. /Nosso Congresso I está chc~o_ de repreos 'oUtros I e, r tenníriadas as elejç_õ_es,/ criaram-se in.imizade$
Sentantes impostos a regiões, I pelas cúpulas partidárias, I
irreconciliáveis, I desnaturando a instituição partidária,! que;
às quais se sujljtaram os chefes regionais, I onde pesou I
1 por definição I é união de homens I em busca da realização
muitas vezes I o peso do poder c::conôml.co. I Portanto, I tamde valores comuns. Só isto J é o. suficiente para ferir o sistema
bém, 1 sem representatividade, referendados pelas convennormativo I na intimidade da sua essência.
ções, 1 cujas atas I são muitas vezes _I elaboradas semanas
Sabemos que o sistema atual é importado I e,/ por isto
antes da realização da convenção, I que f quase sempre I
I não deu certo. Só países pequenos, I muitos deles cortados
é mera festa homologatória I da decisão dos chefes I e às
de boas estradas, I e tão pequenos que, I em hora e meia
vezes I de um homem só. Nascem, I assim, I as ~ndidaruras
podem ser atrayessados de norte a sul/ por qualquer automóI sem legitiinidadc de representação, I base de todo o sistema,
vel, I poderão talvez adotá-los, I com sucesso. I Não pode
I por isso chamado representativo.
o modelo servir à Amazónia, I Pará,/ São Paulo, I ou Minas
Gerais, I e nerfl q.o pouco I a qualquer um de nossos Estados.
Passamos os olhos pelas eleições proporcionais-unidisAté a peq.uena I!lglaterra I tem Sistema Distrital I e Londres.
trital/ que vêm de longe.
conta com muitos Pistritos. Muitos são adversários _do sistema
dístritall por que sempre pensam que ele é I necessariamente
Cada Estado-membro, I alguns de dimensões _quase contiI majoritário, I quando pode I perfeitamente I haver sistema
nentais, I é um distrito eleitoral, I Presume-se, I por exemplo,
distrital-propordóõal, l aproveitanao,} portanto, aos partidos/
I que no Mato Grosso, I nó Pará, I no Maranhão, I em Minas
todo_ os votos distribuídos pelo EstadÇ inteiro.
· - · ~ -· . ·_·.- ·
Gerais, I São Paulo, I etc., todos os eleitores I conheçam
O candidatO'! precisa nascer" debajxo para cima I e com
todos os candidatos de seus Estados. Presume-se I que a todos
legitimidade de r"epresentação. I O eleitor tem que conhecê-lo.
os .candidatos I são dadas condições iguais f de levar a propaI E isto só se cçms.egue I se pertencer a uma região pequena.
ganda de seu programa I a todos os eleitores, I e estes, I
I Também o filiado a um partido I prc::.cisa conhecer o postuno dia da eleição, I com pleno conhecimento I escolhem I
o que melhor lhes pareça_. A verdade é_bcm diferente, __! Os_ lante·a· um. cargo ·no partido, para bem escolhê-lo./
ricoS I os poderosos I contam com um poderoso arsenal de
--só assim, coni uma reformulação total das normas (cónStia
propaganda, I com trios elétricos, I podem percorrer de avião
tu ciO riais, legais. e estatutárias), cOrii- O.. abondono .de- todos
o Estado inteiro./ Fazem comícios caríssimos I no sul I e np
os vícios e privilégios históricos daqueles que detêm o poder
norte. 1 Levem o seu nome I realmente a todos os eleitores.
partidário e teimãrri em mantê-los, sem coragem de enfrentar.'
I Outros I não têm condições sequer I de fazer I em quantidade
a reconstrução qas Instituições sem vícios, só assim_, coiiSêgui.1.
suficiente- seus "santinhos" e de distribuí-los aos amigos I na
remos sanear os- bolsões putrefactos geradores de crises e
pequena região onde trabalham./
mais crises nas -iilStituições políticos-partidáriãs e na adminiS..:
traç_ão do país.
Tal sistema I somente serviria I se todos ós candidatos
São as NORMAS, repito, constitucionais, leais e estatuI tivessem condições iguais I de levar seu nome e sua propa- ~tárias que estão feridas na intímidade de sua essência. Se
ganda I a todos os eleitores. I A igualdade de direitos I' é
elas, as normas .são, e não podem .àeixar de ser, "sínteses
princípio ferido em cheio I por nosso sistema eleitoral-pro-·
normativas de (atas e valores" emergidas de nossas coordeporcional-unidistrital, I em face das imensas regiões abrangidas
nadas geohistóri.càs; se verificamos que essas NORMAS foram
por ele: I Serviria, I em uma Bélgica,/ por exemplo!
elaboradas, tencl.o em vista fatos ideais, cerebrinos, ou copiaFala-se que o poder económico I no sistema distritaL r dos de modelos estrangeiros, para servir a exigências lá gera-.
pode concentrar seu poder nos pequenos espãÇOs do distrito
das, I a conclusãp. é que elas, as NORMAS são uma contra·
eleitoral, I mas acontece I que o abuso do poder económico
dição em seus tA"mos: Devem ser o que nãõ são. E portanto
é crime. I e em espaço menor, I mais fádl a vigilância dos
devem ser reformuladas.
o interesse pessoal e os privilégios pelo bem comum. Troquemos a ditadura dos partidos pela democracia nos partidos.
Estirpemos as farSas eleitorais nas convenções partidárias,
buscando_ a pureza da legitimidade, da representação, a partir
da constituição dos partidos, de baixo para cima. A escolha
dos candidatos a todos os cargos é ponto de suma importância.
A todos os filiados é necessário garantir o direito Qe postulação
a cargos eletivos evitando a consagração ~e _paraquedistas
de poder económico na última hora iMpostos pela cúpula
dirigente, geralmente por interesses escusos. A escolha pelos
filiad_os, de todos os candidatos, -as chamadas prévias eleitorais - , são a forma democrática que deve substituir a escolha
pelos ditadores dos partidos, feitã dentro de quatro pared_es,
como hoje é feita e COJ110 sempre o foi. O nosso Sisteiiiá Eleitoral é evidentemente caóticO.
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Nossos partidos, nóssas eleições são governados por leis
inspiradas nas dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Espanha,
da Alemanha. Além disto nelas foram exertados "casuísmos"
inspirados por interesses pe-ssoais e por regalias COriSegUídaS,
em prejuízo do bem comum, os princípios da igualdade e
da liberdade para todos, tudo garantido pelas reg~i~~-~~ _q~e
mbntaram privilégios pessoais dos governantes dos partidos.
Acontece quase sempre em todos os partidos que filiados ..
que não fazem parte do pequeno grupo que manipula o poder,·
não se conformam com o arbítrio· da ditadura partidária e
se revoltam, saindo do partido e entrando em outro. Muitas
vezes fundam um partido para sf próprio, dadas as facilidades
anárquicas de nosso sistema de normas que permite que assim
seja feito.
~
-- - -- -Daí essa multiplic1dade de partidos, essa .. troca-troca"
que fez deles meros lugares jurídicos que possibilitam ao candidato se registrar juntO da Justiça Eleitora_!, pois, a lei permité
que aSsim seja feito. Os partidos são meras siglas que dãg
nome a comitês de propagand~ eleitoral, en1_ proveito dos
privilegiados. São simples legendas, ou grupos de letras com
fins eleitoreiros. Nada têm de partido, de INSTITUIÇÃO,
que é coisa séria: F A TOSE V ALORES·FINS: Éa Repllblica,
é a Monarquia, é O-Socialismo, o Trabalhismo, o ComuniSliiO,.
como valores-fins, buscados por um grupo de homens, que_
se unem, se ligam por meio de estatuto partidário, baseado
em nonnas legais e constitucionaiS, p<ira realizá-los, _que dão
substância a um partido.
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mente organizados. Do lado de lá, desafiando-os estão os
desvalores, privilégios, injustiças, casuísmos, etc .• que ferem .
com_o ven~~_repe.ti~d~-~ c:om. Miguel Reate, a intimidade da
essência das NOR1VIAS, fazendo delas verdadeiros monstros
geradores de nossas crises.
Se_ quize_rmos elimi_n_ar ~ssas Crises~ é preciso penetrar
fundo no exame de nossos males, do câncer de nossas instituições, para extirpá-lo, para, a final, construir um ordenamento
jurídico, político-partidário que possa fazer, dos partidos órgãos constitucionais, pessoas jurídicas de direito público interno, que representem, cada um deles verdadeiramente, uma
grnade parcela do pensamento político nacional, unida estaturiamente, para realizar os valores que pregam e buscam.
Depois de feito este estudo assim de profundidade, poderemos pa~s_?_r_~ se_sunda etapa._ q_ue é ofere~er ao Senadc:> as
linhas gerais de um anteprojeto que contenha os princípioS
adequados à nossa realidade geo-histórica, em que o direito
comparado nos sirva, apenas. secundariamente, e mesmo assim, adequado às nossas circunstâncias.
E isto iremos fazer.
Ê o que tinha a dizer.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:

Albano Franco - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra Antonio Mariz - Bello Parga - Cid Sabóia de Carvalho
-_flª-~i_~no Melo~ Garibaldi Alves- Henrique Almeida
As Nonnas 'têm que UNIR seus membros, o·rgãõlzá-los, · -Humberto Lucena- Hydekel Freitas- Jarbas Passarinho
-José Fogaça- José Paulo_Bisol- José Sarney- Lourival
dar-lhes funcionalidade, exigir deles uma disciplina e uma
Baptista - Magno Bacelar - Márcio Lacerda - Meira Filho
fidelidade a seus princípios, um noviciado de certo tempo:
:-Nelson Carrieirc;>- Pedro Teixeira- Ruy Bacelar.
-um~ dois anos para que eles mereçam pertencer a seus quadros
dirigentes, como também para (Jue pOssam posrular uma candidatura e assim representar o povo, por meio do pãrtido
O SR. PRESiDENTE (Magno Bacelar) -Sobre a mesa,
em que militam. O partido é, como falei antes, um microrequerimento que será lido pelo Sr. 19 Secietário.
cosmo, onde o militante está para o partido como o cidadão
É lido seguinte.
para sua pátria, no macrocosmo -político nacional. Em nosso
sistema, hoje existente, os partidos não são instituições sériaS~-
São letras para designar agrupamentos moinentâneos sein neREQUERIMENTO N• 825, DE 1991
nhuma seriedade permanente. Ulysses, o grande Ulysses nos
últimos dias de vida já forinava· um novo- pa!tiào porque perSenhor Presidente, nos tennos do artigo 56, II, da Consti~
dera a direção do seu.
tuição e do artigo 43, II, do Reginientó Interno, solicito licença
Nossa crise político_-partidária, enfim, é fruto das NOR~
para me afastar dos trabalhos da Casa, no dia 20 do corrente
MAS que vêm sendo feitas na correria dos períodos pré-eleimês, quando a convite do Sindicato da Micro e Pequena Indústorais, para servirem a iíueresses _e darem_ sol~_ções -_momentria do Estado de São Paulo, estarei participando da Soleni·
tân~s, Sem senedade científica de dar soluções defírililvã.S
dade de inauguração da Feira HSimpi Negócios 92".
a nossos graves problemas, com vistas nos grandes princípios
Sala das Sessões, 19 de novembro de 1992. - Senador
que estão plantados em nossas. consciências, e no desejo do
li.speridião Amio.
povo. Esses princ_!pios são crs grlindes valores hier~rquica-

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

-

SEBRAE

í NACIONAL

&W~
SIM PI

Av. Rebouças, 1761
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O Presidente do Sindicato da Micro

e Pequena Indústria do Estado de
São Paulo,
Joseph Couri,
convida Vossa Senhoria para
a solenidade de inauguração da Feira
"Simpi Negócios 92': que reunirá
600 micro-e pequenas indústrias de
São Paulo e de outros Estados.
Dia 20 de novembro de 1992, às l i
horas, Prédio da Bienal, Ibirapuera,
São Paulo.
Fa1.10r cõn.firiiitir presença com Dirce ou Eliana (011) 852-5211
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A votação do
requerimento fica adiada por falta de quorum
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. _1 o
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 167, DE 1992
Estabelece{imite de gastos eleitorais permitidos por
partido político e dá outras providência~.
(Apresentado_ pela CPI criada pelo Requerimento
n~ 52/92~CN, como conclusão do Relatório nn 11/92-CN .)
Relator: Senador Amir Lando
O Congresso NacfOnal decreta:
Art. 1" Para as eleições em qualquer n(vel o limitt.! de
gastos eleitorais pciiilTfídós por partido político ou coligação

·será o que resulte da multiplicaç<10 do númem de eleitores
da respectiva circun_scdç_ãQ por um fator de multiplicação "x"
na forma seguinte:
Sénador- n" de clcitün:s do Estado X "Sx" cruz.eir_os
Dep. Federal- n" de eleitores do Esta elo. X ''x" cruzeiros
Dep. Estadual - n·' de eleitores do Estado X "1/4x"
cruzeiros
Vereador- n" de eleitores do Munic. X ''l/4x" cruzeiros
Pref. e V. Pref. - n" de eleitores do Munic. X •·2x.''
cruzeiros
Gov. e V. Gov. --n'' de eleitores do Estado X :~Qx"
cruzeiros
. .
Pres. e. V. Pres. :--:-- n:' de eleitores do _F~aís X "lOx" cruzeiros
§ 1'·' O valor de x será estipulado_ c a_tualizado.. a cada
eleição, pela Justiça Eleitoral, segundo o Índice Geral de
Preços da Fundação Getúlio Vargas.
§ 29 Ao partido que ultrapassar o limite estipulado nesse artigo, será aplicada multa equivalente a, no mínimo, o
'
valor que superar tallirilik.
§ 3'! O partido qUe' Últr.apassar o liniite estipulado neste
artigo perderá o direito ao Fun<Jo Partidário do ariü subseqüente.
Art. 2" ~vetado aos partidos receber, direta o~- indiretamentc, sob qualquer forma ou pretexto. contribujção ou
auxnio pecuniário ou cstiffiável em dinheirO, 'inclusive através
de publicidade de qualquer espécie, procedente de:
I - entidade ou governo estrangeiro;
II- autoridade ou órgão público, ressalvadas as dotações
ao Fundo Partidário;
III- autarquia, empresa pública ou concessionária de
serviços públicos, sociedade de economi.á mista e fundação
instituída em virtude de lei e para-cujos recursos- concorram
órgãos ou entídadcs gOvernamentais;
IV -entidade de classe ou sindical;
V -pessoa jurídica de direito priv·a·do que, mediante
contrato vigente, seja prestadora de serviço, realiza obra ou
fornecimento de bens a órgãos ·públicos, ou que esteja participando de licitação pública para tal fim.
Parágrafo único, O partido que rcccbl.!r recursos vedados nesta lei, perderá o direito ao Fun_d~LPartidário do a_no
subseqüente.
Art. 3" Ressalvado o disposto no artigo anterior, os partidos políticos poderão receber doações de pessoas físicas e
jurídicas. até o limite de Cr$100.000.000,00 (cem milhões de
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cruzeiros) para a pessoa física e Cr$250.000.000,00 (duzentos
c cinqüenta milhões de cruzeiros) para a pessoa jurídica.
§ 1" As doações de que trata este _artigo poderão ser
:-feitas diretamentc aos órgãos de dircção nacional, estadual
e niunicipal, os quais remeterão à Justiça Eleitoral demonstrativo de seu recebimento e respectiva destinação, juntamente com o demonstrativo contábil dos respectivos partidos.
§ 2~ As doações cm recursos financeiros deverão ser
obrigatoriamente, efetuadas por chc4ue cru~ado cm nomd
do Partido Político ou por depósito bancário diretamentc na
conta do Partido.
Art. 4" Constitui crime eleitoral:
I - doar, dircta ou indiretamente, a partido político recursos acima do definido cm lei destinados a aplicação em
campanha eleitoral.
Pena: Riclusão. de 1 a 3 anos, e multa.
I I - receber, direta ou indiretamente, recursos acima do
de~inido cm lei destinados a aplicação em campanha eleitoral.
Pena: Reclusão, de 1 a 3 anos, e multa.
§ 1'.> Consideram-se recursos, para os fins deste artigo,
dentre outros:
I - qualquer quantia e, dinheiro. seja· em fnoeda i-tacional
ou estrangeira;
-·
I I - qualquer título representativo de_ valor mobiliário:
III- qualquer mercadoria que possa ser vendida outrocada;
IV- a presta-ção de qualquer serviço:
V- a utilização de qualquer equipamento ou material;
VI- a cessão de Tuncionários;
VII- o pagamento de salário ou gratificação a fuocionário de partido ou de candidato a cargo eletivo;
_.
~II-:- a_ difusão de propaganda, por qualquer meio de
coi!lumcaçao, ou o pagamento das despesas necessárias a sua
produção ou a sua veiculação;
·
IX- a cessão de lrilóvel, teni.pofária·ou defínltivamente;
-- X ....:...-o pagamento a terceiro de quaisquer despesas relati~
vas às hipóteses previstas neste artigo.
§ 2~ As penas do inciso II serão aplicadas sem prejuízo
das sanções previstas na Lei Complementar n" 64, de 18 de
maio de 1990;
-.- __ j--_3~ ~Plicam-se as pena·s deste artigo ao direto_r-.preSidc_ntt.!, ou aquele que_ocupe cargo equivalente. de sociedade
an_ômima da qual se originem os recursos destinados a partidos
ou a candidato acima âos previstos nesta lei.
__
§ 4~ As disposições do parágrafo anterior aplicàm:..se
ã.o sócíO gerente ou administrador de pessoa jurldica organi-zada sob outras forma que não a de sociedade por ações.
Art. 5'·' A pessoa jurídica da qual se originarem os recursos descritos no § 1'' do artigo anterior será aplicada multa
a ser arbitrada pelo juiz. que levará em conta a capacidade
econômica da empresa.
ParágfafO UniCo. A execução da multa prevista neste
artigo será realizada nos termos do art. 164 da Lei 7 .210,
de 11 de julho de 1984, sendo seu valor revertido ao Fundo
Partidário.
Art. 6·' A Justiça Eleitoral fará o exame da escrituração
cOntábil e das prestações de contas da movimentação financeira dos_partidos é das despesas de campanha eleitoral, de~
vendo atestar se elas refletem adequadamente a real movimentação finan_ceira e os dispêndios e recursos aplicados nas campanhas eleitorais, fazendo observar as seguintes normas:
I - obrigatoriedade de só receberem ou aplicarem recurSos financeiros em camp_anhas polí.ticas determinados dirig_en-
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tes dos partidos e comitês legalmente constituidose registraQos

para fins eleitorais:
II -caracterização da responsabilidade. dos dirigentes de
partidos e comitês. inclusive do tesoun:~ir_o~ que respOnderão
civil e criminalmente por quaisquer irregularidades:
III- escrituração contábíL feira de acordO com os princípios fundamentais de contabilidade aprovados pelo Conselho
Federal de Contabilidade, e assinados por contadores habilitados junto aos Conselhos Regionais de Contabilidade. que
assumirão integral responsabilidade técnica pelas informações
delas constantes;

IV- obrigatoriedade de ser conservada. pelos partidos
e comitês. a documentação comprobatória de suas prestações
de contas. por prazo não inferior a 5 (cinco) anos:
V- obrigatoriedade de movimenta~·- através de_ conta
única, aberta especificamente para este fim. !1-0 Banco do
Brasil. CaíiãS Econõmica Federal e Estaduais ou sociedades
bancárias de economia mista todos os fundos financeiros dos
partidos ou comités. c. inexistindo estes e~tabclécüp.entos.
no banco escolhido pela Comissão Executiva. à ordem con·
junta de um dirigenlc_c de um Tesoureiro do Partído:
VI- obrigatoriedade de os partido::; enviarem. anualmente, à Justiça Eleitoral, o balanço financeiro·do exercício
findo. até 31 de março;
VII -obrigatoriedade de os partiaOs. nos anos em que
ocorrerem eleições. enviarem à Justiça Eleitoral balancetes
mensais. nos seus meses que antecedem o pleito e nos dois
meses que o sucederem, devendo a Justiça Eleitoral apre·
ciá-los atê oito dias antes da diplomação dos eleitos:
VIII- exigência de registro dos comitês que deverão _
atuar nas campanha~ eleítorais.
§ 1·' Para cfetuar os exames necessários ao atendimento
do disposto no caput, a Justiça Eleitoral poderá requisitar
técnicos de controle externo do Tribunal de Contas de União
ou dos Estados. pelo tempo que for necessário.
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CAPiTULO IV
Da Pena de Multa
Art. 164 Extraída certidão da sentença condenatória
com trânsito em julgado. que valerá como título executjvo
judicial. o Ministério Público requererá. em autos apartados.
a citação do condenado para. no prazo de 10 (dez) dias. pagar
o valor da multa ou nomear bens a penhora.
§ 1 Decorrido o prazo sem o pagamento da multa.
ou o depósito da respectiva importância. proceder-se-á à penhora de tantos bens quantos bastem para garantir a execu~o.
••••••••••••••••••••• '" ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ' . ;.;. ••• -~ .-••• ' •• JoJ-,. ••

LEI:-<· 5.682. DE 21 DE JULHO DE 1971
Lei Orgânica dos Partidos Políticos
o o O o o oÕ o o o O o O o o o o o o . . . o " . . . . . . -.

o~

o.

O·~~

o o o o o

o>-~~~· ~H-••~---•

o o. O o o

Art. 90 Os Partidos serão obrigados a enviar. anualmente. à Justiça Eleitoral. o balanço financeiro do exercido
findo.
Art. 91 :é. vedado aos Partídos:
I - receber. di reta ou indiretamente. contribuição ou auxilio pecuníário ou estimável em dinheiro. inclusive através
de publicidade de qualquer espécie. procedente de pessoa
o_u entidade estrangeíra:
II - receber recurso .de autoridade ou órgãos públicos.
ressalvadas as dotações referidas nos números I e II do art.
95. e no art. 96:

III- receber. direta ou indiretamente. auxnio ou contribuição. inclusive através de publícidaqe de qualquer espéCie.
de autarquias. empresas públicas ou concessionárias de servi§ 2'' A Justiça Eleitoral poderá, semp·re que julgar neço. sociedades de economia mista e_ fundações instituídas em
cessário. rcquesitar diretamcnte às instítuições financeiras ou
virtude de lei e para cujos recursos concorram órgãos ou entiextra tos e comprovantes de movimentação finª'~_ceira das condades governamentais:
·
tas referidas no inciso VII. devendo os p~rtidos comunicar
IVreceber.
direta
ou
indiretamente.
sob
qualquer forao órgão competente a abertura das mencionadas contas no
ma ou pretexto. c_ontribuição. auxnio ou recurso procedente
prazo de 15 (quinze) dias.
de empresa privada. de finalidade lucrativa, entidade de classe
·
ou sindical.
§ 3~ Recebidos os balancetes mensais e as prestações
de conta de cada partido, a Justiça Eleitoral di::terminará sua
Art. 92 São ilícitos os recursoS financeiros de que trata
imediata publicação-na Imprensa Oficial. ou. ine~istindo essa, o artigo anterior. assim corno os aU.xi1iOs e contribuições. cuja
determinará sua afixação na secretaria do Tribunal ou no
origem não seja mencionada ou esclarecida.
Cartório Eleitoral.
Art. 93 A Justiça Eleitoral exercerá fiscalização sobre
o movimento financeiro dos Partidos. compreendendo recebi~
§ 4'.> A partir do décimo quinto dia da publicação das
mento. depósito e aplicação de recursos. inclusive escrituração
prestações de conta, os partidos políticos terão o prazo de
contábil, fazendo observar. entre outras. as seguintes normas:
cinco dias para impugná-las.
I - obrigatoriedade de _só receberem ou aplicarem recurArt. 7"' Esta lei entra em vigor na data de sua publisos financeiros em campanhas políticas. determinados dirigen~
cação.
tes dos Partidos e Comitês legalmente consti~uídos _e_ regis·Art. 8\' Ficam revogados os arts. 9Q._~1_~_93.da Lei
trados para fins eleitorais;n' 5.682, de 21 de julho de 1971 (Cci dos Partidos Políticos).
11 -caracterização da responsabilidade dos dirigentes de
Sala das Comissões, 20 de agosto de 1992.. Presidente _Partidos e Comitês. inclusive do tesoureiro, que responderão
- Benito Gama, Relator - Alrnir Lando, Pedro Simin civil e criminalmente por quaisque-r irregularidades;
Miro Teixeira - Valmir Campelo - José Dirceu - Odacir
III- escrituração contábil, corll documentação que com ..
Klein - José Paulo Bisol - Mário Covas - Iram Saraiva
prove a entrada e saída de dinheiro ou bens. recebidos e
- Elcio Alvares-aplicados;
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IV -obrigatoriedade dc __ scr conservada pelos Partidos
e Comit~s a documentação comprobatória de suas presiaç_ões
de contas, por prazo não inferior a 5 (cinco) an-os;
V -obrigatoriedade de depositar, no Banco do Brasil,
Caixas Econômicas Federais e Estaduais ou sociedades bancárias de economia mista, os .fundos fitlance-iros dos Partidos
ou Comitês e, inex:istindo esses estabelecimentos. no banco
escolhido pela ComiSs-ão Exec_utiva~ à ordem conjunta de um
dirigente e de um tesoureiro do Partido;
VI -obrigatoriedade de prestação de contas pelos Partidos Políticos e Comit6:s. ao-encerrar-se cada camPanha eleitoral;
.
VII -organização de Comités intcrpartidários de _inspe-

ção, bem como publicidade ampla df! suas conCfusões e r-ehnório sobre as investig-ações a que procedam;
VIII- obrigatoriedade de remessa das prestações de
contas, de que trata o número VI, aos Comitês interpartidários
de inspeção ou, ainda, às comissões parlamentares de inquérito que solicitarem~
IX- exigência de_ registro dos Comitês que- prere-ndam
atuar nas campanhas elcito"rais, bem a-ssim -dos responsáveis
pelos recursos firiallceiros .a serem rccerictos ou aplicados;
e
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En~rrada_ a dis.cu~são, sem apresentação de _emendas.
a redação final é considerada defini~ivanle~te _aprOvada, nos
termos no disposto do art. 324 do Regimento Interno.
O projeto volta à Câmara dos. Deputados.
É a seguinte a redação fi~al aprovada:..
Redação final das emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara nB 33, de 1922 (n" 3.759~ de 1989?
na casa de origem).

EMENDAS

N"l
(Correspondente à Emenda nu 1. de Plenário.)
Dê~se à alínea a dO art. 3" a seguinte redação:
"ArL 3".
a) que tenham sido cadastrados na Emhraturm
como Guia de Turismo, até a data da publicação desta
lei"

N•2
(COrreSponde à Emenda n" 2. de Plenário,)
Surpima-se o art: 10. renunrerando-se os demais.

N'3
X- fixação, nos plcitõS eleitorais. de limites para donativos. contribuições Ou despesas de cada Comitê.
- (CorresPonde à Emenda n'' 3, de Plenário)
§ 1•'. Os COmitês de que trata o número I desle_artigo _Dê-se ao art. 11 a seguinte redação: _ _
.
serão constituídos por partidários que não disputem qualqUer
"Art. 1_1. A partir da publicação desta fei, as pescargo eletivo.
sQas,.empresas. instituições e_ entidades ljgadas_ao HJ..ris§ 2~ -Nenhum candidato a cargo ele.tivo. sob pena c;lc
mo só poderão contratar Guias de Turismo que estejam
cassação do respectivo registro, poderá efetuar, individualdevidamente _cadas_trados na _Erpbr:a_tur.. ·o·
mente, despesas de caráter eleitoral, i_nclusive com alistamento, arregimentação, propaganda e demais atividades definidas
O SR. PRESIDENTE (Mago Bacelar)- Item 2:
pela Justiça Eleitoral. devendo processar todos os gastos através dos Partidos ou Comitês.
. ·- Di$cussã.o. em ÚJr~o_únicQ~ da reçiª"ção final (oh~r.e
§ 3" Os Tribuniis Regionais Eleitorais dct(.!rminar:ãp o
éida pela Comissão Diretora em.seu Parecer_ n''-~_58.
acesso,de todas as agremiações políticas aos meios de co_munide 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n·' 80. de
cação, mesmo a Ob::etó.rios que se encontrem em outr3 juris1992 (n' 176/92, na Câmara dos Deputados). que apro·
dição.
va o texto do Acordo entre o Governo da Rep-ública
§ 4" O Tribunal _Superior Eleitoral \"l<;tixJ,mí in~tr!J.Ções
Federativa do Brasil e o Goverrw.d.a Repúblicª_pOptilar
para o cumprimento do disposto neste artigo.
da China -destinado a evitar a dupla tributação e prev,enir a evasãQ fiscal, em matéria de_ Imposto de Ren,da.
celebrado _em PeqUim. em 5 de agosto de 1991.
O SR, PRESIDENTE (Magno Bacerar)- O projeto lido
Em _discussão a redação finaL (Pausa.)
será publicado e. em se_guida, ficará sobre a mesa pelo prazo
Não havendo quem peça a palavra. encerro a dis~
de cinco sessões ·ordi.nárias para recebimento de emCildás,
cussão.
nos termos do art. 235. ir{clsó H, letra f, do Regimento Interno.
Encerrada a discussão, s.em apresentação de emendas, a redação final é considerada definjtivamcnte
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotado o
aprovada, nos termos do art. 324 do Regimento InM
tempo destinado ao Expediente.
terno.
-Passa-se à
O projeto vai à promulgação.
É a s__eguinte a redação final aprovada:
ORDEM DO DIA
Item 1:
DiscussãO~ -em turnO úriíco, da- n!daçãO final {Oferecida pela Comissão Diretora erri seu- Parecer n 9 364,
de 1992), do Projeto de Lei da Câmara n' 33; "de 1992
(n' 3. 759/89, na Casa de origem), que dispõe sobre
a profi'ssão de Guia de Turismo e dá outras provi~
dências.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro da discussão.

Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n9 80, de 1992 (n~ 176, de 1992, na Câmara dos
Deputados).

FaçO saber que o Congresso Nacionã.l aprovou c;..~.u. Presidente do Senado Federal. nos termos do art. 4S,- ite-m 28.
do Regimento Interno. promulgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO!'!' , de 1992._
_
Aprova o texto do Acordo entre o Gover;ilo da
República Federativa do Brasil e o Governo da República Popular da China destinado a evitar a dupla tribu-
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tação e prevenir a e~aSâo fiscal, -c~rrl ma~~rí'a de -íffiposto
de Renda, celebrado ~m Pequim, em 5 _de agosto_ de
1991.
'
.
. . . ,.
Art. l'' Ê aprovado o texto do Acordo entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Gâvefrio da República
Popular da China destinado a evitar a dupla t~ibutação e prevenir a evasão fiscal, em matéria de Imposto ·cte Renda, celebrado em Pequim, em 5 de agosto de 1991.
..
Parágrafo único. São suj~i_tos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares que. nds termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravOSCYS ao
patrimônico nacional.
Art. 2" Este decreto legislativo entra effi vigor na data
de sua publicação.

.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria da Ordem do Dia. Há Orador inscritos.
Concedo a palavra aç nobre Senador Jutahy Magalhães.
O SR.JUTAHY MAGALHÃES (PSDB·BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores:
A imprensa brasileira publicou há alguns dias dados alar~
mantes sobre a situação do emprego, do ·de:semprego e do
salário no Brasil.
As estatísticas são da autoria daFt!-n_daç_ão JBGE- In5ltituto Brasileiro_ de Geografia c Estatística-- e ·mostram a
face cruel da tragédia social brasileira. que coloca- o-noSso
País entre as piores nações·do mundo em matéria de qualidade
de vida.
Segundo o JBG E, a ~coqqmia)nform.al abriga hoj.e pelo
menos 13,94 milhões de brasileiros. Esse número cor_re_sponde
a cerca de 22.4 por cento da população ocupada, assalariada
ou não, que é de 62,1 milhões de pessoas.
Os trabalhadorc!:> com carteira assinada iepreseinam 3R .1
por cento da população ocupada, ou seja, 23,66 milhões de
peSsoas.-Os niilitares c séfvldores públicos são 4,2 por cento
(2,5: milhões); e 'os "t'raba:Jiiadores por conta própria chegam
a 2~.7, por cento (14,09 milhões) que trabalham sem remuneração, principalmente em atividades agrícolas._
Para se ter uma idéia -âa sitUação d-e iOfór_ffia!idade da
mão-de-obra, os maioreS índiceS de trabãlh.adoreS nesS·a categoria fOram encon"tradOs _no CC!]_t~o~OeSte, onde-30_o/o dos que
trabalham são informais, com 29,1 por cento de ocorrência
no Nordeste, c, na região Norte, 24,7 por cento._
Os menores índices de inf<?~rnalidade sit[!_am-se no Sul,
que' apresenta 15,5 por cento da população ocupada, e no
Sudeste, com 19,9 por cento.
Dos trabalhadores que não tén1 carteira assinada, 71,5
por cento estão concentrados em estabelecimentos considerados de pequeno porte, que abrigam até dez pesSoas. Por
outro lado, dos· _que trabalham com carteira assinada, 83,3
por cento estão engajados em empresas que são consideradas
de maior porte.
A população ocupada em estabelecimentOs com até cinco
trabalhadores, em 1990, representava 49,5 por cento, dos
quais, 52,7 por cento no contingente- fem_~~ino- e 47,3 Por
cento no m·ascUlino. Desse total, 34,6 por cento tinham trabalho e.m estabelecimentos do setor primário- fazendaS, sítios,
granJás; 11,5 por cento, no domicílio em que moravam; 18,3
por cento em outro domicíl"io; 4,1 por cento em vias públicas;
2,2 por cento em veículos; e 1,9 por cento em outros locais.
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Segundo os mesmos dados, entre 1989 e 1990, o rendimento médio real dos empregados com carteira assinada teve
uma queda _de 19,7 por cento. e houve também uma queda
. de 12,9 por cento no rendimento médio real dos que atuavam
na informalidade.
O IBGE mostra aiilda que, em 1990, as pessoas com
dois trabalhos representavam 4,2 por cento da população ocupada, ou seja, 2,6 -mílhões de pessoas, geralmente com maior
grau de instrução. maiores rendimentOs
maior contri·bui.ção para a Previdência Social. -Ape-nas 0,3 Por cento, ou
·seja·, ·186 mil trabalhadores, tinham três ou mais empregos.
O rendimento médio dos que tinham um só trabalho representava apenas 37,6 por cento do recebido pelos que tinham
ma:is de um trabalho.
Diante do vergonhoso _quadro da distribuição da riqueza
que· predomina na cconomfã brasileira, podemos imaginar.
a partir dos dadOs- sobre o empreg~ mostrados pelo IBGE,
em que níveis se situa a remuneração da força de trabalho
em nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores; o Estado, no Brasil, sempre foi um instrumento único e cxclusiVó das elites viciadas.
Enquanto elas eiüiCpJeceram c aumentaram o seu poder político, a imensa massa popular ficOu Cada vez _mais miseráveL
A formação histórica brasileira- foi toda ela estruturada em
torno do binómio: autoritarismo interno e dependência internacional. Significa dizer que as classes dominantes saqueavam
internamente e ainda abriam as portas para os saqueadores
internacionais. Primeiro foi o pau-hrasil, depois o ouro, o
açúcar, a borrac!la. o café, e, muito recentemente. nos tornamos também exportadores de diVisas líquidas para as grandes
praças económicas e comerci"aís do· capitalismo mundial. Gross-O modo, foi aSsini que o País afravessou os 492 anos de
sua história de saques, de coronelismo, de populismo, de auto~
ritarismo, de injustiças sociais, de golpes de Estado, de positivismo e, recentemente, de neo~liberalismo, que aqui no Brasil,
ãsSlnTiiU: a versão mais moderna do "populismo clientelista"
e_ncarnada pclo'Senhor Collor de Mcllo. e que terminou de
maneira melancólica. O saldo é portanto lamentável, realmente vergonhoso, mas existe sa!da. Em primeiro lugar, é
preciso punir com os instrumentos· da lei os verdadeiros culpa~
dos pelo nosso atraso, pelo nosso subdesenvolvimento e pelas
injustiçaS que foram cometídas em nosso território contra os
Jra.b_alhadorCs e .assalariados que· ganham a sua vida no sofrimen"to c na honestidade. Em segundo lugar, é preciso estabelecer uma meta. fiXar um projeto nacional de desenvolvimento, unir forças, trabalhar sério, governar com transparência e com resp-eito-ao povo, e partir para superar a crise,
a vergonha e o agravamento da miséria social, herdada do
passado. Justiça seja feita, o Presídente Itamar Franco está
seguindo este caminho, e, por isso, o seu Governo merece.
nesta hora difícil, o maior respeito e o apoio de toda a classe
política.
Sr._ Presidente, Srs. Senadores, apesar de todos os desenc__ontros históricos, de toda a violência social e da corrupção
endêmica que sempre existiu, a economía brasileira teve um
grande desempenho entre 1947 e 1980. O Produto Interno
Bruto cresceu em média 7_,5%_ ao ano, e na década de 70
as taxas chegaram até os 14% anuaiS. ~Na_ déCada de 80. a
econOmia entrou em Cr-ise e a: taXa média cte crescimento caiu
para (64%. Durante todo o período de crescimento econôJ11ico, ~ Est_?do foi o carro-chefe âos investimentos públicos.
Quando o PIB começou a declinar no início ·dos anos 80,
o setor público fõi entrando gradativamente em uma grande .

e com·
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crise finanCeira e perdeu quase que comp1etamente a sua
Sr. Presidente. Srs. Senadores, o Brasil tem tudo para
capacidade de investirnento..super-ar a desmOr-alização. para vencer o atta'sé> e para se tornar
Para se ter uma idéía da importância da queda desses
uma grande ~ação desenvolvida sem destruir o meio ambiente
investimentos.. é_-rec_omendável frisar que. na década de 70.
e sem tornar as pessoas desesperadas e individualistas:
a taxa de poupança do setor público chegou a 7.1C?c do PIB.
>l'ós temos tudo para apresentar ao murido uril noVo modelo _de desenvolvimento, uma npva imagen:t de soci~dade,
:-<os anos 80 essa taxa atíngíu (em 1989) - 5.3'7i do PIB.
De acordo com os dados fornecidos pelo IBGE. os Governos
diferente da que vivemos, até há bem pouco tempo.
Federal. estaduais e rounicipaís. exduindo-se.as-empresas esta~ão podeinos. m3.is aceitar a condição de sermos vistos
tais. chegaram a responder por 23.5"t do total dos iove.stino exterior como o_ lixo do planeta, uma republiqueta de
mentos realizados no Brasil. em 1970. Entre 1980 e:1990.
corruptos. traficantes. fanfarrões. e pre·guiçosos.~Todavia. paesse índice oscilou entre 10.10!: e 16.1 "1:. As chamadas despera alcançarmos os nossos objetivos. precisamos nos livrar.
sas correntes consumiram 2.760é do PIB em 1979. 4.1lo/c.
de um-lado, daqueles que são corruptos. c; do outro, dos
em 1989 e 3.63<[ em 19(}(), _
fortes traços culturais que deformaram o comportamento das
Em razão da queda do? ~nv_e~timento? públicos. a-infra-es- _ classes dominantes ao lo.ngo de toda a nossa formaçãO histótrutura do País e o quadro sqcial degradaram-se. As estradas
rica ..
ficar-am esburacadas.. o!; Sér'viços telefónicos tornaranl-Se defiSr. Presidente. Srs. Senadores, nos últimos tempos temos
ouvido falir mUito na palavra 'modernização'. Nunca se falou
cientes e a~ áreas de educação e saúde foram duramente atin-gidas. Em· 19RO~ 'os g'astoS 'do<.; Governos Federal. estaduais e
tanto em '"modernidade'· como no tempo do Senhor Collor
municipais com educã.Ção e- saúde foram de 4.3% do_ Produto
de_ Mello. Igualmente, muito se falou em desenvolvimento,
Interno Bruto. Em 1990.. _eles aumentaram para 6.5%. mas _-em justiça social e ein di_stribuição nlais ·correta d;:ir~nda nacionaL mas continuamo_s a brilhar na galeri~ _das naçõe,s niais
é importante ressaltar que o PIB não creséeu nesse P,effodo
e_ a população aumentou.·
injustas do mundo.
Logo que assumiu, o Presidente Itamar Franco procurou
As_estatísticas do IBGE em relação a questão social apreestabelecer a estratégia ·do_ seu gOverno em direção da verdade
sentam um quadro verdadeiramente vergonhoso para o País.
e do diálogo sincr;ro entr~ os. vári_oS setàreS da socied~de.
Metade dos. 59 milhões de .crianças e aPolcscentes. ou seja.
O ohjetivo ê o de conquistar um amplo esforço de entendios brasileiros na faixa de zero a 17 anos, vivem completamente
mento entre o capital e o trabalho. Com ist_o~ o Governo
entregues a miséria, ao abandono, ao analfabetismo e à margi~--pera implantar princípios éticos no seio.da soçiePaQe,_com
nalidade. Os dados revelam que. na faixa dos 7 aos 17 anos,
vistas a promover o bem-estar social e o_ fortalecil)l.el;l~O da
. 8 milhõe!l de crianças estão fOra da escola. Entre os adolesdemocracia.
' centes de 10 a 14 anoS.· 20% trabalham: Cerca de_ 800 mil
Definitivamente, não_ podemos mais alimentar uma socie. crianças-não estudam, não trabalham, não'ajudam nas tarefas
dade onde -a ética tem .sido. _a_Qe, çada_ urn_qu~rer passar a
·domésticaS e vivem nas ru·as. O JBGE calcula ainda que,
perna no outro. A deterioração moral e dos costumeS: S!lrge,
de cada 1.000 crianças-que entram na escola. apenas 250 conassim. como um verdadeiro produto da decadênc.ia naçioiJal.
cluem o primeiro grau. Segundo o MinistériO da Educação,
O respeito e o cUinprimento da lei. a palavra empenhada
o índice de repetência chega a casa dos 48%. Os_ dados mose os compromissos assumídos, precisam deixar de ser uma
tram que a maior patte dos alunos deixa a- e-scola na 4• série,
postura dos '"idiotas·· e se tranformar nos verdadeiros valores
depois de repetirem várias séries. Apesar de garantida pela
nacionais.
Constituição, a escOlâ.ridade básica continua vedada a_ milhões
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
de_crianças entre 7 e 17 anos, que permanecem analfabetas.
A ineficiência brasileira não se sitUa· apenas nos baixos
padrões da educação· de base, na precária infra-estrutura e
O SR. PRESIDENTE (Magno Baçelar) - A Pr~sídêncía
no sucateamento de seu parque industrial. Ela afeta diretacomunica ao Plenário que, uma vez _findo o prazo fixadp no
mente o desempenho da mão·de-obra; que se apresentam
parágrafo único do art. 254 do Regimento Interno, Sf!m. intercom baixo índice de qualificiiç-ão- técilica. A prova disso é
poSição do recurso ali previsto, determinou o arquivamento
o nível de produtividade· de um operário Japonês. Enquanto
definitiVo do Projeto de Resolução n" 85, de 1991, de autoria
no Japão um operário gasta 10,9 horas para montar um autodo Senador Guilherme Palmeira, que acrescenta um parágrafo
móvel, no Brasil, um trabalhador leva 48 horas para realizar
ao art. 7" da Resolução do Senado Federal n" 96, de 1989.
o mesmo trabalho.
·---·
A matéria vai ao a~quívo. _
No que se refere às Pesquisas naS áreá.S de ciência-e tei:::rioO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Não há maís
logia, universitárioS e professores estãO ·perplexos diante do
oradores inscritos.
quadro de extremo abandono em que se ·encontra o desinvolNada mais havendo a tratar. a Presidência vai encerrar
vimento científico- e teCnológico do País. As unh;üsidades
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de segunestão se degradando, os professores estão. recebendo salários
da-feira a seguinte
baixíssimos, as pesqUisas importantes e'stão quase parando
ORDEM DO DIA
por falta de recursos e os centros avançados estão ameaça_!Jos
de fechar suas portas.
- ·lO Brasil inteiro gfíta há mais de uma 4_écada pela salvação
da ciência e da tecnologia. Na última reUnião da Sociedade
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), o Presidente
N" 47. DE 1992
do encontro, Professor Ênio Condotti, acusou o_ então GoDiscussão, em turno único, do Projeto de Lei da Câmara
verno Collor de ter destruído os institUtos de pesquisa ao
n" 47, de 1992 (n" 2.628/89, ·na Casa de origem), de iniciativa
.não definir uma- pOlítica de ciência e tecnologia para o País.
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do Tribunal Superior do Trahalho. que altera a c::omposi~·:.'io

e a organização interna do_ Tribunal Regional do Tmb.alho
da 12~ Região, ~om sede em Florianôpolis --SC ~ c dá- ou.tras
providênciàs, tendo
PARECER favorável. proferido c..·m Plcmirio, Relator:
Senador Esperidião Antin. (Dependendo de parecer sobre
as Emendas de Plenário

-2Mensagtm
N' 359. DE 1992

(Em regime de urgência. nos termos do art. 136, C9 do
Regimento Interno)
Mensagem n"' 3..1:)9, de 1992, pl!la qual o Presidente da
República solicita autorização para que a União possa contra~
tar operação de crédito externo. no valor equivalente a até
cento e noventa e nove milhões e duzentos mil dólarçs norte-americanos, junto ao Banco Intcramericano de Desenvolvi~
mento-BID, destinada ao financiamento do Programa In.fra~
Estrutura Básica- Saneamento- Fortaleza- CE.._ (Dpcn~
dendo de parecer)
-3-,REDAÇÃO t'INAL
.
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N•' 81. DE 1992
Discussão, em turno único, da Rcd~'ção Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 3.59. de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n" 81, de 1992 (n'' 111/91, na
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Protocolo
sobre as Comemorações dos Descobrimentos -Portugueses.
celebrado entre o Governo da Repúhlica FederatiVa do Brasil
e o Governo da República Portuguesa. cm Brasília, em 7
de maio de 1991.

-4REDAÇÃO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N'82, DE 1992
Discuss~o. em turno único. da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n" 360, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n' !\2. de Í99'.r (n•' lll/91. na
Câmara dos Deputados). que aprova o texto do'Acordo entre
a República Federativa do Brasil e a República Italiana sobre
Cooperação no Domínio do Turismo, celebrado em· Roma.
em li de dezembro de 1991.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
· · ·
~
a sessão.
(Levanta-se a sessão às 10 horas e 55 minutos.)
ATOS DO PRESIDENTE
(") ATO DO PRESIDENTE N• 400, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso da sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n• 2, de 4 de abril de 1973, e tendo
em vista o que consta do Processo ·n!' 013.574/92-2, resolve:
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN, (Seção II). de

20-10-92
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Aposentar, voluntariamente, MIRIAM MIRANDA
CRIJZ PEREIRA, Analista Legislativo, Área de Processo
Legislativo, Classe "Especial", Padrão V, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. nos termos do artigo 40, inciso III.
alínea c, da Constituição- da República Federativa do Brasil.
combinado com os artigos 186. inciso III, alínea c, c 67, da
Lei n\' 8.112. de 1990, hem assim com o artigo 11 da Resolução
(SF) n" R7, de 1989, com as vantagens da Resolução (SF)
n~ 21. de 1989, com proventos proporcionais, observado o
disposto no artigo 37, inciso XI. da Constituição Federal ..
Senado Federal, 20 outubro de 1992. - Senador Mouro
Benevldes, Presidente.
(*)ATO DO PRESIDENTE N• 403, DE 1992
O Presidente do Senado Federal, no uso- de suas atribuições regimentais e regulamentareS. de confOrffiidade com a
delegação de competência que lh~ foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n.,.-2, de ·1973.• de acordo com o disposto
no artigo 243, § 2', da Lei n" 8.112, de 1990 e no Ato da
Comissão Diretora n\' t, de 1991, e tendo em vista o que
···
consta do Processo n' 014.034/92-1 resolve:
Nomear ALEXANDREJUCÁ DE LOYQLA para exer. cer_o cargo, em comissão, de Secretário _Parlamentar, Código
AS-1, do Quadro de Pessoal do Senado Federal. com lotação
e exercício no Gabinete do Senador Odacir Soares. ·
Senado Federal, 21 de outubro de 1992. -Senador Mauro Benevides, Presidente ..
ATO DO PRESIDENTE N• 196 de 1990
Que aposentou João Alves Ferreira, Analista Legislativo, área de Processo Legislativo.
APOSTILA
Fica alterada neste ato a nomeclatura do cargo de Analista
Legislativo, Área de Processo LegiSlativo para Analista Legislativo, Área de Orçamento PúblicO,· mantidas a Classe e. o
Padrão.
..
.
Senado Federal, 18 de novembro de 1992. - Senador
Ma:uro _Benevidés, .Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 21, DE 1991,
Que aposentou José Pedro Alcântara.
APOSTILA
·Fica alterada para 34/35 (trinta e quatro trinta e cinco
avos) a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste
ato, em virtude d9 servidor haver at_ing_ido mais um ano entre
a autuação do r:equerimento e a publicação de sua aposentadoria.
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal.
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Mauro
Benevides, Presidente.
(*) Republicado por haver saído com incorreção no DCN,(Seção II), de
22-10-92
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ATO DO PRESIDENTE N•119, DE 1991,
Que aposentou João Batista de Oliveira.
Apostila
Fica alterada para 33135 (trinta e três trinta e ciriroãvos)
a proporcionalidade do tempo de serviço cOnstante deste ato,
em virtude do servidor_ haver atingido mais um anO ~~tre
a autuação do requerimento e a publicação de sua aposen~
tadoria.
'
._
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere ·o- presente ato, para ·excluir o~- ártigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo dq Senado Federal.
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -Senador Màuro
Benevides, Presidente.
ATO DO PRESENTE N•I26, DE 1991
QUe Aposentou José Correia Cabral.
APOSTILA
Fica alterada pcira 33/35 (trhlta- e três ti"i"rita e dilCõ-ãVôs)
a proporcioilalidade do tempo de serviço constante deste AtO,
em virtude do servidár.hciv-er-atingido mais um ano entre
a autuação do requerimento e a publicaçãO de sua aposentadoria. Fica alterado o fu_ndamento legal da Concessão-da aposentadoria, a que se refere o preSente Ato, para eXcltiit OS
artigos 490 e 492, do Regulamento AdministrativO do Seriado
Federal.·
_
.
_ . __
Senado Federal, 22 de maio de 1992. -.Senador Mauro
Banevides, Presidente
ATO DO PRESII)ENTE N• 157 DE 1991
Que AposentOu -TertulianO Nunes Ferrei-r&, Técnico Legisla·
tivo, Área de Artesenato.
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para incluir o artigo
252, da Lei n•.o 8.112, de 1990, e altcrãf ã data de vigência
--da aposentadoria para 12-12-90.
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Senado Federal, 18 de novembro de 1992.- Senador Mau·
r"o'Be!nevides, Presidente.
'
ATO DO-PRESENTE N• 416, DE 1991
Que Aposentou Odécio Carvalho da- Silva
Fica alterada a categoria funcional do servidor para Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão I e a proporcionalidade do tempo de serviço constante deste Ato, para 17/35
(deze~s.ete trinta e cirico avOs).
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria; a que se refere o presente Ato, para- eXcluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrativo do Senado Federal
íricluir o artigó 67, da Lei n' 8.112, de 1990.
. Senado Federal 22 de maio de 1992.. - Senador Mauro
Benevides Presidente.

e

ATO DO PRESIDENTE N• 15 DE 1992
Que Aposentou Alexandre Marques de Albuquerque Mello,
Analista Legislativo
APOSTILA
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, .a que se refere o presente À to, p3ra excluir o'attigo
193, da Lei n" 8.112, de 1990.
Senado Federal, 18 de novemhro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.
·PORTARIA N• 30, DE 1992
0- Diretor-Geral do Senado Federal. resolve: .
p_rprrogar, por tri!lta dia?._ nos termqs do_ art_igo 145~ Parágrafo único, da Lei n" K 112. de 19tJO, o prazo para a.COI)clusão
dos trahalhos da Comissão de Sindicância dcsig_nada pela Por~
taria n" 25, de 1992.
·
Sanado Fcd-t!ral, IY de novemhro de 1992.- Manoel
Vilela de Magalhães, Dirctor-Gcral.
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SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 246' SESSÃO, EM 23 DE NOVEMBRO
'DE1992,
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
-N•' 365 e 366 (n~ 724 e 725/92, na origem), de
agradecimento de comunicações.
1.2.2 - Aviso do Ministro da Fazenda
No;o 1.416/92, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n"' 529/92, de autoria
do Senador Pedro Simon.
1.2.3 - Pareceres
Referentes às seguintes matérias:
-Projeto de D~creto Legislativo n• 60/92 (n• 77-B,
de 1991, ria Câmara dos Deputados), que aprova o texto
do Convênio para Preservação, Conservação e Fiscalização
dos Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado
entre o Governo da República Federativa do Brasil e o
Governo da República da Bolívia, em Brasília, em 15 de
agosto de 1990.
-Emenda de Plenário ao Projeto de Lei do Senado
n9 304/91, que dispõe sobre a edição de substância atóxica,
volátil e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno,
seus derivados e compostos e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 57/90 (n' 2.167-B,
de 1989, na Casa de origem), que altera o art. 23 da Lei
n9 7.498, de 25_de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 102/91 (n• 4.276-E,
de 1989, na Câmara dos Deputados), que determina a
impressão de advertência em rótulos e embalagens de alimentos industrializados que contenham glúten, a fim de
evitar a doença celíaca ou síndrome celíaca.
-Projeto de Lei da Câmara n962/90, que dispõe sobre
a utilização de meios operacionais para ci preveriÇão e repressão do crime organizado.
-Projeto de Lei do Senado n9 15/92, que acrescenta
parágrafo único ao art. 29 da Lei n9 1.079, de 10 de abril
de 1950, e dá outras providências.
-

-Projeto de Lei do Senado n9 371/91, que autoriza
a União a doar, à União dos Escoteiros do Brasil, Região
de Mato Grosso do Sul, o imóvel que menciona.
..:...__Projeto de Lei do Senado n 9 297/91, que dá prioridade de atendimento à clientela que especifica e dá outras
providências~

-Projeto de Lei do Senado n• 277/91, que permite
às instituições filantrópicas, esportivas e estudãntis promover a distribuição de prêmios, mediante sorteios, rifas, bingos ou tómbolas, nas condições que especifica.
-Projeto de Lei do Senado n9 214/91, que dispõe
sobre aposentadoria especial aos garçons e dá outras providências.
-Projeto de Lei do Senado n' 352/91, que dispõe
sobre alterações da Lei n 9 8.112, de 1990.
-,Projeto de Lei do Senado n• 383/91, que concede
pensão especial a Sebastião Bernardes de Souza Prata e
dá outras providências.
1.2.4 - Ofícios
- N9 7/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a rejeição do Projeto de Lei do Senado n9 214/91, que dispõe sobre aposentadoria especial aos
garçons, e dá outras providências;·
- N 9 11192, do Presidente c]a Comissão de_ Assuntos
Sociais, comunicando a rejeição -do Projeto de Lei do Senado n9 277/91, que permite às instituições filantrópicas, esportivas e estudantis, promover a distribuição de prêmios,
mediante sorteios, rifas, bingos o~ tôm_boJas, nas condições
que especifica.
- N" 12/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n 9 297/91, que dá prioridade de atendimento à
clientela que especifica e dá outras providências.
- N9 19/92, do Presidente da Comissão de Assuntos
Sociais, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
Senado n 9 383/91, que concede pensão especial a Sebastião
Bernardes de Souza Prata e dá outras providências.
- N" 37/92, do Presidente da Comissão de ConstituiçãtJ; Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do
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Projeto de Lei do Senado n~ 371/91, qqe autoriza a União
a doar, à União dos Escoteiros do Brasil, Região de Mato
Grosso do Sul, o imóvel que menciona.
- N' 38/92, do Presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação de
Projeto de Lei do Senado n9 15/92, que aCrescenta pará
grafo único ao art. 29 da Lei n~ 1.079, de 10 de abril dt:.
1950, e dá outras providências.
- N~' 3919Z, do Presidente da Comissão _de Constituição, Justiça e Cidadania, comunicando a aprovação do
Projeto de Lei do Senado n 9 352/91, que dispõe sobre alteração da Lei n' 8. 112, de 1990.
1.2.5 -- Comunicação da Presidência
-Abertura de prazo para interposição de recursos,
por um décimo da composição da Casa, para que os Projetos de Lei do Senado n• 214, 277, 297, 371, 352 e 383,
de 1991, e 15, de 1992, sejam apreciados pelo Plenário.

1.2.6 --Requerimento
- N"' 826/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicitando que seja considerada como licença a sua ausência dos trabalhos da Casa, no dia 23__ de novembro em
curso- Votação adiada por falta de quorum.
1.2.7 - Comunicações da Presidência

-Recebimento do Ofício n' 2.302/92, pela qual o
Presidente do Banco Centrai do Brasil encaminha as caracterfsticis das operações de crédito por antecipação da receita orçamentária que foram analisadãs e autorizadãS- em
5 de novembro do corrente.
-Prazo para apresentação de emendas áõs Projetas
de Lei da Câmara n• 62/90, 102/91 e 57/90. - ·
·
1.2.8- Discursos do Expediente
SENADOR JARBAS PASSARINHO- Homenagem ao jornalista Roberto Jares, falecido hoje, em Belém-PA.

SENADOR GARIBALDI AL VE$ FILHO- Considerações a respeito de requerimento de informações, de
autoria de S. Ex~, ao Ministro da Fazenda sobre os critérios
que orientaram o lançamento do Imposto Territorial Rural.

· - - - Cr$ 70.000.00

Tiragem 1.2DO exemplares

SENADOR NEY MARANHÃO - Congratulandose com a Comissão de Assuntos Sociais pela aprovação
unânime do Projeto de Lei do Senado n9 383/91, que concede pensão especial ao· atar Grande Otelo. Considerãções
sobre qual seria a motivação das declarações dadas à imprensa pelo Sr. Procurador-Geral da República, Aristides
Junqueira, a respeito da tentativa de suborno proposta
a S. S•
SENADOR ESPERIDIÃO AMIN- Colocações sobre a Lei n"' 8.200. de junho de 1991, que dispõe sobre
a correção ·monet~riª_ das__dei!lQ.JJStraçóes financeiras para
·
efeitos fiscais e so_çietários.
SENADOR ALMIR GABRIEL, como Líder- Falecimento do jornalista Roberto Jares.
SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG -Manifesto da bancada nordestina no Congresso Nacional, contrário ao corte de recursos para a continuidade da construção da Usina de Xingó.
1.2.9- Requerimento
-N"' 827/92, de autoria do Senador Garibaldi Alves
Filho, solicitando do Ministro da Fazenda, informações
que menciona.
1.3- ORDEM DO DIA
-Projeto de Lei da Câmara n' 47/92 (n' 2.628/89,
na Casa de origem), que altera a composição e_ a organização- interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12•
Região, com sede em Florianópofls-SC, e dá outras providências. Discussão encerrada, após parecer de plenário
favorável às emendas, ficando a votação adiada por falta
de qriõrum.

-Mensagem n"' 352/92, pela qual o Presidente da República solicita autorizaçao para que a União possa contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a
até cento e noventa e nove milhões e duzentos mil dólares
n<;>rte-americanos, junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento-BID, destinada ao financiamento do Programa Infra-Estrutura Básica-Saneamento-Fortaleza CE. Retirada da pauta, nos termos do art. 175, e, do Regimento Interno.
-
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- Redação final do Projeto de Decreto Legislativc
n' 81/92 (n' 111/91, na Câmara dos Deputados)"-que ~l'rov~
o texto do Protocolo sobre-as -comemorações dos Descobri·
mentes Portugueses, celebrado entre o Governo da Repú
blica Federativa do Brasil e o Governo da República Portug_uesa, em Brasília, em 7 de maio de 1991. Aprovada.
A promulgação.
- Redação final do Projeto de Decreto LegislatiVo
n' 82/92 (n' 111/91, na Câmara dos Deputados), que aprova
o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil
e a República Italiana sobre Cooperação no Domínio do_
Turismo, celebrado em Roma, em 11 de dezembro de 1991.
Aprovada. À promulgação.

9:j53

SENADOR LOURIV AL BAPTISTA - Viagem do
Ministro da Previdência SOcial, António Britto, a Aracaju-SE.
1.3.2 - Coinunicação da Presidência
Término do prazo para apresentação de emendas aos
Projetos de Resolução n~ 3/92-CN e 68/92, sendo que ao
Projeto de Resolução n"' 68/92, foram oferecidas 4 emendas.

1.3.3- DesignaÇão da Ordem do Dia da próxima sessão

1.4- ENCERRAMENTO
2- RETIFICAÇÃO
- Ata da 225• Sessão, realizada em 29-10-92
3- MESA DIRETORA
4- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
5- COMPOSIÇÃO DE COMISSÕES PERMANEN·

1.3.1 - Discursos após a Ordem do Dia

SENADOR JOÃO FRANÇA -Considerações-ares'
peito da reforma fiscill proposta pelo Governo Federal.
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TES

Ata da 246a Sessão, em 23 de_ novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
Presidência dos Srs. Magno Bacelar e Epitácio Cafeteira

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

Alufzio Bezerra - Beiio Parga - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin - Flaviano Melo - Francisco Roiiemberg- Garibaldi Alves Filho- Jose França- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mauro Benevides - Nabor Júnior - Nelson
Carneiro - Pedro Teixeira - Ronan T1to - Ruy Bacelar Valmir Compelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 20 Sr::,. Senadores..
Havendo número regimental, declaro aherta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iníC:iamo~ nossos trabal~o_s.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expcd1ente.
É lido o seguinte

EXPEDIENTE
MENSAGENS
DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
N•' 365 e 360. de 1992 (nM 724 e 725/92, na origem),
de 20 do corrente, de agradecimento de comunicações, referentes à aprovação das matérias com.tantes das Mensagens
CN n"' 46 e SM n" 210. de 1992. respectivamente.
...

AVISO

DO MINISTRO DA FAZENDA
Aviso n'.> 1.416/92, de 16 do corrente, encaminhando informações sobre os quesitos constantes do Requerimento n9 529,
de 1992, de autoria do Senador Pedro Simon.
As informações foram anexadas ao requerimento,

que vai ao arquivo, e encaminhadas cópias aó requerente.
PARECERES

PARECER N• 377, DE 1992
Da Comissão de Relações Exteriores·e Defesii Nado-nal, sobre o Projeto de Decreto Legislativo no 60, de
1992 (Projeto de Decreto Legislativo n~ 77-B, de 1991,
na CD), que uAprova o texto do Convênio para Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado entre o Gm·erno
da República Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia, em Brasília, em 15 de agosto de 1990".
Relator: Senador Jarbas Passarinho
I - Relatório
O Senhor Presidente da República, através da Mensagem
n'.' 855, de 28 de_novembro de 1990, encaminhou aos membros
do Concrresso Nacional, para a devida apreciação. o texto
do Convénio acima epigrafado. A Mensagem Presidencial vem
devidamente acompanhada da Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado das Relações Exteriores.
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i.--- óuãrlctõ -d-a·sü·ã feguliftiãmitação na Câffiaiãd.os
Deputados, a matéria obteve aprovação unânime das Comissões de Relações ExteriOres, Constituição e Justiça~ de Redação e de Defesa do Consumidor, Meio Ambiente e Minorias.
Já em Plenário, cnni discussão em turno único, a matéria
foi aprovada, como aprovada também foi a sua r'édação final,
sendo, então, encaminhada ao Senado Federal em 28-05-92
(fl. 14), para exame.

Novembro de 199::i

PARECER N• 378, DE 1992
Da CôriiisSâo de Assuntos SOdius sobre a Emenda
de PlenáriO-ao Projeto de Lei do Senado n~ 304, de
1991, que "dispõe sobre a adição de substância tóxica,
volátil e de odor aversivo ao benzeno, tolueno e xileno,
seus derivados e compostos e dá outras providências:"
Relãfor: Senad0r·1.uêfdio Porte·üã-

Emenda de Plenário n"' 1, de autoria do ExcelentíssimO
Senador Jonas Pinheiro, que altera a·redaç.ão do art. 1"' do
presente projeto de lei por nós analisada em seus méritos
3. O Convênio em tela trata da preservação, conser- e repercussões. A Emenda proposta pretende concentrar o
e_feito da lei ao nível de manipulação comercíal no mercado
vação e fiscalização dos recursos naturais nas áreas de -fronteiras entre o Brasil e a Bolívia. Com tal finalidade-, as partes varejista onâe, numa pririuiira abordagem. parece voltar-se
contratantes se comprometem a proibir c reprimir danos às o fulcro da preocuj)ação de legislador.
Assim, o preclaro Autor da emenda propõe que o art.
espécies da fauna e da flora que se encontram ameaçadas
1"' tenha a seguinte redação: "O benzeno. o tolueno e o xileno
de extinção, mormente nas zonas frontcii'iças entre o~ dois
puros, os produtos que contenham estes solventes e os que
países. Para tanto, os pactuantes comprometem-se, no prazo
os utjlizaril como matéria-prima, só poderão ser vendidos no
de um ano, a estudar a criação de Unidades de Conservação
varejo se acrescidos de substância atóxica, volátil e de odor
Na~ional Contíguas com o intuito de proteger espécies em
aversivo." -Tal emenda está em consonância com a idéia
pengo de extinção. Além do mais, Brasil e Bolívia, através
de que a edição de produto de odor aversivo na "base de
do presente ato internacional, comprometem-se a elaborar
industrialização de certos produtos compromete a síntese quíplanos coordenados de pesquisa científica e tencológicã e a
mica e torna inviável a sua fabricação", além do que "produtos
implantar, dentro de reciprocidade absoluta, programas de
como a benzina são largamente usados nos hospitais e a edição
capacitação de pessoal, encontros técnico-científicos, publide produtos de odor aversivo inviabilizará a sua aplicação."
ca~ão de bibliografias e intercâmbio 9:e_expe·riéncias e de pesQuero crer que as razõeS da emenda assim colocadas
qmsas. Ademais, as partes contratantes instituir.ão um Grupo
demonstram apenas a preocupação do setor industrial onde
de Trabalho misto com a finalidade de listar as espécies da
percebem-se inter-relacionados aspectos tecnológicos e econófauna e da flora que estão a exigir prioridade na sua proteção
micos. É, realmente. tarefa custosa ter-se que reestudar uma
e conservação.
linha industrial já otimizada para introduzir-se um novo passo
4. Como sabemos, a preocupação com a fauna e a flora
operacional. As indústrias terão que voltar ao laboratório
deixou de ser privilégio único de românticos para se estender
para testar substâncias voláteis, atóxicas e de odor aversivo
a todos os habitantes do planeta Terra. A recente conferência
de várias modalidades que não interfiram com a qualidade
internacional sobre Meio-Ambiente - EC0-92- realizada
dos produtos finais. Isto é obviamente possível, se bem que
no Rio de Janeiro veio confirmar esta nossa assertiva. As
necessariamente tr~balhoso. Tecnicamente o projeto de lei
discussões críticas e sugestões variadas ali assentadas só vieram
constitui-se num aborrecimento para os químicos e industriais.
confirmar o alto grau de importància da matéria para tÕdos
No entanto, o escopo da preocupação do. legislador, antes
os países do globo.·
da efiCiência industrial e do lucro, abrange o ser humano
em seu -sentido universal.
5. Assim, Brasil e Bolívia dão, através deste Acordo,
Milhões de operários se expõem, sem qualquer proteção,
um exemplo e um passo importante para a preservação, conaos vapores tóxicos e de caráter agradável destes produtos,
servação e fiscalização dos recursos naturais Cffi suas áreas
assiin como milhares de crianças abandonadas fazem uso abufronteiriças, com o fato principal de evitar a devastação vegetal
sivo de seus derivados. Portanto, parece-nos válido qualquer
e a caça predatória indiscriminada, constantemente ameaçaninvestimento em pesquisa ati em tempo que possa fazer com
do as ricas reservas da flora c da fauna regionais. O exemplo,
que o odor caracterize o real perigo a que os usuários se
pois, oferecido por ambos os países é de notável importância
expõem, sejam eles quem forem: enfermeiros, médicos, opepara a preservação e conservação das ricas espécies da região
rários, pacientes, crianças abaridonadas, laboratoristas etc.nominada.
Ademais, a concentração do processo de adição das substân6. Em· face_ do exposto e considerando a oportunidade
cias aversivas a níveis da indústria prirriária é fator de certeza
e a procedência relevantes da matéria acima enfocada, somos
do cumprimento da medida legal, bem como da manutenção
pela aprovação, na íntegra, do projeto de decreto legislativo
da qualidade e uniformidade dos produtos básicos fornecidos
em comento, que "Aprova o texto do Convênio para Preseià indústria de transformação.
vação, Conservação c Fiscalização dos_ Recursos Naturais nas
Pelo exposto, voto pela manutenção do texto primitivo
Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo da República
do Projeto de Lei do Senado n'~ 304/91 e, conseqüentemente,
Federativa do Brasil e o Governo da República da Bolívia,
pela rejeição da emenda a ele oferecida.
em Brasnia, cm 15 de agosto dc_1990".
-Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992. - Almir
Gabriel, Presidente - Lucídio Portella, Relator- Eva Blay
É o Parecer.
Sala das Comissões, 19 de novembro de 1992.- Irapuan
- Ronaldo Aragão - Francisco RoUemberg - BeUo Parga
Costa Junior, Presidente - Jarbas Passarinho, Relator - Divaldo Suruagy - Jonas Pinheiro - Hydekel de Freitas
Pedro Simon- Lourival Baptista- Álvaro Pacheco- Marco
- Epitácio Cafeteira - Lavoisier Maia - Garibaldi Alves
Filho - Antônio Mariz - Marluce Pinto - Ney Maranhão
Maciel - José Richa - J utahy Magalhães - Jonas Pinheiro
- Carlos Patrocinío.
- Albano Franco.
II -

Voto do Relato•·

Novembro de 1992

DIÁRIO DO C~)'IGRESSO NACIONAL (Seção II)

PARECER N• 379, DE 1992

Da Comissão de Assuntos SoCiais, -sobre o Projeto
de Lei da Câmara n• 57, de 1990 (PL n' 2.167-B, de
1989, na Casa de origem), que "altera o art. 23 da
Lei n~ 7 .498, de 25 de junho de 1986, que "dispõe sobre
a regulamentação do exercício de enfermagem e dá outras providências''.

Relator: Senador Carlos Patrocínio.

õPTofetO de lei em cpígnrl'e, de autÕria do _ilustre Deputado Arnaldo Faria de Sá, pretende salvaguardar o direito
do Atendente de Enfermagem, o quar, após a promulgação
da Lei n• 7.498, de 25 de junho de 1986, que "dispõe sobre
a regulamentação do execício de enfermagem", vê-se, agora,
na contingência de ser alijado de sua atividade profissional.
OS atendentes, muitos dos quais vêm trabalhando há décadas,
têm suprido a carência de recursos humanos na área.
Hoje, passados seis anos de vigência daquela Lei, os
Atendentes de Enfermagem ainda constituem 70% (setenta
por cento) daqueles que exercem a enfermagem no Brasil,
sentindo, contudo, pesar sobre suas cabeças verdadeira espada
de Dâmocles, representada pelo parágrafo únícO do seu artigo
23, 'que concede o prazo de apenas 10 (dez) anos para o
exercício das atividades elementares de enfermagem, a encerrar-se em 19%, por parte daqueles que até lá não adquirirem
a formação específica, de nível médio.
Ora, o aparelho formador de recursos humanos, não obstante o louvável trabalho desenvolvido pelos Conselhos Federal e Regionais de Enfermagem, tem-se mostrado insUfidente
para atender às necessidades do setor de saúde, quer público.
quer privado. Acresça-se a este fato o aspecto custo na prestação de serviços de saúde, pois é de todos sabido que a remuneração dos recursos humanos nesta área consti.tui parcela preponderante dos gastos operacionais. Assiril sendo, a abrupta
substituição de pessoal de nível elementar c primáriO, de baixos salários, por pessoal de nível médio, de salários três a
quatro vezes maiores, ainda que viesse a ser viabilizada por
um esforço educacional maciço, esbarraria em obstáculo de
ordem financeira. _Com efeito, os p-arcos- recursos alocados
à saúde pelos orçamentos públicos e o baixo poder aquisitivo
da grande massa de pacientes não permitem, no curto horizonte de quatro anos, remunerar, de maneira adequada, profissionais mais qualificados.
~ Ademais, cabe ponderar que os profissionais que exerciam função de atendentes de Enfermagem das tarefas que
lhes competiam; a impossibilidade de continuarem a exercê-las
se constituiria num lamentável desperdício de recursos huma~
nos, tão carentes nesta área.
Por outro lado, se mantida a atual rcdação do parágrafo
único_ do art. 23_ da lei cm comento, o::; estabelecimentos de
saúde se defrontariam, daqui a quatro anos, com terrível dilema. Ou manteriam os atendentes de enfermagem no exercício
das funções ou dispensariam tais profissionais, que se contam
às centenas de milhares~.:Na primeira hipóte_se, estariam afrontando a lei e se expondo às sanções, que podem ir até o
fechamento dos estabelecimentos. Na segunda hipótese, esta~
riam agravando o problema social do desemprego e prejudicando o funciona-mentO dos próprios estabelecimentos, pois
não teriam mão-de-obra-técnicos e au?"iliares de enfermagemapta a substituir os atendentes demitidos.
Não obstante_ essa impositiva realidade, pode-se cometer,
se mantido o dispositivô draconiano da referida lei, uma injus-
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tiça, um desperdício de recursos e até um erro técnico, gerando
para os próximos anos, um impasse entre a ne.cessidade e ·
a impossibilidade legal de se suprirem as instituições de saúde
dos indispensáveis recursos humanos.
O espírito do Projeto de Lei sob análise, que, em nosso
entendimento, deve ser plenamente apoiado, tem o mérito
de procurar eliminar os citados inconvenientes. Contudo, mesmo em se considerando a excelência das intenções do legislador e o indiscutível valor de sua proposição, esta encontra-se
inquinada de lamentável equívoco formal em sua formulação.
senão, vejamos.
O caput do art. 23 da Lei que dispõe sobre a regulamentação do exercício de enfermagem, já sabiamente prevendo uma possível deficiência de recursos de nível médio
nesta área, permite ao pessoal que se encontrava, à época
da promulgação da Lei, executando tarefas de enfermagem
sem possuir formação específica regulada em lei, que continue
a exercer atívidades elementares..de enfermagem, observando
o diposto no art. 15, já mencionado, devendo o Conselho
Federal de Enfermagem conceder a necessária autorização.
No entanto, o parágrafo único do referido artigo limita
esta prerrogativa ao período de dez anos, a contar da promulgação da Lei. Quer-no§ parecer que o legislador considerava
que, passando dez (lO) anos, o mercado estaria suprido com
os recursos humanos indispensáveis, o que não ocorreu até
o presente momento, transcorrido já 6 (seis) anos, o que ..
com toda certeza, não ocorrerá com a passagem de mais um
quadriénio. · ·
Ora, o Projeto de Lei que pretende corrigir esta injustíça,
mantém, não obstante, o referido parágrafo, tornando anódino o texto que pretende aditar, pois este, de novidade,
apenas explicita a categoria a ser beneficiada, a qual, entretanto, permanecerá sob a ameaça do prazo fatal.
Díante do exposto e visando sobretudo bem traduzir o
espírito do Projeto de Lei sob análise, voto pela sua aprovação,
na forma do substitutivo que se segue: _
EMENDA N• 1-CAS

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 057/90
Altera a redação do parágrafo único do art. 23
da Lei n~ 7 .498, de 25 de julho de 1986, que "dispõe
sobre a regulamentação do exercício_ 4a e~fermagem,
e dá outras providências".
O Congresso Nacional decreta:
Art. Je O parágrafo único do art. 23, da Lei n' 7.498,
de 25 de junho de 1986, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 23. . ........ ~ ............ : ....................... ..
Parágrafo único. Fica assegurado aos atendent~s
de enfermagem admitidos antes da vigência desta lei,
o exercício das atividades elementares da enfermagem,
observando-se o disposto no art. 15 desta lei".
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3~ Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992. - Aimir
Gabriel, Presidente -Carlos Patrocínio, Relator - Dival~
do Su_ruagy - Antônio Mariz- Lavoisier Maia - Francisco
Rollemberg- BeiJo Parga- Jonas Pinheiro- Marluce Pinto
- Eva Blay - Ronaldo Aragão - Hydekel de Freitas Epitácio Cafeteira - Garibaldi Alves Filho.
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Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei da Câmara n• 102, d_el991 (n• 4.276-E, de 1989,
na Câmara dos Deputados), que determina a impressão
de advertência em rótulos e embalagens de alimentos
industrializados que contenham glúten, a fim de evitar
a doença celíaca ou síndrome celíaca.
Relator: Senador Lavoisier Maia
Trata..se de proposição que· visa à obrigatória apOsição
de advertência em rótulos e embalagens de alimentos industtializados que contenham glúten, com o objetivo de evitar
determinada enfermidade.
O nobre Deputado Elias Murad demonstra, através do
Projeto de Lei em epígrafe, toda a sua reconhecida preocupação com temas relativos à saúde pública. Propõe, de forma
semelhante à adotada pela maioria dos países desenvolvidos,
a impressão da advertência sobre o conteúdo de glúten nos
rótulos dos produtos que o contenham corno forma de evitar
o desenvolvimento ou o aparecimento da síndrome celíaca
ou sprue não-tropical, caracterizado por um quadro de grave
desnutriçãO causada por um processo malabsortivo.
Nada mais apropriado do que a aposição da referida ad·
1erténcia como forma eficaz de promover-se a profilaxia do
desencadear da síndrome em apreço.
Além disso, parece-me razoável o estabelecimento do
prazo de um ano para que todos os fabricantes possam Cumprir
a determinação, uma vez que tal medida envOlve certo tempo
e custos razoáveis na elaboração de novas embalagens contendo a inscrição pretendida pelo projeto.
Pelo exposto, somos favoráveis à-aprovação deste Projeto
de Lei.
Sala das Comissões, 18 de novembro de_l992. -_Aimir
Gabriel, Presidente - Lavoisier Maia, Relator - Hydek~l
de Freitas - Epitácio Cafeteira - Lucídio Portella - Garibaldi Alves Filho - Antônio Mariz - Carlos Patrocínio Marluce Pinto - Ney Maranhão - Ronaldo Aragão - BeiJo
Parga - Francisco Rollemberg - Divaldo Suruagy - Jonas
Pinheiro, contráriO com Voto cm Separado.
Voto em Separado vencido, do SenadOr Jonas Pinheiro, na Comissão de Assuntos Económicos, sobre
o Projeto de Lei da Câmara n~ 102, de 1991, que determina a impressão de advertência em rótulos e embala~
gens de alimentos industrializados que contenham glúten a fim de evitar a doença célica ou síndrome celíaca.
OrigináriO-da Câmara dos Deputados, e de autoria do
ilustre Deputado_ Elias Murad, o projeto de lei em exame
pretende regular a rotulagem de alimentos industrializados
que contenham glútcn, corno trigo, ayeia, cevada, malte e
centeio e seus dcrivad_os.
Para tanto, estabelece obrigatoriedade da seguinte adver~
tência: "Este produto contém glútcn c não deve ser adminisM
trado em crianças ou adultos com diagnóstico ou suspeita
da doença célica."
Em abono de sua iniciativa sustenta o autor que a "Doença Célica .. é urna enfermidade caractcrizadã p6i" lesão severa
e continuada do intestino delgado. A doença é causada pela
introdução do glútcn na dieta. Os produtos -princípàis que
contém glúten são o-trigo, "1 aveia, a cevada e o centeio ou
seus derivados." E mais adi.. ··~ aduz: "Tal doença pode ser
totalmente evitada com a sin,:t''•F ryrovidência de uma dieta
sem glúten."
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No âmbito desta Comissão, a matería iecebeu Pãrecer
favorável do ilustre Senador Lavoisier Maia, do qual pedimos
vênia para discordar, pelas razões que passamos ·a expor.
A doença ce!íaca que se quer prevenir pela introdução
da frase de_ advertência retro mencionada é, infelizmente.
apenas uma entre as muitas reações de sensibilidade que c
ser humano apresenta aos alimentos, sejam eles industria
lizados ou "in natura". Para ilustrar esta assertiva, citamo:
a seguir dois exemplos de doenças hereditáriaS do metabo·
lísmo, entre as muitas existentes e que estão relaciOnada~
a componentes normais e naturais dÇls alimentos.
1. Galactosemia - a galactose é um dos carboidratos
que _compõe a lactose ou açúcar do leite. Alguns indivíduos
são incapazes de transformá-la em glicose, o que leva o seu
acúrnulo no sangue. Em conseqüência, o doente apresenta
sintomas de anorexia (falta de apetite), vómitos, diarréia,
icterícia com lesões hepáticas, etc. Tais problemas são evitados
pela suspensão da galactose na alimentação. A galatose está
também presente no ovo e nas leguminosas.
2. Intolerância hereditária à [ructose - a fructos_e é uni
açúcar presente em sucos de frutas, como o da laranja, da
uva e no mel, entre outros. Alguns indivíduos apresentam
urna redução de uma importante enúnl"a qu-e transforma a
fructose em glicose. O exCesso de fructose na corrente sanguí·
nea acarreta vómitoS, icterícia, por vezes ascite e hipoglicemia,
com acentuada desnutrição e episódios de coma. Novamente,
como no caso da galactosemia o paciente tem de evitar o
uso de fructose ou dos alimentos que a contém.
A dieta básica do brasileiro é de alimentos "ín natui"a"
ou não industrializados. Ingere-se sobretudo leite, a(roz, feijão, carnes, verduras, legumes, frutas e pão. Todos estes alimentos, que nem Sempre são rotulados, contém os elementos
que podem causar sensibilização em alguns seres humanos.
Devemos ressaltar, ainda, que a justificativa do autor
parte de um equacionamento desvirtu~do da realidade e incorre em contradição com o conteúdo da proposta. Com efeito,
por um lado dá a entender que toda ingestão de glúten tem
como conseqüência- a doença celíaca, sem fazer a ressalva
de que se trata da ingestão imoderada e permanente. Nesta
acepção restrita e distorcida, o glúten teria que ser analisado
como um elemento de potencial periculosidade. Tal enfoque,
contrasta com a realidade social e cultural d~qucles povos
cuja alimentação básica é feita:- pfeValentemente com cereais.
Como se ve, o projeto de lei em questão apenas arranha
a superfície do problema e nem mesmo chega a atender ao
restrito grupo de pessoas com diagnóstico-óu suSpeita da doença celíaca.
A matéria diz respeito ao uso e medicação e não diretamcnte à fabricação dos produtos alimentícios, porquanto o
risco da ingestão dos alimentos que contém glúten não diz
respeito à gen~ralidade da população mas apenas aos pacientes
da doença celíaca. Por outro lado, a prevenção da doença
em crianças determinada pela ingestão imoderada do glúten
diz respeito à orientação médica e à formação de opinião
pública sobre hábitos alimentares.
Pelo que diz respeito à fabricação de alimentos, o Decreto
Lei no:- 986, de 21-10M69, determina que os alimentos, inclusive
o~ ~ietéticos (art. 2'') som.ente podem ser expostos ao consumo
após o devido registro (art. 3\') e submetidos a fiscalização
permanente (art. 7~). Por outro lado, o referido diploma legal
determina que para cada tipo ou especificações de sua composição (I), requisitos~de higiene, compreendendo medidas sanitárias, com vistas a obtenção de um alimento puro, comestível_
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~xe~mpiOS~ deôrganizaçoes Criminosàs, compâractas a "eiDPresas multimilionárias" a serviço do crim~ e da corrupção generalizada.
Segundo o autor, pelas projeções assumidas e os imensu~
1duais para aditivos iriCidep.tais presentes nos alimentos, desde
ráveis danos causados à sociedade internacional, à ordem ecoque considerados tóxicologicamente toleráveis.
- nômico-fínanceira e institUiçõeS públicas e· privadas; mister
Desta forma, verifica-se que o sístema legal vigente já
se faz a utilização diferenciada dos meios de prevenção e
dispõe de mecanismos para garantir a identidade e qualidade_
repressão das atividades desses grupos. Acentua ele que o
dos produtos alimentícios e a proteçâo da saúde pública.
remédio corribatiVo há que ser diverso daquele empregado
·
Com efeito, o problema dos indivíduos que apresentam
na prevenção e repressão às açóes individuais, isoladas, ainda
reaçõéS patológicas aos alimentos (e não apenas os celíacos) 1 que dolosas.
pode ser minorado através do maior acesso aos cuidados médi~
O projeto, em síntese, define como organização criminosa
· cos e à assistência p·or pa:rte' de profissionais de saúde que
"aquela que, por suas características, demonstre a existência
lhes conheçam as necessidades e possam orientá~los. Não é,
de estrutura criminal, operando de formã. sistematizada, com
. portant0 um problema que possa ser resolvido mediante um
atuação regional, nacional e/ou internacional" e institui os
dispositivo legal.
_
_
_
meios operacionais de prevenção e repressão do crime organi, .·.A colocação de frases como a sugerida pelo projeto de
zado, disCiplinado a forma e os casos em que poderão se1
'lei em apreço, para todos os casos de sensibilidade, transfor~
tulizados.
maria· os rótulos de alimentos em verdadeiras bulas sem o
É o relatório.
· correspondente benefício ao consumido!.- · .
voto
' Ao exemplificar, em Seu art. 19 , alguns produtoS que
contém glúten, o projeto incorre cm manifesta falha de técnica
No mc.Lnu, rrata-se.de Projeto de Lei da mais 4_Ha relevânu
legislativa, além de, ao omitir tantos outros produtos que
cia e oportunidade, tendo em vista o contexto em que o Brasi'
o;>ntém a mencionada substância, criar dúvidas sobre o seu
sofre com a proliferação e o fortalecimento das oq~ã.nizaçóe:
real alcance, ou seja. se a obrigatorie.fiade de frase de adver~
criminosas.
tência incidiria sobre todos os produto~ com aquelas caracte~
Assim como em qualquer outra área da viçla hum3na,
rísticas ou apenas sobre os ali enumerados.
também no crime o agrupamento e a organização "qualificam''
Ademais, há que se destacar, a iniciativa preconizada
e "aprimoram" as atividades e seus resultados. De há muito,
pelo projeto não encontra respaldo 1l'f' legislação de países
disto se deram conta aqueles que vivem do crime; e, como,
adiantados ou em desenvolvimento.
produto da evolução atingiu-se, no país, um quadro em que
A vista do exposto, somos pela rejeição do PLC N' 102, as organizações criminosas comandam a prática de certos ilíci- .
de 1991.
tos. _
_ 'Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992.- Senador
Para dominarem a prática de certos crimes, algumas orga·
Jonas Pinheiro.
izações transformaram-se em verdadeiros exércitos, contr<.l
JS quais os métodos convencionais de repressão e investigaçãc
têm-se mostrado pouco eficientes.
·
·
PARECERN• 381, l)E 1992
Neste ponto, precisamente, reside a importância da preDa Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sente proposição criar condições de investigação e prova dife~
do Senado Federal sobre o Projeto de Lei da Câmara
renciadas nos inquéritos e processos referentes ao crime orga~
n' 62190, que "dispÕP ~ -"-re a utilização de meios operanizado.
cionais para a prevt...
repressão do crime organiEmbora louvável no mérito. entendemos que o Projeto
zado".
·
em questão mereça algumas retificações de natureza técnica,
em especial, quanto ao conceito de crime organizado e à defini~
Relatõr~ ~J!~do!" J_~ _1':_8~!__ ~tSjl_
ção dos meios especiais de investigação e prova (em substi~
tuição ao conceito original de meios operacionais para a preRelatório
venção e repressão do crime organizado).
De autoria do eminente Deputado Michel Temer o proPara proceder a tais reparos, apresentamos substitutivo
jeto em exame dispõe sobre a utilização do que denomina _ constante ao final deste parecer.
meios operacionais para a prevtmção e repressão do Ci'ime
O projeto enquadra-se, também, nas exigências de constiorganizado.
.
·
tucionalidade, juridicidade e técnica legislativa.
Justificando o projeto, seu autor argumenta que o mesmo
Todavia, poder-se~á questionar a constitucionalidade do
tem por objetivo jurídico a proteção da sociedade organizada, inciso IV, do art. 4", dç:> Substitutivo proposto, em face do
~isa proporcionar meios operacionais eficienteS às instituições ' inciso XII, do art. 59 , da Constituição Federal:
envolvidas no combate ao crime organizado -Polícia, Ministério Público é Justiça - dotando-as de permissivos legais
SUBSTITUTIVO
controlados, como ocorre nos mais civilizados e democráticos
países do mundo. Lembra o ilustre parlamentar que a Polícia
"Art. 4q ---; ................... _...................-~····---·
Federal e as Polícias Civis dos Estados-Membros têm , sem
IV -o acesso a dados, documentos e informações
obtenção de êxito ·signific3tivo, empreendido esfOrços no senfiscais, bancárias, financeiras e eleitorais."
tido de debelar a saga criminOSa-de grupos delinqüentes que
são, no tráfico -ilícito de drogas, exploração de lenocínios,
CONSTITUIÇÃO FEDERAL
~áfico de crianças, furto de veículos, contrabando e desca"Art. 59 - ...._................ ~ ....... -. ................ :lninho, terrorismo e os chamados crimes do colarinho branco ·
1
1

e de qualidade comercla1 (If), f~qutSitos relativOs à foiulagem

(art. -11) bem cúmo outras indicações a serem fixad~s em
: regulàmentos. Finalmente, o art. 25 estabelece que, no inte- ·
resse da saúde pública, poderão ser estabelecidos limites res~-

7
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XII- é inviolável o sigilo da correspondência e

das comunicações telegr~cas~ de dados e das comunicações telefónicas, salvo, ilo último caso, por ordem
judicial, nas hipóteses e·na forma que a lei estabelecer
para fins de investigação criminal ou instrução processual2_enal."
· A respeito desta eventual indagação, apresentamos os
..;sclarecimentos que seguem.
·
O sigilo de dados, como· os bancários contém exceção
inerente, sem a qual ontologicamente o "dado" não pode
ser. Vale dizer, os que elaboram o objeto, os que operam
com eles, os que o codificam e os que o decodifiCa.m, pelo
puro e simples exercido Profissioriâl, sem os quafs Os dados
não seriam dados, no sentido informátiCo ou Cibernético, pelo
menos,_ necessariãrrú:rite -COnhecem o segredo, sabef2'.o que
fazem, istO é~ sãbem tu_do do objeto com que lidar"'
Logo, trata-se de um segredo compartilhado e necessariamente transferido de um banco para outro, por ex~mplo,
ou, para citar um caso incontornável, de um banco comercial
para o Banco Central.
Se assim é;~ nâo se juStifica, ·axiolõgiCanielitt<- -qne-·---umdado possa ser transferido de uma comunidade de serviço
para outra comunidade de serviço sem que "issO importe em
violação de sigilo e não possa ser transferido de um Banco,
por exemplo, para a Justiça, nas hipóteses em que a defesa
da sociedade em relação ao crime organizado é um valor
infinitamente superior ao vã1or do interesse iD.dividual no sigilo.
A distâfl.Cia e~tre um valor e outro é tão impressionante
que se pode afirmar, sem medo de erro, que o art. 5':>, inciso
XII, da Constituição Federal, contém o que a doutrina chama
de Lacuna Axiológica, entendida como resultante da inadequação do texto constitucional em relação a um -sistema de
valores positivados. Como qualquer lacuna nó ordenamento
jurídico, também esta deve ser suprida ou pela lei ou pela
juri~rudência.

Esta lacuna é tão flagrante que a maioria dos jurisÍas
e profissionais do Direito tem acusado de falha a redação
do incisO XII, do art. 5~>, da Constituição Federal, cOmo argumento para sustentarem que a possibilidade de quebra do
sigilo, por ordem judicial, seria possível em relação à correspondência, comunicações telegráfiças e dados, além das comunicações telefônicas. Ou seja, não aceitam que o·rexto constitucional somente ressalve estas 1íltimas.
Para suprir a lacuna apontada, apresentamos o art. 10
do Substítutivo-, eril. que: as informações pOderão seq)reSt3das,
sem que isto signífique a quebra do sigilo, mediante uma
espécie rigorosíssima e particular de segredo -âe jUStiça, em
que o juiz é equiparado, para preservar os interesses e a
segurança da sociedade, a um servidor que, por dever de
ofício, estej_a obrigado _a tbmar conhecimento dos dados.
hm outros termos. o art. 10 contém uma fórmula de
suprir a lacuna axiológica, preservando o sigilo constitucional,
mas sem passar por cima do fundamental, a proteção da cidadania e da sociedade contra o mal dos males: a organização
c~-óSa.
--.ConclUindo o parecer, somos pela apfOvação do Proje~
tode Lei na forma .do Substitutivo a seguir apresentado.
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EMENDA N• 1-CCJ

SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 62, DE 1990
Define crime organizado e dispõe sobre meios especiais de investigação e prova nos inquéritos e processos
que sobre ele. versem.
O Congresso Nacional decreta:
CAPITULO I
Da Definição de crime organizado e dos
meios operacionais de investigação e prova
Art. 1~> Esta" lei define e regula meios de prova e procedimentos investigãtórios permitido nos inquéritos e prócesSõS
que versarem sobre crime organizado.
Art. 2, Considera~se crime organizado aquele que de
algum modo coopera com os fins ou participa-das atividades
das quadrilhas, bandos ou organizações pi'~vistas pelo artigo
288 do Código Penal.
Art. 3• O art. 28.8 do Código Penal passa a ter a seguinte
redação:
"Art. 288. Participar de quadrilha, bando ou organização que se serve das estruturas ou é estruturada
ao modo de sociedades, associações, fundações, empresas, grupos d~ empresas, unidades ou forças militares,
órgãos, entidades ou serviços públicos, concebidas,
qo.ãlquer que seja o princípio, pretexto, motivação ou
causa, para cometer crimes ou alcançar objetivos cuja
realização implica a prática de ilícitos penais."
Pena: Reclusão~ de um a três anos.
Parágrafo único. A pena aplica~se em dobro, se
a quadrilha ou bando é armado.·
Art. 4, Na instrução de inquéritos "ou processos que
versam sobre crime organizado são permitidos, mediante decisãO judicial provocada ou de ofício, os seguintes procedimentOs de investigação e formação de provas:
I - a infiltração de agentes da polícia especialziada nas
organizações referidas pelo artigo 2~", vedada qualquer coparticipação delituosa. exceção feita ao previsto pelo artigo 288
do Código Penal, de cuja ação se preexclui, no caso, a antijuridicidade;
I I - a ação controlada, que consiste em retardar a interdição policial do que se supõe crime organizado ou a ele
vinculado, desde que mantidos sob observação e acompanhamento para que a medidl". legal se concretize no momento
mais eficaz do ponto de vista da formação de provas e fornecimento de informações;
·III - o impedimento, a ínte:rrupção, a interceptação,
a escuta e a gravação das comunicações telefônicas;
IV -o acesso a dados~ documentos e informações fiscais,
bancária.s, financ~iras e eleitorais.
CAPÍTULO II
Da processualidade dos meios especiais
~e_ ~vestig~_Ç!i-º-~ prova
Art. 5? -Os procediníentos e meios de provas previstos
nesta lei poderão ser ordenados de ofício, pelo juiz, ou mediant.e. requeriment() de autoridade que preside o inquérito
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policial ou do repTese:rltãnTe-dO Ministério Plf&Ilco que acorow
panha a ação penal, sendo que nas hipóteses de provocação
o prazo para decidir é de 24 horas, contadas a partir da formu-·
lação verbal ou de entrega do requerimento.
___ _
Art. 6<:> A decisão Judicial será prolatada na presença
da autoridade requerente.
__
______ _
Art. 7"' Os trâmites da autorização serão formalizados
e autuados em separa.do pelo próprio juiz, sem- iflrerveilçao
de cartório ou servidor, para serem apensados ao inquérito
ou processo some-nte depois de findas as operaçôe!q)etmftidas,
devendo as autoridades intervenientes resguardar suas responsabilidades com cópias assinadas do termo.
Art. 8'? Enquanto a operação ãutori.Zada estiver em an·
damento, as informações e ·provas por ela produzidas poderão
ser mantidas em sigilo, a critério e sob responsabilidade de
quem presidir o inquérito ou a ação penal..
Art. 9~ Na estrita execução das operações previstas por
esta lei, os agentes autorizados e no caso··do art. 10 desta
lei, o juiz de origem, nãO fiCarão jungidos aos limites da competência territorial, mas em cada juriSdição ·o·inagistrac;fq_ tql11-:.
petente manifestará ailuência,·adotadas as mesmas precauções
do art. 7~, podendo discordar me_diante despacho, cujos fundamentos sustentarão sua responsabilidade.

CAPÍTULO III
Da preservação do sigilo constitucional
Art. 10. Nas hipóteses· do inciso IV do art. 49 desta
lei, ocorrendo possibilidade de violaçao·de sigilo preservado
pela Constituição ou por lei, a diligência sei"á realizada pessoalmente pelo juiz, adotado o mais rig.orosó segredo de justiça.
§ 19 Para realizar a diligência, o juiz pode!á. reaquisitar
o auxilio de pessoas que, pela natureza da função ou profissão,
tenham ou possam ter acesso aos objetos do sigilo.
§ 29 O juiz, pessOalme!lú::, I3iá lavrar auto circunstanciado da diligência, relatando as informações colhidas oralmente e anexando cópias autêntiCaS--dOs documentos que tiverem relevância probatória, podendo, para esse efeito, designar
uma das pessoas referidas pelo parágrafo anterior como escrivão ad hoc.
§ 3" O auto de diligência será conservado fora dos aui:Os
do processo, em lugar seguro, sem intervenção de cartório
ou servidor, somente podendo a ele ter acesso, na presença
do juiz, as partes legítimas na causa, que_ não poderão dele
servir-se-pata fins estranhos a mesma, e estão sujeitos às san:.
ções previstas pelo COdigo Penal em caso de divulgação.
§ 49 Os argumentos de aCusação e defesa que versarem
sobre a diligência serão apresentados· eni sepã.ra-do para serem
anexados ao auto da diligência, que poderá servir como elemento na formação da convicção final do juiz.
§ 59 Em caso de recurso, o auto da díligência será fecha~
do, lacrado e endereçado em separado ao juízo competente
para revisão, que dele tomará conhecimento seJ!l i_nterverição
das secretarias e gabinetes, devendo o relato.r dar ·vistas ao
Ministério Público e ao Defensor em recintO -·iSolado, para
o efeito de que a discussão e o julgamento sejam mantidos
em absoluto segredo de jusfiÇã.-:- ·- ·CAPÍTULO IV
Das Disp'?sições Gerais
Art. 11. Os órgãos da polícia judiciária estrutUrarão
setores e equipes de policiais especializados no combate ao
crime organizado.
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Art. 12. À ideni:ifiêaÇãO criminal de peSsõas~nvolvfaas
com o crime organizado, será realizada, indepen9~ntemente
da identificação Civil.
·
Art. 13. Nos crimes praticados em organização crimi_nosa, a pena será reduzida de um a dois terços, quando a
colabor~ção espontânea do ·agente levar ao esclarecimento
de infrações penais e sua autoria.
Art. 14. Acrescente-se ao art. 16 do Código Penal o
seguinte parágrafo único:
"Art. 16. . ..........••..................... ~.··'····'······
Parágrafo único. Sendo réu primário e cometido
o· crime· Sem violência ou· grave ameaça, a. pena será
reduzida na Il}esma proporção quando o agente confe·s~
sar a autoria espontaneamente, perante a autoríd<!de
judiciária.''
Art. 15. Não será concedida liberdade provisória, com
ou sem fiança, aos agentes que tenham tido intensa e efetiva
participação na organização criminosa.
Att. 16. O praZo máximo ·da prisão processual, nos crirries previstos nesta lei, será de' 180 (cento e oitenta) dias.
Art. 17. O réu. não poderá apelar em liberdade, nos
crimes previstos nesta lei.
- ·-Art. 18. Os condenados por crimes decorrentes de organização criminosa, iniciarão o cumprimentõ da pena em
regime fechado.
Art. 19. Aplica-se, no que não for incompatível, subsi~
diariamente as disposições do -Código de Processo_ Penal.
Art. 20. Esta lei entre em vigor na data de sua publicação.
Art. 21. Revogam-se as disposições em contrário.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992. -Nelson
Carneiro, Presidente - José Paulo Bisol, Relator - Eva
Blay - Josaphat Marinho - J utahy Magalhães - Ganôaldi
1\.lves - Alfredo Campos - Élcio Álvares - Amir Lando
..-. Cid Sahóia- Júnia Marise - Carlos Patrocínio.
PARECER N• 382, DE 1992
Da Comissão de Constituição, "JUstiça e Cidadania,
· sObre o Projeto de Lei do Senado n~ 15, de 1992, que
"Acrescenta parágrafo único ao art. 29 da Lei n' 1.079,
de 10 de abril de 1950, e dá outras providências".
Relator: Senador Elcio Álvares
-I ..:.. Relatório
Trata o projeto de lei ein epígrafe de acrescentar à Leí
n9 1.079, de 10 de outubro de 1950, que "define os crimes
de responsabilidade e regula o respectivo processo de julga~
mento", normas que propiciem ao Poder Público instrumento
legal para realizar a persecução de ilícitos praticados na gerência dos negócios do Estado.
Além do acréscimo aludido anteriormente, a iniciativa
em tela contém outros dispositivos que se destinam a Conferir
maior" transparência aos atos que instruem o aspecto processual dos crimes de responsabilidade.
A proposição sob exame, de autoria do insigne Senador
Jutahy Magalhães. não r.ecebeu emendas no prazo regimental,
de acordo com registro aposto na reSpe.ctiva folha de tramitação.
.
II - Do Mérito
É fato notório, confOrme alerta o Autof do projeto, ~
ocorrência de "graves fatos ... no pla.no administrativo fede-
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ral", o que enseja a adoção de mecanismos jurídicos que
facilitem responsabilizar. aqueles que praticarem ilícitos no
trato da Coisa Publica.
Nesse sentido, a iniciativa sob exame corrobora o esforço
de aperfeiçoamento do controle dos atas político-administrativos, na medida em que confere maior transparência à denunciação de irregularidades ao Poder competente.
Em síntese, é forçoso comungar com a procedência dessa
iriiciativa, haja vista que o seu conteúdo vem ao econtro do
princípio da moralidade. Ressalte-se, por oportuno, que, em
seu art. 3"? o projeto não permite -que práticas baseadas na
omissão propiciem que o própriO Legislativo deixe de exercer
a sua tarefa fiscalizatória, a qual deriva de competência específica de controle do poder político. Assim, no que toca ao
mérito, a·proposição merece integral acolhida, consoante o
exame do aspecto teleológico das normas propostas, ou seja,
em razão do fato de que ensejam o àpeifeiçoairi.eilto de emcanismos de controle inter-órgãos~ -previstos na Magna Carta.

m-

Do aspecto Jurídico-Substantivo
Não se observa quanto ao aspecto da constituciOnalidade,
juridicidade ou regimentalidade vício que macule o projeto
em pauta.
Em conseqüência, na<la obsta, do ponto de visiá material,
que a proposiçãQ prossiga Sua- tbllttitação ilo:i-irial.
IV - Do aspecto ~urídico-Formal
Mencione-se, de início, que a norma proposta, consoante
os termos de seu art. 1"?, altera a Lei no;> 1.079, de 10 de abril
de 1950.
No entanto, em seu art. 2<;>, é estabelecido norma autôno;.
ma de natureza processual. Consta, desse modo, do bojo do
projeto duas espécies de norma. Uma de natureza modificativa
de preceito já existente (art. 1~), e outra de natureza autónoma, que firma regra nova sobre a matéria. _
Importa ressaltar, todavia, que a Lei n"? 1.079/50, prevê
regras processuais específicaS-, ó que indica, data venia·~ a sua
capacidade para agasalhar a modificação e os acré_scimos postulados.
·
Com esse procedimento, poder-se-ia evitar a existência
de regra específica fora do diploma legal já existente (Lei
n 9 1.079/50), principalmente por se tratar de matéria substancialmente correlata. Preservar a unidade, a simplicidade e
a clareza do arcabouço normativo constitui conveniente orientação a s~r seguida, a qual presidiu, in casu, as observações
realizadas.

De acordo com esta mesma linha de pensamento, cumpre
destacar a conveniência de que seja alterada no caput do
art. 29 do projeto a expressão: "Recebida a comuniçação,
procederá o Presidente do Legislativo na_ forma prevista no
-respectivó regimentOinterno ... "
Com efeito, a indicação processual grifada pode ensejar
o entendimento_ de que a norma competente para regular
a matéría deriva originariamente do texto regimental. N'o entanto, não se desconhece que as normas regimentais do Poder
.Legislativo são inspiradas em preceitOs Constitucionais e ordinários, os quais não poderão ser olvidados no estabelecimento
das regras que fundamentam o exercício das atribuições próprias do Legislativo.
Diante desses elementos, há de se reconhecer a procedência de que sejam introduzidos no texto proposto alguns
aperfeiçoamentos, destinados, exclusivamente, a dar maior
consistência formal a esta n,ecessária e mOralizadora iniCiativa.
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V - Conclusão

Em face das considerações anteriormente expendidas,
conclui-se pela aprovação do Projeto de Lei do Senado n9
15, de 1992, tendo em vista a inexistência 'âe -óbice constitucional jurídico ou legal que desaconselhe a sua transformação
em norma jurídica.
Importa registrar, finalmente, que as modificações formais ora oferecidas visam, tão-somente, a contribuir para o
aperfeiçoamento da proposta em apreço, as quais ensejaram
a elaboração da seguinte emenda substitutiva:
PROJETO DE LEI DO SENADO N' 15
(SUBSTITUTIVO), DE 1992
Altera a LO! n• 1.079, de 10 de abrü de 1950, que
''derme os crimes de responsabilidade e regula o respectivo processo de pagamento''.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 2' da Lei n' 1.079, de 10 de abril de
1950, passa a ter a seguinte redação:
"Art. 29
..~ • " ' ' . . . . • • . . • • . . ··~· ,;., . . -.~·••• . . . . n . ••'--'"-""" ,.•••••••••••••••••

§ lo;> O_membro de qualquer dos Poderes da ReR
pública ou o servidor da administração direta, das au_"':
tarquias, fundações e entidades paraestatais que verificar a existência de crime de responsabilidade remeterá
à Presidência da Casa Legislativa competente cópia
do processo _ou dos documentos que evidenciam o ilícito.
_
§ 29 Recebida a denúncia, o Presidente da Casa
Legislativa fará publicar a matéria no_ órgão oficial de
divulgação.
§ 3~> O descumprimento do estabelecido nos parágrafos anteriores constitui crime punível com a pena
de detenção. de 15 (quinze) dias a um mês, ou multa."

· Art. 2<;> Esta Lei entra e~ viga~ na 9ata de súa publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contr_árío.
Sala das Sessões, 18 de novembro de 1992-.- - Nelson
Carneiro, l""res1aente - Kldo Alvares, Relator - José Paulo
Bisol - Jutaby Magalbães (abstenção, por ser o autor) Josapbat Marínbo - Cid Sabóia de Carvalho - Garíbaldi
Alves Filho - Eva Blay - Amir Lando - Alfredo Campos
- Júnla Maríse- Carlos Patrocínio.
PARECER N• 383, DE 1992
Da Comissão de Constituição, justiça e cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado n~' 371, de 1991, que

"autoriza a União a doar, à União dos Escoteiros do
Brasil - Região de Mato. Grosso do Sul, o -imóvel que
menciona".
Retatora: Senadora Júnia Marise
U ilustre Senador Saldanha Derzi submeteu à consideR
ração desta Casa o Projeto de Lei do Senado n9 371, de 1991,
que "autoriza a União a doar, à União dos Escoteiros do
Brasil - Região de Mato Grosso do Sul, imóvel que menciona".
O Projeto, de natureza autorizativa, descreve, em seu
artigo lo;>, o imóvel cuja doação é pretendida. Trata-se de
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lote de terreno ~tuado no bairro denonlinadc:i Vila Coronel
Antonino, ã Rua Caxias do Sul, 259, na zoria Urbana do Município -de Campo Gr3.p.de, Estado do Mato GrOsso do Sul,
.
com a área de 9.267 ,71m2 •

Nos termos da justificação, o·teqeno pêitênce'ao DéPartamento Nacional de Estradas de Rodagem e está sob processo
de alienação, aguardando ser leiloado.
O art. 2"' da proposição prevê que sob pena d~ reversão
ao patrimôníõ da União, o imóvel será destinado exclusivamente à implantação de. um "Campo Escola", para de~envol
vimento de atividades escoteiras, tais como escola de formação
e adestramento de chefes e"scoteir,os, acamp·arnentos, reuniões, concentraçõés eScotéir.is e implantação do escotismo
para meninas -e meniD.os de- rua, objetivando o crescimento
físico, moral e -intelectual da juventude.
A doação, segundo o art. 3' do Projeto, .se(á feita com
as cláusulas de inalienabilidade e impenhorabilidade, prevendo-se, ainda, a reversão ao património da União, caso seja
atribuída ao imóvel destinação outra que não a prevista no
artigo 2~
É o relatório.

Voto da Relatora
No que 'tange à inicüitivà, o art. ·6.1, caPUt, da Constitu"lção
autoriza que qualquer membro do Senado Federal, entre outro_s ali mencio-nados, propondo leis ordinárias. Por outro lado,
a matéria objeto do presente Projeto de Lei não está incluída
entre aquelas cuja inicitiva é privativa do Presidente da República, expressamente mencionadas no parágrafo 1'\ do art.
61, da Carta Magna.
Releva acreScentar que o imóvel, cuja autorização de
doação conStitui Oóbjefo do Projeto_ de Lei sob exame, pertence ao património pUblico, segurido destaca ·o autor ·da proposta. Considerando que incumbe ao Congress·o Nacionã.l,
com a sanção do Presidente da RepUblica, dispor sobre os
bens do domínio da União, consoante o disposto no art. 48,
item V, da Lei Maior, há inequívoco apoio constitUciOnal
para que o Congresso ·Nacion~1 disponha acerca -da matéria
contida no Projeto de Lei do Senado n' 371, de 1991.
.
A proposta n<;lo colide, em nosso entender, com nenhuma
das normas e princípios adotados pelo ord~n~mentQ j~rídico
pátrio. Por isso. sua juridi~id~d~ Ç insusí1e,tívcl_ de questionamentos. Também. ifnpecá\_'el é a técnica legislativa empregad~,
além de verificar:se estrita obcóiência às normãs regimeritais
adotadas por est~ Casa.
· · ' -.
No mérito,_ cumpre ressaltar que o autor, na justificação
do Projeto, assevera- i}ue O imóvel,_ cuja do~ção _s~ -pretende
autorizar, possui características adequadas para o atendimento
às necessidades d,a B.cgião Escotcjra do Estado desse movimento são de grande interesse social, porquanto e~~ se volta
para a "formação físíCa, inoral e intelectual de crianças e
adolescentes" e, ainda, para a .. implantação de arrojado projeto de escotísmo destín"ado a meninas e meninos de rua,
num trabalho voluntário sem fins lucrativos, altamente louvável".
Ora, apenaS ó pfiin'êiro confurúo dé objéiivoS elencados
pelo autor na justificação, e_constantcis do PrOjeto, já seria
suficiente para que emprestáss-emos irrestrito apOiO ã--doação
pretendida. A juventude de nosso país necessita que o Poder
Público abandone o nível do discurso e passe urgentemente
para o nível da ação, da prática, das soluções. Nossa juventude
não pode esperar. Se tardarem medidas voltadas para o atendimento às necessidades dessa juventude, estaremos compro-
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metendo o futuro de toda uma geraçã<r, e; ·por-que llão dizer,
.
__ .
_
_
de toda a Nação.
O escotisino multiplicou em nosso país, ao longo dos
anos, exemplos indeléveis de seriedade de propósitos e de
seu-inegável papel como movimento capaz de auxili~r à_famtlia
e ao Estado na busca pela solidificação de princípios -sadios
na mente dos jovens. Ttido isso se tem feito pela só abnegação
e dedicação de alguns brasileiros, sem que um ce:Qtavo sequer
do contribuinte tenha sido destinado a esses movimentos. Ao
contrário, dinheiro do_ contribuinte está sendo poupado, quando mentes sadias se .estã.o formando, evitando que recursos
públicos tenham que ser despendidos, no futuro, para corrigir
desvins de comportamento que podiam ter sido evitados.
- Potém, o Projeto vai ·mais além·; ao rever ·que o imóvel
-será também destinado à implantação do escotismo para meninas e meninos de rua. A situação desses menores, que também
são brasileiros, tem sido alvo de matérias divulgadas em todo
o mundo. Jamais negaremos apoio a iniciativas sérias, que
tenham por escopo minorar o gravíssimo problema repre-s(!ntado pela legião d.e_ menores que vagam, sem família e
sem rienhuma assistência do Estado, na maior parte das unidades da Federação.
Entedemos que o Projeto não interesSa ~emente às entidades· voltadas para o escotismo. COrisulta o Projeto, isto
sim, aos interesses de toda-a coletividade brasileira.
Por todo a exposto, opinamos pela aprovação do Projeto
de Lei do Senado n' 371, de 1991.
Sala da comissão,-18 de novembro: de 1992 --;- Nelson
Carneiro, com voto, Presidente - Júnia Marise, Relatara
__:. Paulo Bisol - Elcio Álvares - C~IOs htrocínio - Garibaldi Alves Filho -. Alfredo Campos - Jutaby Magalhães
- Cid Sabóia de Carvalho - Eva Blay - Josaphat Marinho
- Hydekel Fr~itas.

PARECER N• 384, DE 1992.
Da Comissão de Assuntos Sodais sobre Projeto de
Lei do Senado n? 297, de 1991, que Hdá prioridade
de atendimento à clientela que especifica e dá outras
providências''.

Relator: Senador César Dias
.. O. Projeto de lei_ de análise vlsa regulamentar matéria
contid(_l em dispositiV~s constitucionais - artigos 227 e 230
-relativa ao atendim.ento especial e à facilitação do acesso
aos bens e serviços coJetivos, bem como à eliminaç3.0 de ·préconceitos e de obstáculos arquitetónicos, no que concerne
a pessoa portadora de deficiência, ao idoso e à criança.
Ao determinar a prioridade de atendimento e o tratamento diferenciado, o referido projetO de lei os estende às
gestantes, às lactentes e pessoas acompanhadas de crianças
de colo. Tal propositUra refere-se a repetições públicas, empresas concessionárias de serviços públicos e instituições financeiras como entidades que ficam obrigada~-~- ~ar atendimento
proprietáriO
grupos de Pessoas já citado.
AoProjeto foi apresentada emenda pelo ilustre Senador
João- França, que pretende suprimir o parágrafo único do
art. 29 e o inciso III do art. 69 , partindo do pressuposto de
que as instituições financeiras não devem figurar entre as enti~
dades obrigadas a prestar o atendimento prioritário nos termos
do Projeto.
Argumenta o eminente Senador que tal exclusão tem
como base o disposto no art. 192 da Constituição, que prevê

aos
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a disciplinação do sistema financeiro e, pcii cOfisegUítite, das --m:ent6--priorftáriô, através -ae LServiços indívidualizadQs que
instituições financeiras, mediante lei complementar específica.
assegurem tratamento diferenciado e atendimento im."ediato
No entanto, ao determinar que o sistema ffrianceiro nacio- à clientela a qUe se refere o artigo anterior.
nal será regulado em lei complementar (grifo nosso), o mencioParágrafo único. Fica. assegurada, em todas as instituinado dispositivo trata explicitamente de questões, tais como: ções financeiras, a prioridade de atendimento à clientela menautorização de funcionamento, condições de participação de cionada no art. 1~
capital estrangeiro, orga,nização, funcionamento e atribuições,
Art. 3" As empresas públicas de transporte e as concesrequisitos de designação de membros da diretoria, criação
síonárias de transporte coletivo reServarão assentos devida~
de fundo o_u seguro, visanâo proteger a economia popular, mente identificados aos idosos, gestantes, pessoas __acompa~
critérios restritivos de transferência de poupança, requisitos
nhadas de criança de colo e deficiente físicos.
Art. 4Q Os logradouros e banheiros públicos, bem como
para funcionamento das cooperativas de crédito e, finalmente,
a delimitação das taxas de juros reais em 12% ao ano.
os edifícios de uso público terão normas de construção, para
Portanto, a inClusão das instituições financeiras no pro~
efeitO de licenciamento da r-espectiva edificação, baixadas pela
jeto em nada afeta a atual situação delas e a futura regulação
autoridade competente, destinadas a facilitar o se_u acesso
do sistema financeiro por lei complementar preViSta no artigo
e uso pelos deficientes.
192 da Constituição.
Art. s~ Os veiculas de tr_ansporte coletivo a serem pro~
duzidos a partir de 1993 serão planejados_de forma a possiCabe observar que a proposição, além de seu negável
interesse social, guarda total conson-ância com as normas cons~
bilitar o acesso, a s~u interior, de pessoas portadoras de
titucionais, especialmente com os arts. 23, inciso II, 24, incisos
deficiência.
XIV e XV, 227 e 230.
§ 1~ - Os -veículOs de transpOrte coletivo em fabricação
Entretanto, em decorrência de nossa economia ainda ins~
sofrerão alterações de modo a adaptar~se às exigências deste
tável, acreditamos ser indispensável apresentarmos uma
artigo.
Emenda de Relator quanto ao Inciso II do artigo 6" do Projeto,
§ 2~ Os proprietáriOs de veículos de transporte coletivo
que passa a ter a seguinte redação.
.em utilização terão o prazo de 180 (cento e oitenta) dias,
a contar da regulamentação desta lei, para proceder às adaptaEMENDA N• 1-CAS
ções necessárias a permitir -o acesso de pesSoas deficientes.
Art. 69 ···~····~Lc~•r••-••••~·roorr~•·-~·-·~c<<cr~<~~~~·
Art. 6" A infração ao dispOstO nesta lei sujeitad os
II - ........... ,_ devendo esses valores se:r:em corri~
responsáveis:
gidos pela variação do INPC, ou por qualquer outro
I - no caso de servidor ou de chefia x:esponsável pela
indexador económico vigente na época de sua aplirepartição pública, às penalldades previstas na legislação espe-· ·· ·· -. cífica;
cação.
·
II -no caso de empresas concessionárias de serviço púConsiderando, fínalrnente, que as institUiçôeS1inailCeiras,
blico, a multa de Cr$100.000,00 (cem--mil cruzeiros) a
tanto do setor público como do setor privado, prestam serviços
Cr$500.000,00 (quinhentos mil cruzeirOs) por ·veículo sem as
de toda ordem - inclusive como intermediários de pagacondições previstas no art. 3~. devendo estes valores serem
mentos da Previdência Social, entre outros - não vemos,
corrigidos pela variação dq_ INPÇ, ou por qualquer outro indeportanto, nenhum óbice no que concerne às inclusão delas
xador económico vigente, óa época de sua aplicação;
entre os órgãos e entidades que deverão oferecer atendimento
III -no caso das instituições- financeiras, às perialidades
prioritário à clientela especifícada no projeto de lei em ques~
previstas no art. 44, incisoS I, II e III da Le! n~ 4:.595, de
tão.
31 de dezembro de 1964.
Assim, somos pela rejeição da emenda supressiva e pela
Parágrafo único. As penalidades de que trata este artigo
aprovação do Projeto de Lei n~ 297, na forma apresentada
serão elevadas ao dobro no caso de reincidência.
pelo ilustre Senador FranciscO Rollemberg, com a Einenda
Ar_t. 7~ O P_oder Executivo regulamentará esta le!__ no
de Relator sugerida anteriormente.
prazo de 60 (sessenta) dias contados de sua publicação.
Sala das Comissão, 6 de maio de 1992.- Almir Gabriel,
Art. 8" Esta lei entra em vigor na data de sua publiPresidente - César Dias, Relator- Cid Sabóia de Carvalho
cação.
- Eduardo Suplicy- Jutahy Magalhães- Nelson Wedekin
Art. 99 Revogam~se as disposições em contrário.
- João Rocha - João França - Wilson Martins - Antonio
Sala das Sessões. 6 de maio de 1992. - Senador Almir
Mariz - Lavoisier Maia -- Garibaldi Alves Filho - Áureo
Gabriel, Presidente.
Mello - Marluce Pinto - Ronaldo Aragão - Jonas Pinheiro.
~

TEXTO FINAL APROVADO PELA
COMISSÃO DE ASSUNTO SOCIAIS
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 297, DE 1991

PARECER N• 385 DE 1992
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei do Senado n9 277, de 1991, que "permite às
Dá prioridade de atendimento à clientela que espe~
instituições filantrópicas, esportivas e estudantis promociflca e dá outras providências.
ver a distribuição de prêmios, mediante sorteios, rifas,
o Congresso Nacional decreta:
bingos ou tômbolas, nas condições que especifica".
Art. 1" Os portadores de deficiência, os idosos com idaRelator do vencido: Senador Jutahy __M_agalhães
de igual ou superior a 65 (sessenta e cinco) aDos, as gestantes,
O projeto de lei_ em epígrafe, da lavra do nobre Senador
as lactantes, pessoas acompanhadas _de criança de colo terão
Gerson Cama ta, propõe seja permitido às instituições filantróatendimento prioritário nos termos desta lei.
picas, esportivas e estudantis re~lizar: _distribuição de prêmio~,
Art. zo As repartições públicas e empresas concessio~ __ mediante sorteios, rifas, bingosou tômbolas, desde que atendi. nárias de serviços públicos estão obrigadas a dispensar atendidos os requisitos que especifiCa.
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Dispõe o projetO de lei que a permissão independe de
formalidades, exceto a de comunicar às autoridades municipais a realização do concurso com antecedência -mínima de
20 dias, com indicações precisas relativas à entidade promotora, ao local do evento, aos prêmios a serem sorteados e
respectiva documentação da propriedade. O artigo 3~ fixa a
responsabilidade civil c penal, em caso de inobservância das
disposições da lei.
Na j"usiíl:'iciiçãõ; após ressaltar a relevância das instituições
contempladas no projeto c enfatizar a crise ecàiiômíca por
que passam, o eminente Senador proponente lembra que essas
entidades recorrem aos sorteios, rifas, bingos Ou tómbolas
como a melhor forma de amainarem seus problerrias financeiros. E o fazem, na maior parte dãs vezes, sem a devida
permissão da autoridade fiscal, infringindo disposição expressa
da lei. A proposição, segundo seu ilustre autor, "visa a livrá-las
do ónus burocrático, -inútil e contraproducente de moverem
um processo-para obtenção da licença ou autorizaçãQadmiriistrativa. Em atenção, porém, ao chamado poder de polícia,
prevê-se a prévia comunicação do evento às autoridades munidoais".
Preliminarmente, cabe esclarecer que, na realidade, a
legislação atual só permite a realização de sorteios por instituições filantrópicas. E a sua realização depende de autorização
prévia do Ministério da Economia, Fazenda e Planejarnento.
Rifas, bingos ou tômbolas constituem contravenção penal e,
conseqüentemente, não são permitidos, em nenhuma hipótese. Se as instituições filantrópicas estão_lançando_mãodestes
expedientes como forma de garantir recursos financeiros, como está referido na justicação que acompanha a proposta,
fique claro que o fazem à margem da lei, ferind<? disposição
expressa do Decreto-Lei n~ 3.688/41, a chamada lei das Contravenções Penais, passíveis os diretores e responsáveis de prisão
simples e multa.
Isto posto, o assunto merece algumas considerações. A
autorização para realizar sorteios foi eslendida às instituições
filantrópicas, em carátcr excepcionais, por força da Lei n"'
5.864, de 12 de dezembro de 1972, que deu nova redação
ao art. 4' da Lei n' 5.768, de 20 de dezembro de 1971. a
qual trata da ditribuíção gratuita de prêmios mediante sorteio,
vale-brinde ou concurso, a título de propaganda das pessoas
jurídicas comerciais e industriais.
A candidatura à realização do sorteio sujeita-se ao preenchimento das condições especificadas na Lei n~ 5.768/71 e
no Decreto on 70.951/72, inclusive, quanto à regularidade de
sua situação, bem como a plano de destinação dos recursos
e a prova da propriedade dos bens levados _a _sorte_io, os quais
devem necessariamente provir de doação. Não se permite
a realização de mais de um sorteio anualmente.
Atualmente, a fiscalizaç_ão e o controle eStão concen~
trados em Brasília, na COordenação do Sistema de Fiscalização
do Departamento da Receita Federal, à qual é encaminhado
o pedido de autorização para realizar o so-rteio, acompanhado
da documentação necessária e do plano detalhado da aplicação
dos recursos.
Como só se permite um sorteio anuafri:tente, ãs c-oncessões
posteriores ficam condicionadas à comprovação do cumprimento das condições das operações realizadas anteriormente,
--o que é-fácil de se verificar em diligência.
A Receita Federal está prestes a descentralizar o sistema,
atribuindo às unidades locais as tarefas de concessão, controle
- rxiscalização dos planos de sorteio realizados pelas entidades

-·
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filantrópicas. Com isto, estará bastante simplificado o processo
de autorização, com redu_ção de tempo e economia de custo.
As autoridades locais, que são os delegados das Delegacias
da Receita Federal, têm plenas condições de despacharem
os pedidos com maior celeridade e segurança. Conhecem as
entidades de fins beriefícentes que realmente praticam a filantropia, distingüindo-as daquelas de fachada, que acobertam
aproveitadores inescrupulosos. Não obstante os controles
atualmente existentes, é extensa a crónica policial de contravenções penais nas_ modalidades na prática de jogos de azar.
loteria não autorizada, exibição ou guarda de lista de sorteio,
impressão de bilhetes, lista ou anúncio e publicidade de sorteio.
Numerosas são as ocorrências_ de contravenção, sob a
forma de bingos, vísporas e _tômbolas envolvendo entidades
que se passam por beneficentes. Os Avisos Ministeriais MJ
n° 426181 e MF n' 733/81 trataram do assunto, tornando explícita a competência das autoridades policiais na repressão a
essas infrações. Também o Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, no Acórdão TJIPM n' 1.090 - OE, de 16 de
março de 1990, se manifestou fixando a Ç9!J1petência da Justiça
Estadual para julgar as contravenções penais, cabendo às polícias estaduais a tarefa de reprimir as infrações.
À Receita Federal compete autorizar o sorteio às entidades de fins filantrópicos que solicitarem autorização para promovê-lo, competindo-lhe a fiscalização e o controle. Com
as medidas de descentralização já mencionadas, o processo
rápido e sem obstáculos. Para a implementação dessas medidas de caráter meramente administrativo, atos infralegais bas-_
tam.
Se mesmo com os rígidos controles hoje existentes e apesar da exclusividade das entidades beneficentes, há tantos
casos de irregularidades e de enriquecimento ilícito de aproveitadores que se acobertam sob o manto da caridade c da obra
social, imagine-se o que poderá acontecer se se liberar a distribuição de prêmiOs me4íante __sorteio, como quer a proposta
ora examinada, incluindo instituições outr.aS além de caráter
filantópico.
Em que pese estarmos convencidos da boa intenção que
moveu o ilustre Senador autor da proposta, pelos motivos
expostos com ela não podemos concordar quanto ao mérito,
pelo que somos pela rejeição do Projeto de Lei do Senado
n' 277, de 1991.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1992. - Almir Grabriel,
Presidente- Jutahy Magalhães, Relator do Vencido- JoãO
Rocha - Marluce Pinto - Jonas Pinheiro - -Lavoisier Maia
- Epitácio Cafeteira - Eduardo Suplicy - Áureo Mello,
com voto em separado, vencido - João França, vencido António Mariz - César Dias - Cid Sabóia de Carvalho Garibaldi Alves Filho -- WiisOn Martins - Ronaldo Aragão.
Voto em separado, vencido, do Senador Aureo Meno, na Comissão de Assuntos Sociais __(decisão termina~
tlva) sobre o Projeto de Lei do Senado n9 277, de 1991,
que "permite às instituiçõesrdantrópicas, esportivas e
estudantis _promover a distribuição de prêmios mediante
sorteios, rifas, bingos e tômbolas, nas condições que
especifica''.
De autoria do nobre Senador Gerson Camata, o Projeto
de Lei em epígrafe permite que instituições filantrópicas, esportivas e estudantis promovam a distribuição de prêmios
mediante sorteios, rifas, bingos ou tômbolas.
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J ustifieãfido a proposição, o autor argume-nta" que -a-qu"êfas
instituições desempenham papel de relevância social e que,
nas circunstâncias· atilais de crise económica, enfrentam enormes dificuldades financeiras, necessitando de novas fontes
de recursos para a sua sobrevivénda.Entende o ilustre proponente que a permiSsão para a
realização de sorteios como forma de angariar recursos financeiros, hoje exclusividade das entidades filantrópicas, deva
ser estendida às instituições esportivas e estudantis, também
elas prestadoras de serviços relevantes à comunidade.
Como asSinala o nobre Senador autor do projeto, é comum hoje em dia a prática de sorteios, à margem da legislação
vigente. A propoSição visa regulamentar esta prática, que
é aceita pela comunidade e que é tida como_um meio de
angariar fundos. O_ projeto elimina as formalidades do processo de autorização, hoje centralizado no Ministério da_Economia, estabelecendo apenas a obrigatoriedade de comunicação do evento às autoridades locais, com illdicação dos dados da entidade promotora, informações sobre os prêmios,
comprova-nte de sua propriedade. A inobservância desses requisitos mínimos acarreta a responsabilidade civil e criminal
dos promotores do evento.
À vista do exposto, e considerando Os aspectos de mérito.
de constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa.
manifestamo-nos favoráveis à aprovação do Projeto de Le
do Senado n' 277, de 1991.
Sala das Comissões, 6 de maio de 1992. -Senador Aure<J
Mello.
PARECER N• 386 OE 1992
Da Comissão de Assuntos Sociais sobre o Projeto
de Lei do Senado n~ 214, de 1991 que ••Dispõe sobre
aposentadoria especial aos garçons, e dá outras providências"'.

Relator: Senador Jonas Pinheiro
O ProjetO de Lei sob exame, de autoria do eminente
Senador Lourembcrg Nunes Rocha, pretende estender o be~
nefício da aposentadoria especial á categoria dos garçons,
que passaria a fazer ju-s ao benefício previdenciário após 25
(vinte c cinco) anos de serviço.
Justificando sua proposição, alega o autor:·... Efetivamente
esses. profissionais, que, nu ma_ioria das vezes, trabalham num
ambiente insalubre, es_tão sujeitos a contraírem doenças vasculares, renais, b(!m com'o lesões na coluna ver.teb_rat'.
Argumenta ainda: "Indubitavelmente, o garçom desempenha uma profissão penosa, pois deve estar sempre em pé
durante horas c madrugada adentro, está sempre caminhando
de lá para cú., curvando-se, crgucndo~se e, enfim._de_ve ser
sempre solícito e s.orridente e nunca demonstrar estar insatis~ .
feito com os clit.!ntcs".
Concluindo sua justificação, ressalta o autor d_o_ projt!to:
"Por esses motivOS, c.stamos convencidos da necessidade de
se estender o benefício concedido pela Lei n" 5.890, de 8
de junho de 1973. aos garçons, porquanto eles exercem uma
profissão insalubre e penosa".
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Durantc o regime da Lei n·' 5.890, de 8 de_ junho ~lc
1973, cabia ao Poder Executivo definir as atividadcs_considcradas penosas, insalubres ou perigosas para efeito de aposentadoria especial com redução do tempo de serviço. A estipu-
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lação dessas atividades vinha sendo feita por decreto, sem
prejuízo da competência concorrente do Congresso Nacional,
.que veio a ser exercida umas poucas vezes, como no caso
da extensão do benefício às telefonistas.
Com a recente promulgação da Lei nu 8.213, (Plano de
Benefícios de Previdência Social) em 24 de julho último, essa
sistemática legislativa se modificou,_ passando o Congresso
Nacional a ter a última palavra no tocante à classificação
das atividades profissionais exercidas em condições especiais.
Com efeito, estabelece a referida lei, em seu artigo 58, que
"-a relação de ativid<:!des profissionais prejudiciais à saúde ou
à integridade física Será objeto de leí específíca", enquanto
o artigo 152 do mesmo diploma prescreve, verbis:
"Art. 152. A felação de atividades profissionais
prejudiciais à saúde ou à integridade física deverá ser
submetida à apreciação do Congresso Nacional, no prazo de 30 (trinta) dias a partir da data de publicação
desta Lei, prevalecendo, até então, a lista constante
da legislação atualmente em vigor para aposentadoria
especial.··
Como se vê, o Congresso Nacional deverá receber, como
tarefa imediata, a apreciação, discussão e elaboração da rela~
ção de atividadcs e_xercidas em condições especiais, oportunidade em que os pleitos de diversas categorias profissionais
poderão ser avaliados, de perse e em conjunto, de modo a
se obter um rol de profissões e atividades o mais atualizado
possível, do ponto de vista técnico, bem como pautado por
critérios de eqüilidade e relevância social.
Em face da sistemática rccém~instituída, verifica-se que,
e_m guc pese a inegável pertinên_cia da presente Proposição.
que pretende estender o benefício à laboriosa categoria dos
garçons, não vemos como fazer prosperar a iniciativa no bojo
de Projeto de Lei autônomo, eis que a maté-ria está em vias
de ser submetida ao escrutínio do Congresso Nacional, em
persp-ectiva mais abrangente, nos termos preceituados pela
Lei n" 8.213/91, recentemente aprovada com grande júbilo
nesta Casa.
Diante do exposto, o-pinamos contrariamcrltc a aprovação
do Projeto di.! Lei do Senado n·' 214, dc 1991.
Sala das Comissões, 6 da maio de 1992.- Almir Gabriel,
_Presidente- Jonas Pinheiro, Relator -Cid Sabóia de Carvalho- Wilson Martins- Ronaldo Aragão- Carlos Patrocínio
-

-Jutahy Magalhães --Antônio Mariz -

Nelson

\~ledekin

-·João Calmon- João França- João Rocha- César Maia
- Eduardo Suplicy- Garibaldi Alves Filho- Marluce Pinto
- Pedro Simon - EPitácio Cafeteira - Lavoisier Maia.
PARECER N• 387, OE 1992
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre o Projeto de Lei do Senado no 352, de 1991, que
Hdispõe sobre alterações da Lei no 8.II2, de 1990".

Relator: Senador Elcio Álvares
O Projeto de Lei n" 352, de 1991~ de autoria do eminente
senador Çid Sabóia de Carvalho co_n_térn proposta d~ alteração
dos artigos 216, e 217 e 222 do nove! estatuto dos servidores
pühlico~ civis, consubstanciado na Lei n··' 8.112, de 1990.
A alteração proposta em relação ao art. 217 dirige-se
as alíneas a e d do inciso I{_ e aos§§ 1" e 2'' e buscam, todos
esses dispositivos, estender ao estudante de até vinte e quatro
anos 'de idade - e não apenas de até 21 - os bt:nefícios
a que se referem as alíneas a, b, c e d.
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3. A alteração proposta em relação aos §§ 1? e 2» do
art. 216 visa ao rateio da pensão no caso do § 1'?, entre os
benefíciários tratados nas alíneas a e e do incíso I do art.
217, e no caso do§ 2~. entre os. beneficiáriOS referidos nas
alíneas a e d do indso II, também do art. 217.
4. Finalmente, a alteração proposta em relação ao art.
222, inciso IV, busca fixar em 24 anos de idade o limite no
qual o estudante perde a condição de beneficiário de pensão.
5. O Projeto de Lei n" 352, de 1991, ora sob exame
desta Comissão de Constituiçãõ,- Justiça e Cidadania tem fulcro na Constituição Federal, em cujo art. 40, § s~, estabelece
que "o benefício da pensão por morte corresponderá à totalidade dos vencimentos ou proventos .. .''.
6. O argumento, por si, evidencia o dever da contra prestação. De fato, a Lei n" 8.162, de 1991, deterniinou fosse
majorada a contribuição previdcnciária em 100% (cento por
cento) exatamente para fazer frente às despesas qUe decorrem
do pagamento integral das pensões.
Por outro lado, a ampliação da faixa etária, com o_deslocamento da idade do beneficiário, quando estudante, de vinte
e um para vinte c quatro anos é, a nosso ver, forma louvável
de executar diretrizes constitucionais ielativas à educação,
especialmente tratadas nos arts. 205 a 214 da Carta de 1988.
A medida torna real, aplicável e proveitosa a intenção do
constituinte de amparar o estudante e faz da norma contida
no caput do art. 205 da Constituição Federal mais que simples
e distante previsão inatingível, por inaplicável. Pelo contrário:
torna-se ncrrma cogcnte c útil.
8. Finalmente, julgamos de bom alvitre se proceda aorateio da pensão vitalícia entre o "conjuge; a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção
de pensão alimentíCia; o companheiro ou Companheira; a mãe
e o pai; ou a pessoa designada'', todas na forma das alíneas
a e e do inciSo I do art. 217.
Igualmente oportuno é o rateio da pensão temporária,
referente aos beneficiários de que tratam as alíneas a a d
do _inciso II do mesmo artigo. Neste caso e no anterior, para
que não restem desamparados após a morte do servidor.
Diante do todo exposto e considerando-se a boa técnica
em que lavrado o PLS n" 352, de 1991, a juridicidade e, finalmente, a constitucionalidade, eis que de iniciativa não conflitiva com a do Presidente da República (CF~ ülC:iSO I e II
do§ I• do art. 61), somos favoráveis à sua aprovaÇão.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992. - ~l.an,._
Carneiro, com voto, Presidente - Elcio Álvares, RelatorCarlos Patrocínio -- Jutahy Magalhães - José Paulo Bisol
- Josaphat Marinho- Cid Sabóia de Carvalho- (abstenção)
- Garibaldi Alves - Eva Blay - Júnia Marise - Amir
Lando - Alfredo Campos.

PARECER N• 388, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Sociais, sobre o Projeto
de Lei. do SenadO n9 383, de 1991, que "concede pensão
especial a Sebastião Bernardes de Souza Prata e dá
outras providências''·
Relator: Senador Hydekel de Freitas
O presente projeto de lei, de iniciativa do eminente Senador Ney Maranhão pretende conceder uma pensão especial
de Cr$840.000,00 (oitocentos e quarenta mil cruzeiros) mensais, valor este referente ao mês de novembro de 1991, a
ser corrigido através da Política Salarial vigente na data da
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publicação da presente lei, mantendo-se tal procedimento para
os meses subseqüentes.
Na sua justificativa o autor lembra a carreira artística
de Sebastião Bernardes da Silva Prata que dignificou o teatro
e o cinema brasileiro.
Trata-se do popular Grande Otelo.
Ainda nos lembramos, no início de nossa adolescência,
dos filmes da Atlântida, estrelados por este grande ator, que
extravasava sua capacidade histriónica, retratando sua arte
e comicidade.
Esse ano, embora doente, ainda se apresentou algumas
vezes na "Escolinha do Professor Raimundo", na televisão,
fazendo-nos recordar daquele cómico que por muitos anos
alegrou o povo brasileiro.
O autor do projeto pretende que seja concedida a Grande
Otelo uma pensão que não se estenderia a seus dependentes
ou eventuais herdeiros.
A iniciativa de homenagear esse ilustre brasileiro é das
Jliais- justas, razão por que a endossamos plenamente.
Pelo exposto, somos favoráveis à aprovação deste projeto
de lei.
Sala das Comissões, 18 de novembro de 1992. - Almir
Gabriel, Presidente - Hydekel de Freitas, Relator - Jonas
Pinheiro - Epitácio Cafeteira - Lavoisier Maia - Garibaldi
Alves Filho - Antônio Mariz - Carlos Patrocínio - Eva
Blay- Marluce Pinto- Ney Maranhão, sem voto- Ronaldo
Aragão - Lucídio Portela -- Francisco Rollemberg - Bello
Parga.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, ofícios que serão lidos pelo Sr. 1~ Secretário.
São lidos os seguintes
COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS
OFICAS!7/92
Brasfiia, 18 de novembro de 1992
Senhor Presidente:
Nos termos do § 39 do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex• que esta Comissão rejeitou o PLS n9 214191,
que "Dispõe sobre aposentadoria espeCial aos "Garçons, e
dá outras providências", em reunião de 6 de maio de 1992.
Na oportunidade, renOvo a V. Ex~ meus protestos de
elevada estima e consideração. - Senador Almir Gabriel,
Presidente.
OF/CAS/11192

Brasilia, 18 de novembro de 1992
Senhor Presidente:
Nos termos do § 39 do art. 91 do Regimento Interno,
comunicO a V. Ex~ que esta ComíSsão rejeitou o PLS n~ 277/91,
que "Permite às instituições filantrópicas, esportivas, e estudantis, promover a distribuição de prêmiós, mediante sorteios,
rifas, bingos e tômbolas, nas condições que especifica", em
reunião de 6 de maio de 1992,
Na oportunidade, renovo a V. Ex~ meus protestos de
elevada estima e consideração . .....:.... Senador Almir Gabriel,
Presidente.
OFICAS/12192
Brasüia, 18 de novembro de 1992
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Senhor PreSidente;
Nos termos do § 3~ do art. 91 do RegimentO Interno,
comunico a V. Ex• que esta Comissão aprovou o PLS n"'297/91,
que "Dá prioridade de atendimento à clientela que especifica.
e dá outras providências", em reunião de 6 de maio de 1992.

Na oportunidade. renovo a V. Ex• meus protestos de
elevada estima e consideração. - Senador Almir Gabriel,
Presidente.
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO.
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF/CAS/19/92
Brasi1ia, 18 de novembro de 1992
Senhor Presidente:
Nos termos do § 3? do art. 91 do Regimento Interno,
comunico a V. Ex~ que esta Comissão aprovou o PLS rl'' 383/91,
que "Concede pensão especial a Seba::;tião Bernardes de Souza
Prata, e dá outras providências", reunião de 18 de novembro
de 1992.
Na oportunidade, renovo a V. EX" :meus protestos de
elevada estima e consideração. - Senador Almir Gabriel,
Presidente.

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA
OF. n' 37/92 CCJ
Brastlia, 19 de novembro de_l992
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex·' que esta
Comissão aprovou o PLS n·' 371. de 1991, de autoria do Senaw
dor Saldanha Derzi, que "Autoriza a União a doar, à União
dos Escoteiros do Brasil - região do Mato Grosso do Sul,
o imóvel que menciona'', na reunião do dia 18 de novembro
··
de 1992.
Cordialmente,- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
OF. n·• 38/92 CCJ
Brasília, 19 d.e novembro de 1992
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunic.o a V. Ex• que esta
Comissão aprovou o PLS n'' 15, de 1992, de autoria do Senador
Jutahy Magalhães, _que "acrescenta parágrafo Unico ao art.
2' da Lei n' 1.079, de !O de abril de 1950, e dá outras providências", na reunião realizada em 18 de novembro de 1992.
Cordialmente,- Senador Nelson Carneiro, Presidente.
OF. n' 39/92 CCJ
Brasl1ia, 19 de novembro de 1992
Senhor Presidente:
Nos termos regimentais, comunico a V. Ex" que esta
Comiss"ão aprovou o PLS n" 352, ·ae 1991, que -''D1spõe sobre
alteração da Lei n'' 8.112, de 1990", de autoria do Senador
Cid Sabóia de Carvalho, nt.t rc.:união realizada em 18 de novem~
bro de 1992.
Cordialmente,- Senador Nelson Carneir_o, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Com referência
aos expedientes que acabam de ser lidos. a Presi0é6Citi. conlii~
nica ao Plenário que, nos termos do art. 91. §§ 3" a 5", do
Regimento Interno, abrir~sewá o prazo de cinco dias úteis para
interposição de recurso, por um décimo da composição da
Casa, para que os Projetes de Lei do Senado de n···s 214,
277,297, 371, 352 e 383, do 1991, e 15, de 1992, sejam apreciados pelo Plenário.

Esgotado esse prazo, s~::m interposição de recurso, os
Projetas de Lei do Senado n"S 297, 371, 352, 383/91 e 15/92
serão remetidos à Câmara dos Deputados e os de n" 214 e
277; de 1991, rejeitados, vão a Arquivo.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1~
Secretário.
É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 826, DE 1992
Na forma do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
reqUeiro seja considerada como licença minha ausência aos
trabalho& da Casa, dia 23 de novembro em curso, a fim de
proferir palestra na reunião do Movimento Empresarial Prów
Pernambuco, em Recife, sobre os ternas: Ajuste Fiscal, Portos
e Presidencialismo.
Sala das Sessões. 23 de novembro de 1992. -- SenàdOr
Marco Maciel.
. O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A votação do
requerimento fica adi<!da por falta de quorum.
A Presidência recebeu o Ofício n<? 2.302/92, de -2ô do
corrente, pelo qual o Presidente do Banco Central do Brasil
encaminha, em cumprimento aO disposto no art. 9°, § Ss>,
da Resolução no 36, de 1992-, do Senado Federal, as caracte~
rísticas das operações de crédito por antecipação da receita
orçamentária que foràm analisadas e autorizadas em 5 de
novemhro corrente.
O expediente será encaminhado à Comissão de Assuntos
Económicos, para conhecimento.
Foram encaminhados à publicação pareceres da Comissão
de Assuntos Sociais concluindo favoravelmente ao Projeto
de Lei da Câmara n" 102, de 1991, e. nos termos do substitutivo
que apresenta. ao Projeto de Lei da Câmara n'' 57, de 1990.
As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco sessões
ordinárias, para recebimento de emendas, nos termos do art.
235, II, d, do Regimento Interno.
Foi encaminhado à publicação parecer da Comissão de
Constituição, Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente,
no~ termos do Substitutivo que apresenta, ao Projeto de Lei
da Câmara n·· 62, de 1990.
A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco sessões ordi~
nárias, para: recebimento de emendas, nos termos do arL 235,
Il, d, do Regimento Interno.
O Sr. Jarbas Passarinho- Sr, Presidente, peço a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Tem a palavra
V. Ex'
O SR. JARBAS PASSARINHO (PDS - PA. Para uma
breve comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presí~
dent~, Srs. Senadores, com _rn_uita tristeza, pedi a palavra para
esta br~vc comunicação, a fim de referirwme à morte de um
joVem jornalista do Pará, Roberto Jarcs, que era diretor de
A- Província do Pará, jornal cuja existência é muito anterior
aos episódios mais marcanteS da vida paraense.
Conht!ci esse jornal quando ele era dirigido por Frederico
Barata, que - posso dizer - era uma espécie de símbolo
da dignidade com que um jornalista dirige o seu jornal. A
Província do Pará teve sempre esta característica fundamental:
a fofina pela qual publica as notícias, participa da vida da
comunidade. sem descer nunca a um nível repro~ávcl.
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Com a morte de Frederico Barata, .as_sum.m a cllre_ção
do jornal Milton Trindade, que, como meu suplente, ficou
sete anos nesta Casa no exercício do mandato de Senador,

comportando-se de maneira a poder ser saudado com efusão
por todos os companheiros desta Casa.
Falecido Milton Trindade, Roberto Jare_s assumiu a direção. Agora, aos cinc]üenta e três anos de. idade, vítima de
uma doença fulminante, ele faleceu hoje. Acabei de receber
a notícia de Belém e não poderia deixar de fazer este registro
e apresentar minha solidariedade à caQeia dos Diários Associados na figura de Paulo Cabral, exatamente porque sempre
me liguei a ele, ainda que não em condições de freqüência
permanente no contato com Roberto Jares, jâ no momento
em que ele era apenas um assistente dos dois nomes a que
me referi há pouco.
É, sem dúvida, uma morte lamentável, particularmente
no campo da comunicação social do Pará, a qual registro
com muito pesar.
Era o que tinha a dizer.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Mesa se
associa à solidariedade e às condolências que V~ Ex~ apresentou aos Diários Assocíados.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO (PMDB -RN. Pronuncia o seguinte discurso. _Se_m__rçvisão _do orador.) - Sr.
Presidente e Srs. Senadores~ passarei à Mesa, para que seja
lido no expediente. um requerimento de informaçõe.s.,__contendo indagações ao Sr. Mini_s_tro de: E_stado da Fazenda.
As indagações são as seguintes:
1) Quais os critérios que orientaram o lan-çamento
do ITR, pela Secretaria da Receita Federal, cujo aumento, segundo informações publicadas na imprensa,
atinge o percentual de 14.000%?
2) Por que não estão prevalecendo no lançamento
do ITR os chamados fatores de redução, tendo em
vista a utilização produtiva da terra?
3) Se o pi-azo para o pagamento do imposto é
mesmo o do final deste mês, o que não ensejaria a
possibilidade de_ uma revisão nos critérios -cte lançamento do Imposto Territorial Rural ou mesmo a correção de alguns casos, nos quais se afirma existir erro
de digitação no seu lançamento?

Sr. Presidente, a imprensa tem registrado, através de
Comentários, notícias dando conta desse aumento, que é realmente_exorbitantc, pois chega a atingir a c~sa .dos 14,000%.
O ITR en cobrado pelo Incra, ou seja, a administração
do lançamento desse imposto era feita pelo Incra, vinculado
ao Ministt!rio da Agricultura. Depois, isso passou a ser feito
pelo Ministério da Fazenda. atravé_s_ d_a _S~crctaria da Receita
FederaL O que acontece atualmenk é que o Ministro da
Fazenda- segundo (ui informado, atrayé,s da lns~rução Normativa n·' 109192 -,--passou a adotar critérios que--levaram
com que o imposto fosse cobrado com esse. reajuste, colocando
em dificuldades_, acredito, prirlcipalmentf.! pc:quenos e médios
agricultores. .
__
Trago o testemunho de agricultores _de urn pequeno e
pobre Estado da Fcderaç_ão, que é o meu Estado, o Rio Grande do Norte.
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..... L~, Sr. Presidente e Sr:i.. Senadores, alguns agricultores_
estão dizendo que para pagar esse imposto precisarão vender·
a própria terra, porque não terão condições de pagar os novos
va,lores lançados no Imposto T~rritorial RuraL No Rio Grande
do Norte, os agricultores _estão se reunindo, através da FederaçãÇ) da Agricultura do Estado, ·corp. o objetivo de fazer chegar o clamor daqueles_ que t~:aba_l_ham__ a_ terra e que estão
enfrentando muitas dificuldades, nos últimos anos, até mesmo
por conta da falta de chuvas. É uma realidade que vem atingin_
_
do todos os Estado!?_do Norde~te,
Acredito que ao meu testemunho podem se somar outros
depoimentos, outras revelações de situações hoje existentes
no País inteiro com relação à cobrança do Imposto Territorial
Rural.
Não se trata, portanto, Sr. Presidente e Srs. senadores,
de um clamor de apenas uma região do Brasil. Acredito,
até pela repercussão que o assunto vem tendo na imprensa,
que esse é um clamor que se verifica por parte de todos os
agricultores dº nosso País ou, pelo menos, pela _grande maioria
daqueles que, realmente, não poderrl faZer -em -face dacõ-6-ran-ça: de um imposto, reajustado de um ano para outro, com
essa diferença de 14.000%,_corno vem sendo registrado pela
iinprensa e de acordo com as informações que recehi_do_meu
Estado.
Daí por que tornei a iniciativa de redigir este requerimento de informações, dirigido ao Ministro de Estado da
Fazenda, para que S. Ex~ possa. realmente, junto à Receita
Federal, revelar quais os critérios que orientaram o lançamento do referido imposto - até porque os carnês estão
chegando e obrigando os agricultores ao pagamento até o
final deste mês.
_Era .essa, Sr. Presidente, a palavra que eu queria trazer
na tarde de hoje. neste plenário.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Mesa encarece a V. Ex·~ que envie o requerimento que acaba de defender.
Concedo a palavra ao nobre Senador Ney Maranhãq.
O SR. NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
segUinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
e Srs. Senadores, desejo congratular-me com a Comissão de
Assuntos Sociais, onde tivemos oportunidade de aprovar, por
unanimidade, um projeto terminativo lido hoje pela Mesa
do Senado Federal, que estipUla pensão ao nosso talentoso
artista Grande Otelo que, corno todos sabemos, militou na
vida pública, passando toda a sua vida nos palcos, recebendo
aPlaUsos, medalha:-. t! diplomas internacionais.
Coincidentemente, haverá um festival de cinerria em Bras:ilia, dia 26 próximo, onde Grande Otélo será um dos principais homenageados.
Esse cidadão, pOr iniis íncTível que possa parecer. praticamente estava "morrendo de fome". O Ministério da Cultura
o auxiliava no pagamento de suas contas~ Chico Anísio também o socorreu quando fez_com_ql}e Grande Otelo atuasse
na Escolinba do Professor Raimundo. E., como amigo de.
Grande Otelo, de_ muitos anos, não podia deixar çle me sensibilizar. Apresentei este projeto, que proporcionará a esse grande
artis.ta uma tranqüilidade, mesmo que humilde. A Comissão
de Assuntos Sociais do Senado Federal, por unanimidade,
aprovou o projeto de lei que dispõe sobre subsídio que o
Governo Federal dará - de quatro salários-mínimos - a
esse grande artista nacionaL Está dç parabéns o Senado da
República. Tenho certeza que este Plenário aprovará também,
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por unanimidade, essa ajUda, fazem;Io jus a essa grande figura
brasileira, que é Grande Otelo.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, talvez eu seja até um
pouco suspeito, mas não poderia deixar de chamar a atenção
desta Casa, do Senado da República, dos homens de cabeça
fria que terão sobre os seus ombros, dentro de pouco tempo,
uma decisão que vai repercutir no mundo inteíro, o julgamento
do Presidente Fernando Cofiar num processo de impeachment.
Quero mostrar à Casa alguns trechos, a1guns tópicoS da
imprensa nacional que chamaram a atenção deste Senador,
que tem muitos anos de vida pública, _que assistiu -a: algumas
coisas de importância e a crises por que passou este País
desde a época de Getúlio Vargas até o movimento militar
de 1964, e daí por diante.
O que me preocupa, Sr. Presidente, não é o julgamento
do Presidente. Não é a maneira de agir do Senado. Graças
a Deus, justiça se faça, o Senado, através do Presidente da
Comissão Parlamentar, Senador Elcio Alvares, tem tomado,
até agora, medidas acauteladoras para que amanhã não se
diga que o Presidente da República foi cerceado nos seus
direitos. Falo como homem que tem autoridade, porque todos
sabem qual é hoje a minha posição.
Mas quero chamar a atenção do Senado para alguns tópicos da imprensa, que me preocupam: primeiro, para· essa
tentativa de suborno que foi engendrada. Digo isso, porque,
no meu entender, o Procurador-Geral da Repúblicã não deve
anunciar à imprensa todas as decisões que irá tomar. Nunca
vi e não me-lembro de alguém que, ocupando um Cargo desses,
tenha agido dessa forma. Quando o Sr. Procurador-Geral
da República tem algo a decidir, logo a imprensa toma conhecimento; ele sempre dá a entender, ou o faz através de sua
assessoria de imprensa, qual será sua decisão.
E aqui está uma carta de um popular, publicada no Jornal
do Brasil, que vou ler. É uma cartinhacurta, mas que sintetiza
o pensamento do povo e, principalmente, daqueles que estão
silenciosos.

"O JB noticiou no dia 17/11 o início de processo,
na Polícia Federal, para apurar tentativa de suborno
do Procurador-Geral da República objetfvando evitar
denúncia ao STF do Presidente afastado. Noticia airida
que, irritado ao saber daquela tentativa, o Dr. Aristides
Junqueira resolveu antecipar e ampliou o objeto da

denúncia, incluindo o de formação de quadrilha. Francamente, apesar de todo o respeito que nos merece
aquela autoridade, não nos parece a maneira mais própria de agir, se assim de fato ocorreu. O estado de
espírito da autoridade não deve influir nas suas decisões. A serenidade e isenção devem se sobrepor a qualquer contrariedade. E, por outro lado, esse modo de
agir já não será um pré-julgamento do envolvimento
do Presidente afastado na abortada tentativa de suborM
no?"
Ora, Sr._ Presidente, se um cidadão, se um delinqüente
procurasse um homem com a experiência que tenho --que
todos temos - para tentar me subornar, o que é que eu
faria? Estou dizendo o que faria um homem experimentado
- o meu assessor, o meu advogado. Se me_ fqss_e__feita a
proposta, simplesmente diria: ''Meu amigo, estou ~l:lÍto interessado nesse assunto. Quando é que esse cidadão vai aparecer
para conversarmos? Diga a ele que já estou preparando a
maleta para recebê-lo e tratarmos do negócio." Incentivaria
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o cidadão a me procurar ou pessoas indicadas a ele, e, na
hora, Sr. Presidente, que esse cidadão se atrevesse a vir ao
meu gabinete ou onde quisesse, daria voz de prisão a um
bandido dessa natureza.
Mas vejam a maneira como foi feito! O Procurador recebe
uma tentativa de suborno, viaja para a Inglaterra para fazer
uma conferência e, coincidentemente, leva o seu assessor de
imprensa, ou assessora de imprensa, como me corrigiu o Senador Esperidião Amin, com rnuitQ m~rito.
_
Dentro dessa linha, Sr. Presidente, é que, no meu entenM
der, o Procurador errou. Ele não poderia, de maneira alguma,
dizer uma coisa dessas sem ter provas, sem ter algum fato
que àmanhã provasse a sua veracidade; e mais ainda~ um
homem que denunciou o Presidente como S. EX" fez.
Está aqui já a VoZ do pqyo, e a voz do povo, Sr. Presidente, Srs. Senador~s, é a voz de Deus.
O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V ~Ex~ um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador Affonso Camargo.
O Sr. Affonso Camargo -Nobre Senador, aproveito
que V. Ex~ traz esse assunto ao plenário do Senado para
dizer que todos os assuntos que sensibilizam o País deveriam
também ser trazidos para este plenário, porque é ~ _ll!gar
que te~os para discUtir e até para -tirar dúvidas. Realmente,
nesse Caso do propalado suborno, que deixou tantos pontos
obscuros, o que mais me de_ixou perplexo - e parece que
foi cífádo na carta que V. Ex• leu - foi a declaração do
Procurador de que em decorrência daquele acontecimento
tinha antecipado a entrega da denúncia de sexta para quintafeira. Isso é que não entendi até hoje. Por que se antecipa
a entrega de um documento quando alguém tenta fazer um
suborno? Essa parte foi realmente a que menos entendi nessa
denúncia.
O SR. NEY MARANHÃO- Senador Alfonso Camargo,
quero agradecer a V. Ex~ pelo aparte, mas às vezes me perco
pela franqueza. Queira Deus. Senador Affonso Camargo, que
eu esteja errado. Esse Procurador quer reza. Quando deixar
esse cargo -pode ser que eu esteja enganado, mas a experiência política que temos nos dá essa idéia - ele vai querer
um cargo político, uma senatória, talvez uma vice-presidência
da República. Vamos aguardar os acontecimentos.
Nunca vi um homem da justiça gostar tanto da mídia
como esse Procurador. Ele tem de sair na imprensa sempre.
Se se fizer um levantamento desde que ele assumiu, pode-se
somar o que ele, até hoje, nesse mandato, saiu na imprensa
e comparar com os outros Procuradores da República; ele
ganha.
O Sr. Jarbas Pas~arinho- PermiteMme V. Ex• aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, nobre
Senador.
O Sr. Jarbas Passarinho --Nobre Senador, passei inaus
momentos no carnaval deste ano por uma declaração suposta
do Procurador-Geral da República. No chamado affair Magri,
no domingo de carnaval abri o jornal Folha de S. Paulo e
em letras garrafais, na primeira página, estava escrito: "Passarinho pode ser processado por prevaricação. diz ProcuradorGeral da República, se tiver sido omisso". Então há a ressalva
da condicional. Soube, depois, que o Procurador fez essa
declaração num momento em que andava pelas ruas de São
João del'Rei -parece-me que é sua cidade natal - , estava
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tão à vontade que calçava chinelos, se não me engano. Segun~
do o jornal disse, não fez a declaração peremptória. Um jorna~
lista deslocou~se de Belo Horizonte atê aquela cidade para
ouvi-lo. Ele deve ter respondido em tese; qualquer ministro
ou Presidente da República que tivesse sido omisso e essa
omissão significasse benefício próprio, c só af então a prevaricação caracterizar~se-ia, Iicaria sujeito, evidentemente, à possibilidade de um processo. Quando votamos a formação da
Procuradoria-Geral_ a-ã- República na Constitú-iti.te, do modo
como ela está hoje, muitas pessoas disseram que transfor~
mamos o Ministério Público num quarto poder, porque, de
fato, a Procuradoria e o Ministério Público cresceram muito
em sua responsabiÍidade e em sua maneira de atuar. Eles
se consideram, e com razão,· corno os grandes defensores do
povo, da Nação. É pena que determinadas declarações sejam
feitas, porque depoiS não se_recolhe mais o mal praticado.
Sei que o Procurador-Geral, diante do Senador Pedro Simon
e de outras pessoas, numa reunião do Supremo, declarou
que não tinha dito exatamentc aquilo que o jornal publicou,
mas que eu teria me antecipado, de tal modo, agressivamente
na resposta que ele, então, se recolheu.
O SR. NEY MARANHÃO - Então, o jornalista adi vi·
nhou.
O Sr. Jarbas Passarinho - Ele não se sentiu mais na
obrigação de modificar seu ponto de vista. Agpra esse_ aparte
do Senador Affonso Camargo lembra~me algo que Oscar Wilde dizia, como a de que a melhor forma de resistir a uma
tentação é ceder a ela. Então, quem sabe, algumas pessoas
ficam com medo de passar mais um dia c, com esse dia a
mais, ceder. Assim, para evitar ceder à tentação, como na
frase de Os_car Wilde, antecipam a providência para não correr
mais risco. Recordo~mc de um secretário do Tesouro, no ter·
ceiro mandato de Franklin Delano Roosevelt, que chegou
a ele - e eram amigos íntimos - e disse: "Presidente, vim
pedir minha demissão. Tenho que me dernifír hoje". E Roosevelt perguntou: "Mas por quê? Não lhe causei nenhum problema! O que é que está havendo?" Ao que o outro respondeu:
"Chegou o meu preço". Tendo _chegado o preço, ele queria
ir embora o mais depressa possível. Talvez essa antecipação
se justifique também na medida em que é _necess~rio não
correr tanto risco._ Esse é um dos pontos. Pior para mim não
ter sido confirmado o que ele teria dito. E que, irado pelo
fato de haver-me antecipado em minha resposta. teria adicio~
nado ao indiciamento por corrupção pass-iva ·um otitro;âe
formação de quadrilha; esse, sim, não teria mais cã.bírite-Ilto.
Se o Procurador, irritado, faz com que o indíciamento seja
agora também duplo, por que razão se não fazia antes? A
mim, parece~me que isso não foi confirmado. De qualquer
mAneira, V. Ex• tem razão quando mostra que a personalidade
do Procurador~Geral da República tem sido objeto de divul~
gação sistemática. E corno é um homem de muito respeito
-eu votei nele aqui uma vez, provavelmente V. Ex" a segunda

O SR. NEY MARANHÃO- Nós votamos; eu votei tam·
bém.
O Sr. Jarbas Passarinho- Eu votei a primeüá Vez ainda
no Governo do Presidente José Sarney; na segunda vez, eu
estava fora do Senado, no Ministério, e não votei. No que
diz respeito à formação jurídica de S.EX", não há dúvida,
é indiscutível, pois se -tiata de um dos homens mais _notáveis
que o Ministério Público possui.
- -
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O SR. NEY MARANHAO - Todos nós reconhecemos
iSsO, Senador Jarb::~::; PaSsarinho, niãs o problema é o cargo
que S. Ex~ ocupa. Juiz deve ficar com um esparadrapo na
boca e não deve dizer o_que vai fazer. Acho que S. EX"' tem
o sangue um pouco quente e fala sem sentir.
V. Ex\ Senador Jarbas Passarinho, é um homem que
tem uma grande experiência parlamentar e' conhecimento da
vida pública. Francamerite, não conheci até hoje um Procura~
dor~Geral da República que falasse tanto, prejulgasse tanto
como o ·atual Procurador. Pode~se até fazer um levantamento
a respeitO dos procuradores anteriOres~ das denúncias que
foram feitas, das notfcías publicadas pela imprensa. Tenho
a impressão de que se fizennos isso, o Procurador atual vai
ganhar.
O Sr. Jarbas Pássarinho- Relativamente aéssa questão,
tenho a impress~·o de que a melhor definiçãO--que se deu
sobre isso foi "fársa''. Como é que se vai tentar corromper
um procurador, cuja vida pregressa não indicava, em nenhum
momento, a possibilidade de_ que pudesse aceitar o suborno?
Como é que se vai fazer isso na véspera de sua decisão, através
justamente de três pessoas: o proponente do suborno, o advo~
gã.do que recebeu o fato e o secretário ou chefe de gabinete
do Procurador-Geral da República? Ora, imagine-se a dificuldade para ·se manter em segredo esse suborno! Bernard Shaw
já dizia que segredo de três só é possível quando dois estão
no Cemitério. ou três Se se trata de mulheres. Acho isso uma
injustiça. Dever~se-ia dizer: ou três se se trata de políticos,
porque estes não guardam segredo em hipótese alguma. Então
tudo isso é absolutamente inverossímil. E é urna tristeza verificar depois a repercussão disso em Lon-dres. Também fiquei
chocado, como V. Ex•, ouvindo uma declaração como essa:
"Vou processar ... ". Processar o qué? -veja o que vai dar:
de uns dias para cá, já verificamos que a Polícia Federal nem
acareação quis fazer entre o suposto proponente e aquele
que receberia a proposta para-, por seu turno, corromper um
terceiro, cada um dos dois ganhando um milhão de dólares
ao oferecer cinqüenta milhões de dólares, de início, para uma
atividade dessa natureza. Isso evidentemente ...

O SR. NEY MARANHÃO - E os intermediários ganhariam um milhão.
O Sr. Jarbas Passarinho- Pois é. Para os dois interme~
diários, dois milhões de dólares - quando V. Ex• fala "é
milhão", temos que falar em "dólares"; um milhão de _cruzei·
ros hoje já é gorjeta, para aqueles que se acostumaram a
fazer proposituras de natureza inferior. Para mim, o quadro
que se afigura no momento é esse: de fato o Procurador fala
mais do que seria desejável em sua função. Pi0r é quando
se fala abrigando~se na condicional e criando problemas graves
para outras pessoas; terceiro, quando se permite fazer urna
declaração dessa lá do exterior. A minha convicção pessoal,
a despeito do aborrecimento que tive, é a de que ele é um
homem incorruptível.
O SR. NEY MARANHÃO - Concordamos.
Ó Sr. Jarbas PassariDho- Seria, portanto, uma estupidez
fazer uma proposta dessa natureza.
O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço a V. Ex•, Senador
Jarbas Passarinho, que é um homem de grande experiência.
Nesse aparte, V. Ex~ esclareceu muito bem: não estamos aqui,
de nenhuma maneira, contestando a credibilidade, a honradez
do Sr. Procurador. Mas, no meu entender, ele foi infantil. _
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Ele tinha que fazer uma avaliação dessas coisas que foram
levadas a ele e, mais ainda, perceber que está no exterior,
fazendo uma conferência. Isso teve uma repercussão terríveL
Os nossos affiigos ingleseS poderão até fazer um mau juízo:
"Será possível que um ProcUrador, um homem tão sério, teve
o atrevimento de chegar a isso?" Essas afirmãções prejudicaram a imagem dele e não podemos aceitar que se duvide
da credibilidade do Sr. Procurador.
O Sr. Jarbas Passarinho - V. Ex" deu a forma pela
qual se deve pegar os proponentes do suborno. V. Ex"' falou
que prepararia a maleta c daria oportunidade para flagrá-los.
O SR. NEY MARANHÃO - ""Para pegar o bicho na
casaca."
O Si:-. Jarbas Passarinho - Parece que, nest~ caso, o
Procurador, apesar de ser um notável jurista, pediu exatamente a quebra de sigilo telefónico, ou seja, _qUe foSse grampeado o telefone do suposto propon-ente, para com isso ter
a prova, o que lhe fOi negado pelo Supremo.
O SR. NEY MARANHÃO - Ninguém conhece melhor
a lei do que ele, que não poderia ter feito esse pedido.
O Sr. Jarbas Passarinho- Assim pensava eu.
O SR. NEY MARANHÃO- Muito obrigado a V. Ex',
Senador Jarbas Passarinho.
O Sr. Esperidião Amin -Senador Ney Maranhão, V.
Ex~. me concede um aparte?
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer. Tenho
a honra de ouvi-lo, Senador Esperidião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Permita V. Ex• que me associe
ao seu pronunciamento, especificantente ria questão que envolve a suposta tentativa de suborno de que teria sido alvo
o Procurador-Geral da República. Esse assunto vem-me inquietando há alguns dias e tenho aqui no plenário várias testemunhas desta minha inquietação: alguns Senadore_s que participaram, como eu, de uma viagem a São Paulo, na última
quinta-feira, para assistír:rrios·,-·-na- sexta-feira, a abertura da
Feira do Sindicato da Pequena Indústria de São Paulo, algo
que vai ser objeto de um pronunciamento do Senador Mansueto de Lavor depois de amanhã. Por isso não quero antecipar
detalhes sobre o local e a circunstâ!l~ia em que nos reunimos
-mais de dez Senadores na semana passada- mas quero
lançar, neste momento, uma referência de data da inquietação
a propósito deste assunto. Numa emissora de televisão de
Santa Catarina, o Presidente do Senado, a propósito disso,
usou a expressão- que me foi reproduzida hoje pela manhã,
pelo jornalista José Cláudio Prisco Paraíso, numa entrevistana última quinta-feira- a expressão "fantasiosa", -e eu vou
dizer aq-ui que esta é a impressão que eu tenho.
O SR. NEY MARANHÃO- Acredito que é a de todos
nós.
O Sr. Esperidião Amin - A palavra mais apropriada
para esse enredo televisivo não seria urna novela, mas poderia
ser um curtaMmetragcm sem final porque, neste caso, já se
sabe que não haverá punidos. Não há possibilidade, ao que
tudo indica, de punir ninguém. Se é verdade-, e aí o assunto
foi tratado de maneira superficial demais, eu não desenvolvi
a técnica a que V. Ex~ se referiu no inícíõ ôo seu pronunciaM
menta, a propósito _de como preparar a armadilha.
O SR. NEY MARANHÃO - Mas essa técnica, V. Ex•
COm a experiência cj_uc tCro, pOcferia melhoráMJa.
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O Sr. Esperidião Amin - Quem sabe me dedico a isso,
mas no momento eu não saberia como preparar a armadilha.
Mas é o que sei e espero, em função do voto que dei aqui.
Ao contrário do Senador Jarhas Passarinho, à época Ministro
da Justiça, eu estava, aqui, no plenário, e votei a favor da
recondução do Procurador-Geral da República.

O SR. NEY MARANHÃO - Mas S. Ex• teve praticamente a maioria absoluta dos votos.
O Sr. Esperidião Arnin- Se a memória não me falha,
foram 61 votos. Não sei se houve algum voto contra - isto
é o que espero; o que sei é que não está certo o que foi
veiculado na televisão, nas rádios e nos jornais, ou seja,
o que veio a púhlico. Isto não está certo. Ainda hoje conversei
com dois assessores da Casa, e perguntei qual é a responsa·
bilidade do Senado na averiguação deste fato. Ê uma situação
institucional, para mim, curiosa, posto que o Procurador~GeM
ral da República não nos deve a satisfação da obediência,
da vinculação da subordinação. Mas se uma autoridade, para
ocuj:lãr um determinado cargo, precisa, nos termos da Constituição, ter o seu nome homologado pelo Senado, cria-se, com
essa homologação, um vínculo da cc-autoria. Estou cogitando,
formulando ainda hipóteses, apenas antecipando o desejo de
propor a convocação do Dr. Aristides Junqueira - e pelo
qUe conheço do Regimento Interno e da Constituição, o que
melhor se afiguraria seria a Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania -para que preste os esclarecimentos para que
formemos um juízo. Não tenho. ainda, um juízo firmado sobre
o assunto. Tenho. sim, má impressão, mas uma péssima imM
pressão. Tenho a impressão de estar s_endo envolvido por
uma toisa fantasiosa, num momento muito sério do País. E
para não transformar essa má impressão num julgamento precipít<ido, entendo que o Senado tem alguma coisa a fazer;
ou vamos ficar com o juízo singelo do acho que foi assim,
acho que foi assado, o "achisrno", ou vamos- a meu ver,
da nossa responsabilidade - solicitar, atrav~s de um instru·
menta próprio, que seria a convocação ou o convite é
fStó que estou analisando- e na ComiSsão de Constituição,
Justiça e Cidadania e, se necessário, cm sessão secreta, para
sãber acerca desse incidente, o que S. Ex" tem de boa impresM
são. A luta contra a corrupção, a resistência à tentação de
50 milhões de dólares, para começo de conversa.
O SR. NEY MARANHÃO- E para os ajudantes I milhão
de dólares, Senador.
O Sr. Esperidião Amin - E essa parte difusa, Senador,
que deve ser objeto de tanta tentação; 1 milhão de dólares
para cada sacristão, para cada coadjuvante, _sem que apareça
qualquer personagem verossímil. O que provoca a empatia
do que penso, cm relação à expressão "fantasiosa" é porque
não há nenhum cavaleiro competente ne~sa guerra. Quer dizer, não há nenhum corruptor. Não bastasse o fato de estarmos
dentro de um passivo, que é a apuração de quem são os
corruptores do processo de corrupção que envolve o Sr. PC
Farias.
O SR. NEY MARANHÃO- É aí que a "'porca vai torcer
o raho".
O Sr. Esperidião Arnin - É outra coisa que não quero
aqui misturar, e sei que V. Ex~ pode ser tentado a querer
misturar- aí vou repetir sua frase: "confunda mas não misture". Quero, a respeito dess~ assunto, e'xternar aqui a minha
preocupação - nessa preocupação sou solidário a V. Ex•
-dizer que estou estudando esta forma, não quero atribuir
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a esse desejo de convocar qualquer idéia, qualquêr conotação,
O Sr. Almir Gabriel - Entendo que ficar calado teria
desautorizar algi.iém que tem responsabilidades que nós quere- sido muito pior para o Brasil, para a furl.Ção de ProcUradormos preservar, mas acredito que para se preservar tem-se Gerai da República, para todos. Precisamos medir bastante
que esclarecer. Nós não podemos deixar passar, como se não bem o que é que isso pode ter de concreto. O empresário
fosse conosco, e dizer: "Isso não é conosco"! É conosco, pode ter feito uma proposta sem nenhuma outra ligação, mas
sim. É com quem tem que dar o seu referendo na hora da
tal proposta pode também ter surgido como uma forma de
nomea-ção. Se se envolvesse o Prçsidente do BanCQ_Central? tentar desmoralizar a Procuradoria. Devemos estar bem alerta
Se fosse uma tentativa de corrupção em relação ao Presidente em relação a esse problema. Outro fato que V. Ex• abordou
do Banco Central? É claro que a vinculação do Presidente é afreqüência_constante com que o Procurador tem aparecido
do Banco Ce-ntral é diferente, em matéria de subordinação na imprensa. Talvez a soma de todos os Procuradores da
ao Ministério da Fazenda, mas que também passa por aqui, República não tem tido o mesmo espaço em jornal durante
e a sua destituição também é diferente, basta demiti-lo. O esses dois mandatos, sobretudo esse últ~mo, ;rq.as creio que
ProcUrador cumpre um mandato, e durante o mandato apenas nenhum outro teve motivos tão fortes, pressionado pela prócom a autorização elo Senado essa destituição pode ocorrer. pria sociedade, como os dados pelo Sr. Fernando Collor de
É diferente. Mas na hora da unção há realmente uma seme- Mello. De maneira que não é bem apenas por causa de ele
lhança. Repito, nós que defendemos a autonomia do BancO estar como procurador. O Brasil está vivendo unia situação
Central- que deve ser adotada gradualmente- vamos che- excepcional de afastamento de um Presidente da República;
gar ao estágio eril que o Banco Central vai ter o mesmo tipo obviamente o momento é bastante diferente, não sei se daria
ou assemelhado tipo de mandato, com nomeação e destituição para fazer urna simples medição do -número de vezes que
precedida quando esta última ocorrer durante o mandato, cada __um deles apareceu e o espaço de jornal, desde que se
de autorização do Senado, nós vamos chegar lá. M~s__E _que
exclua a situação histórica vivida pelo País. O terceiro ponto
eu quero dizer, para arrematar este meu longo aparte, e espero
que quero abordar é .se realmente podemos dizer que ele
que não seja totalmente _destituído de fundamento, é que poderia ser um pouco mais discreto. Penso que fana bem
este assunto me preocupou, já discuti a respeito, ouvindo para a República; é possível que haja, na cabeça dele, a hipóopiniões diferentes, de majs d~ qui:r:ze Senadores. Já tenho tese de mais tarde ser candidato a alguma coisa. Se assim
a convicção d_e que não podemos ficar omissos dian_t~ Qess~
for, __eu_ diria que a classe política não deve se sentir mal;
vultoso disse-me-disse; vultoso na quantia, vultoso pela autori- deve-se sentir bastante bem. O Procurador-Geral é uma pesdade que ele _envolve c pelas coisas que sugere e insmua e, soa de extraordinária formação política, ao que todo mundo
finalmente, vultoso porque, não apurado, vai-se transformar diz, completamente proba. Em assim sendo, a classe política
numa grande lenda.
deve ficar bastante: feliz_pois, ao invés de assistir a pessoas
desqualificadas futarem para serem candidataS e. até particiO Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex~ Um aparte?
parem da vida política,_ verá pessoas de ilibada conduta e
O SR. NEY MARANHÃO- Com muito prazer, depois de grande saber querendo participar da vida política brasileira.
que eu responder ao nobre Senador Esperidião Amin. .
Eu até diria que festejo o interesse que ele possa ter, ainda
O aparte de V. Ex' foi muito oportuno. Está em JOgo que não declarado, para entrar na vida política brasileira.
o aval que nós, deste S_enado. demos a_o Procurador-Geral . O Senado deve ter uma atitude de reflexão. Não creio que
da República. Se fícarrnos omissos - quem cala consente
este seja momento de acusação, tampouco o morne_nto _de
-surgirão dúvidas. Creio que temos obrigação de esclarecer tentarmos diminuir a função e a grandeza da atividade hoje
tintim por tintim dessa novela. Estou de acordo com a proposta desenvolvid3 pelo Sr. Aristides Junqueira. É a minha impresde V. Ex\ que considero muito válida. A História vai julgar são.
este Senado, o povo brasileiro está olhando para nós. É muito
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Almir Gabriel,
importante que sejam dados todos os esclarecimentos possí.:.
ouço com !JlUita atenção os ·seus apartes i)orque V. Ex\ com
veis, a fiin de que não-pairem quaisquer dúvidas sobre esse
a experiênCia que tem;· dá sempre conselhos para o melhor.
episódio.
De maneira nenhuma, verbero a entrada do Procurador
Ouço o nobre Senador Almir Gabriel.
- na política; pelo contrário, é uma honra para a classe política
O Sr. Almir Gabriel- Senador Ney Maranhão, enqu~nto
o saber de S. Ex~. a experiência que poderia trazer para o
V. Ex~ estava discursando e sendo aparteado, eu formulava Senado, para a Câmara dos Deputados, talvez para a vice-Prea seguinte hipótese: se realmente pudesse ter sido feita alguma sidência da República. O que me causá espécie é que procuratentativa de aproxiinação, passível de ser apelidada de subordores anteriores, um Ministro do Supremo ou um Ministro
no, e S. Exa., o Dr. Aristides Junqueira, resolvesse ficar
de Tribunal Superior não falam tanto para a imprensa como
calado. E se as coisas fiCaSsem mornas ou mortas, como o atual Procurador. Em governos anteriores, houve casos ruvazaria esse caso para a imprensa? Será que vazaria como morosos em que o Presidente não tinha nada com isso, como
sendo ele complacente? Ou será. _que diriam ser ele corromo da Delfin e da Coroa Brastel. A meu ver, os Procuradores,
pível ou corruptível e que teria embarcado para Londres para pela natureza do cargo Gue ocupam, têm que se preservar.
recebc:r Q dinheiro? Enfim, como ficaria? Temo muito que Não com relação à credibilidade do Procurador e ao respeito
essa história possa estar metida numa outra coisa maior. mais que temos por ele, pelo contrário. No meu entender, faltou-lhe
ampla, até mesmo sc_m nenhuma autorização do Sr. Fernando
malícia política. O episódio teve grande repercussão, mas não
Collor de Mello ou de alguém que esteja ligado a sua defesa.
há provas. Só quem se prejudicou foi o Procurador e mais
Admito essa hipótese, mas temi que ela pudesse ser minimi- ninguém. Nem o povo acredita nisso e escreve para o jornal.
zada. Não sei dizer se a melhor resposta teria sido a de fazer
É para esse problema que chamo a atenção: a autoridade
quase um escarcéu pela imprensa, causando repercussão, indo Procurador-Geral da República. Às vezes, a imprensa preclusive, no plano internacional.
·
julga aquilo que ele vai dizer. A carta do leitor ao jornal
é um reflexo do povo. E a voz do povo é a voz de Deus!
O SR. NEY MARANHÃO- É o que está oconcndo.
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denúncia. Emendo sua preocupação, mas quero dízer, de público, que a nenhum cidadão brasileiro é defeso o direito
de duvidar da honestidade de Aristides Junqueira. S. Ex~ não
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço V. Ex• cám muito
nos deu sequei um motivo para duvidarmos dele. Bem, e
prazer, nobre Senador Epitácio Cafeteira.
quanto â questão aludida de que o nobre Procurador poderia
entrar para a vida pública. Há um ano, eu mesmo, usando
O Sr. Epitácio C3feteira - NObre Senador Ney Maraa tribuna, disse que ele seria Um grande candidato à Presinhão, estava presidindo a sessão, quando V. Ex~ iniciou o
dência da República. E o seria, porque, quando o povo votou
seu discurso. Acompanhei, com muita atenÇãO, os· v·átios aparno Presidente Fernando Collor, fê-lo dentro daquele discurso
tes dados ao discurso de V. Ex~. Solicitei ao Senador Magno
de acabar com a corrupção, limpar o Brasil, passá-lo a limpo.
Bacelar que me substituísse, porque gostaria, também, de
O Presidente afastado fez o discurso, mas não se portou dele
participar deste prori.uilcíitmento, o que agora o faço com
no exercício do cargo. Daí por que o povo continua querendo
a aquiescêricia do nobre Senador. Como já disse, ouvi com
o homerp que encarne aquele discurso. Na ocasião, eu disse
atenção todos os apartes. Talvez, muito do que quisesse dizer
que esse homem seria Aristides Junqueira. Fiz ainda uma
se consubstancia com o pronunciamento do nobre represenbrincadeira. Disse que o Maranhão está em débito com Minas
tante do Pará. S. EX", ao fazer as con~iderações, examinou
Gerais, porque passou o mandato inteiro que competia a Mia pos-sibilidade do que poderia acontecei' ao Procurador-Géral
nas Gerais. E o Aristides Junqueira é mineiro e seria uma
da República, se S. Ex~ permanecesse eni silêncio. Quero
forma de pagarmos a dívida que temos com Minas Gerais.
acrescentar alguns _po-ntos: o primeiro é que o Procurador
É verdade que estamos pagando um pedaço dessa dívida,
Aristides Junqueira foi a última autoridade a admitir o pronunagora, com o Presidente Itamar Franco; o saldo seria com
ciamento do Presidente Fernando Colior de Mello. Se V.
o nome de Aristides Junqueira que desmentiu, desautorizou,
Ex~ Compulsar os jornaiS, verá que, reiteraaa:s·veZes, o Procucategoricamente, o uso de seu nome, o que nâo me faz perder
rador-Geral da República repetiu que ainda não tinha em
as esperanças. Continuo esperando que, após sua aposentamãos documentos que o autorizassem a pedir o indiclanl.t5ri.t0
doria, o Procurador-Geral da República, então cidadão Arisdo Presidente da República. Não foi uma, nem duas, nem
tides Junqueira, pelo passado que possui e pelo desejo do
dez vezes que isso ocorreu. Muitas pessoas aié pensavain,
povo de querer um homem de passado ilibado, seja, vamos
ou perguntavam, se o Procurador não estaria evitando entrar
no assu-nto do processo contra o Presidente da República. -- dizer, a luva exata para caber na mão da Presidência da República. Portanto, quero congratular-me com V. Ex~ por ter
E S. Ex~ disse isso de uma maneira categórica, até. porqúe
trazido este assunto do dia a debate. Quero tãmbém agradecer
o processo não havia chegado às suas mãos. S. Ex• o sabia
o aparte~ porque tive a oportunida?e de fa_zer as_~inhas colopor ouvir dizer e, depois de recebidos os documentos, foi
fazer um trabalho alentado. No caso em questão, há algumas
V. Ex• ..
perguntas. Não sou policial, nem investigador, mas ap-rendi
. O Sr. Ronan Tito- Nobre Senador Ney Maranhão, peralgumas coisas lendo sobre assuntos verdadeiros e outros de
mite-me V. Ex• um aparte?
•
ficção. Por que a pessoa citada, como tendo feito a proposta,
O SR. NEY MARANHÃO ,.,- Teria o prazer de ouvir
desapareceu, escondeu-se? Se não fosse verdadeiro o que -foi
afirmado, deveria ser essa pessoa a primeira -a -c"é5mparecer o ~eu ~íder, mas q1._1eria antes responder ao aparte do Senador
Ep1tác10 .Cafeteira.
para desmentir a notícia, mas, ao contráriO disso,_se escondeu,
ficou vários dias oculto, aparecendo, depois, com uma história
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
na qual ninguém acreditou, a de que ia Ofetecer um emprego
pede perm1ssáo ao orador para adverti-lo de que já foi tolepara o chefe de gabinete do Procurador-Geral. A S(!gunda
rante em 30 ~inutos a mais do seu tempo. Portanto, pede
pergunta é saber a quem interessª-ria um tuinulto a __e_s_sa_.al_tura _ que V.- Er seJa breve e que os apaneantes, ·por ge·ntileza,
dos acontecimentos? Ao Dr. Aristides Junqueira, oU -a algum
entendam a solicitação feita.
dos denunciados? Não só o Presidente Fernando Collor, mas
O SR. NEY MARANHÃO- Sr. Presidente, com uma
também outras pessoas estão sendo denunciadas. Era imporpaciência de Jó, quero depois ouvir o meu amigo, o Senador
tante fazer com que aquele que fez a denúncia ficasse desacreRonan Tito. Antes, porém, gostaria d_e responder o aparte
ditado, ou seja, o Procurador Aristides Junqueira. E-m l_l~nhu
do Senador Epitácio Cafe_teíra.
ma hipótese interessaria a S. EX" esse· tumulto. -Se _ele fez
Nobre Senador, V. Exa fez uma colocação com relação
a declaração, fê-la. depois de ter pedido ao Ministro !ornar
à credibilidade~ ao saber jurídico do Procurador Aristides
Nasdmento Gaivão que acompanhasse o seu próprio telefone;
Junqueira. Ninguém contesta isso, Pelo contrário. O voto que
não pediu para ser verificado o telefone dos outros; queria
S. Ex~ recebeu, nesta Casa - acredito, foi unânime -fez
a escuta no seu aparelho telefónico para poder registrar de
jus â sua s_abedoria e à sua competência .ao cargo. Nãp_ Q_jscuto
forma clara a tentativa do suborno, e isso lhe foi 11:egado.
esse assunto. Se S. Ex~, quando sair do cargo que ocupa,
O Procurador-Geral, naturalmente, preocupado, quem sabe
atualmente, decidir vir para a vida pública, isso só honrará
-como disse V. Ex~- sem inálíci3, de repente, angustiado,
a classe política. Não é o que está em estudo. O que me
trouxe o assunto ao conhecimento público. Porém, numa coisa
todos temos de convir e ser corretos; essa história não interessa está batendo é que, talvez, pela falta de maturidade, de malícia
política nisso tudo, o único prejudicado tenha sidO o Procuao Procurador Aristides Junqueira. A própria Polícia Federal
rador Aristides Junqueira. Da maneira como a notícia foi
está convencida de que tudo isso foi montado apenas na tentaveiculada na imprensa nacional, o prejudicado foi ele. Nós,
tiva de desmoralizar, não só o Procurador, como também
o processo da denúncia feita por S. Ex~. E aí está todo O os Senadores, o Brasil, temos pelo Procurador Aristides Junqueira o maior respeito. a maior admiração, nenhum de
fulcro da questão. Por isso, nem sei o que vai acolltecer,
pois chegaram à conclusão de que esse inquérito seria inócuo, nós se arrependeu de ter nele votado, pelo contrário. Mas
o que atenderia exatamente essa tentativa de tumultuar a o que eu quero dizer é que não vejo Ministro do Supremo, ·
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Presidente do Supremo, presidentes de altas Cortes, com uma mais do que isso, que representasse a população. Agora, o
posição mais ou mencls parec:ida, dentro da Justiça, com a que tem dado muita publicidade ao nosso Procurador Aristides
do Procurador Junqueira, saindo tanto na imprensa. Ele gosta
Junqueira, que é até um homem superdiscreto ... Conversar
com ele não é muito fácil não; eu me dou muito bem com
muito da imprensa, de dizer que poderá fazer. e faz mesmo.
ele, tenho muita amizade, mas é um homem ç_ontido, ele
Essas situações me chamam a atenção por causa do cargo.
Eu acho que juiz teril que estar sempre com esparadrapo pensa antes de falar. Quem já o ouviu fazendo conferências,
percebe que ele é um homem contido. Muitas vezes; ele fica
na boca e dizer as coisas na hora exata em que pronuncia
a sentença.
procurando palavras, com medo, justamente. de não ser exato
É essa a minha intenção, não outra. Deus me livre de
nas suas perorações. Mas será que é o Sr. Aristides Junqueira
dizer uma alguma coisa que redunde contra a honorabilidade, que gosta da imprensa ou à imprensa é que agrada o noticiário
a credibilidade e o saber jurídico do Procurador-Geral da
que está indo hoje bater às portas da Procuradoria-Geral da
República. Era o que queria dizer a V. Ex~.
- -República. O que deveria fazer o Procurador~Geral da Repú~
blica, naquele determinado tempo, vamos admitir - eu_ não
Ouço, com muita atença-o, o meu am1"go, Senador Ronan a d m1t0,
·
ten h o certeza~ b soIuta- que houve essa proposta.?
Tiro. -Por que tenho essa certeza? Porque temos que acreditar em
O Sr. Ronan Tito - Eu me coloquei na fila. porque
alguns homens e quero dizer a V. E~ que acredito piamente
notei que o Senador Eduardo Suplicy estava n_a mioh_a frente._ no Dr. Aristides Junqueira - e ele não me deve nenhum
O Sr. Eduardo Suplicy _ Por favor.
favor por isso. _Acredito nele, porque ele tem se mostrado
um homem honrado durante toda a sua carreira, um homem
sério, uril homem correto, um homem probo. Mais do que
O SR. RONAN TITO - Agradeço ao nobre Senador
Eduardo Suplicy e vou ao meu aparte. Quero fiçar justainente- isso, um homem que sempre mede as suas palavras e que
dificilmente profere alguma declaração, quando, muitas vezes,
no fulcro do discurso _de V. E~. V. Ex~ compara a função
do Procurador-Geral da República com a função do Ministro provocado e instado. Mas ele não poderia se calar, sob nenhuma forma, se verdadeiramente, repito, houve essa tentativa
do Supremo Tribunal. Basta uma corrida de olhos na nossa
de
suborno. Não quero saber quem está por trás disso. Acho
COnstitUição para verificarriiOs cjue a função do Procuradoraté que essas pessoas não estão envolvidas nesse processo;
Geral da República é diametralmente oposta à do juiz. Ele
mas pode ser um amigo querendo agradar o outro. Qual seria
é o nosso ombudsman; nós quisemos Criar o grande Promotor
curador~Geral da República e soubéssemos por outra voz.
Público, o representante da sociedade no Judiciário. Isso é
e não a dele, que havia sido "cantado" em 50 milhões de
o que nós quisemos criar. Quero dizer a V. Ex~ que, corno
mineiro, sinto uma pitada de orgulho muito forte por ter dólares? Agora, neste momento, está havendo uma pequena
tido, primeiro, como Procurador, José Paulo Sepúlveda Per~ distorção. O que é mesmo terrível, a divulgação da notícia
ou a proposta? Acho que estamos nos perdendo nisso. O
tence. que honrou, dignificou o cargo. Talvez pela sua própria
trágico,
o terrível, o escandaloso, neste momento, é a pro~
condição pessoal, o ex-Procurador e hoje Ministro dó Supre~
mo é mais casmurro, mais calado. Talvez isso conviesse mais posta. Essa, como disse muito bem o Senador Almir Gabriel,
ao primeiro Procurador-Geral da República. No entanto, eu se ela fosse descoberta por outra pessoa e não denunciada
por ele próprio, no mínimo, iríamos áCusá~lo de conivência,
não me lembro de, em nenhum momento, Sepúlveda Pertence
ter sonegado qualquer infOrmação preciosa à sociedade, na~ complacência e cump1icidade. Então, acho que, primeiro, há
uma diferença profunda entre o múnus, a função, a atividade
queles momentos. Acho até que Sepúlveda Pertence e agOra
do
julgador, do juiz. Como disse V. Ex~- e também estou
Aristides Junqueira estão funcionando parã a Procuradoriade acordo --nossos juízes precisam prolatar sentenças, e
Geral da República mais ou menos como funcionou JOhn
Marshall para a Suprema Corte, nos Estados Unjdos. O que não dar declarações; mas um Procurador~Geral da República,
fez Marshall? Antes de Marshall, os Estados Unidos tinham que é representante do povo junto ao Judiciário, é o nosso
Promotor, o nosso ombudsman, deve não só fazer essas decla~
uma Suprema Corte tímida, parecida com o nosso Supremo
rações, como tem obrigação de fazê~las, sob pena de estar
Tribunal Federal. E vou só -citar- um caso que ocorreu aqui.
Foi dada uma liminar para o Sindicato dos Bancários há dois faltando com o mais importante da sua função. Agradeço
anos e meio, e o mérito ainda foi j ulg~do. O que fez Marshall a V, Ex•, que me deu oportunidade de extemar o meu ponto
quando entrou na Suprema Cor.te? Com_ o bom senso que de vista, sem antes também declinar a admiração profunda
que tenho por Aristides Junqueira e por Sepúlveda Pe_rtence,
possuía. começou a prolatar sentenças. A partir daí, a credibi~
lidade da Suprema Corte passou a ser tão- grande que hoje porque são homens que honram o nosso País e. principal~
os americanos podem dar-se ao luxo de dizer que a sua Consti- mente, a Magistratura. Obrigado a V. Ex~.
tuição tem duzentos anos, sete artigos e trinta e duas emendas.
O SR. NEY MARANHÃO - Senador Ronan Tito, em
Pergunto a V. Ex~: se John Marshall não tivesse prolatado
primeiro lugar, apesar de V. Ex~. não ser advogado, dizer
as sentenças, que, aí sim, passatãrtt ã ser verdadeiros artigos que não tem saber jurídico, V. Ex~. neste momento, neste
constitucionais ... Há pouco, ouvimos duas sentenças extraor- aparte, deu uma lição ao Senado, e este Senador ouviu com
dinárias. Depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos muita atenção e humildade a lição de saber jurídico que acaba
prolata uma sentença ou diz qualquer coisa, é proibidO -a de explanar nesse aparte, e eu concordo com V. Ex•
qualquer tribunal do Estado ir contra o que disse a Suprema
Tive grande participação, na minha experiência política,
Corte. Estou fazendo um paralelo não da Suprema Corte com os mineiros. Minas Gerais, política e juridicamente. é
a Sorbonne do Brasil, não fazendo, neste momento, qualquer
com a Procuradoria_,___ mas da postura de John Marshall_ com
o_s nossos procuradores. Quando da elaboração da nossa Cons- oposição à Bahia, onde temos o nosso grande Rui Barbosa
tituição, querfarrios criar a figura do ornbudsman e colocamos nos ouvindo. Mas V_. Ex~, quanto a essas qualidades do Proc_uque este País precisava ter, na representação junto ao Judiciá~ rador~Geral, V. Ex\ deste senador, tem o apoio em gênero,
rio. um homem que representasse os anseios da população;· número e grau. Ninguém discute esse assunto. A única pessoa,
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no meu entender, que saiu um pouco prejudicada com tudo
O SR. NEY MARANHÃO - Prezado Senador Eduardo
isso foi o próprio Procurador, pela falta de experiência, por Suplicy, ouvi com a aterl.ção-de sempre os apartes de V. Ex•
não ter malícia política. Fora isso, concordo plenamente com
Concordo com o que aqui foi dito, inclusive pelo Senador
V. Ex.,. E nenhum de nós, Senador Ronan Tito, tem o menor- Ronan Tito, da honradez e competência do Procurador-Geral
arrependimento de ter votado, aprovando a sua indicação da República.
_
para a Procuradoria~Geral da República.
Entretanto, Senador Eduardo Suplicy, quando V. Exa
Agradeço a V. Ex" o aparte.
discorda do meu pensamento sobre a melhor maneira de se
Ouço o nobre Senador Eduardo Suplicy.
pegar o bandido que ofereceu esse dinheiro, a impressão que
tenho é que o Procurador-Geral tem uma grande _sapiência
O Sr. Eduardo Suplicy - Prezado Senador Ney Mara- jurfdica do cargo; contudo~ se ele tivesse, além_ da sapiência
nhão, acredito que V. Ex• tenha trazido para feflexão um política, que todos reconhecemos e admiramos, uma sapiência
episódio de grande complexidade e de difícil avaliaç_ão_e julga- adquirida na escola da vida- com a qual elaborei essa promento, porque V. Ex" parece propor que-Poderia o Procura- posta para capturar um fora da .lei como esse. Creio que
dor-Geral da República, Aristides Junqueira, ao ter conheci- V. Ex'deve se aperfeiÇoar nessa escola da vida. Tenho certeza
mento da proposta de suborno encaminhada ao seu Chefe de que, com essa experiência. associada ao seu saber jurídico,
de Gabinete, certamente ofensiva- à dignidade do seu cargo, o resultado da eleição em São Paulo seria um pouco diferente.
preparar uma armadilha para o autor da proposição. Eu pensa- Agradeço a V. Ex• o oportuno aparte.
ria muito sobre isso, prezado Senador Ncy Marail-hã_<;>, po~que
_Q Sr. Jutahy Magalhães- Permite-me V. Ex·• um aparte,
seria extremamente arriscado e poderia até sigiiificar um sinal nobre Senador Ney Maranhão?
de aceitação, mesmo -que· hipOtético e propoSiúil, da parte
O SR. NEY MARANHÃO - Ouço com prazer o nobre
do Procurador-Geral, atitude inaceitável para um hOmem público cuja vida caracteriza-se pela probidade, pela honestidade Sena~or J utahy Magalhães.
e pela seriedade de comportamento. Portanto, não estaria
O Sr. Jutahy Magalhães - V. Ex' pode ter certeza de
dentro dos valores, da história c do que se _poderia esperar que serei mUito breve. Não tive_ oportunidade de escutar o
do Sr. Aristides Junqueira. Assim, em sé éonfirmarido a pro- seu pronunciamento integralmente, nem todos os apartes,
posta ao Chefe de Gabinete por parte desse advogado, diante apenas alguns quando e_stava no meu gabinete. E quero manidos claros indícios comprovados - o pagamento do almoço festar meu apoio aos apartes dos Senadores Almir Gabriel
e a confissão por parte do advogado -; em se conhecendo
e Ronan Tito, ·solidarizando-me com S. E~'~s~ com quem cona história do Procurador-Geral da República, Aris-tides Jun- cordo plenamente,
queira. e o fato de que S. Ex" provâvelmente esêolheu um
O SR. NEY MARANHÃO- Agradeço ao Senador JutaChefe_de Gabinete de sua inteira confiariça-e de grande respon- hy Magalhães. Também concordo em grande parte com os
sabilidade para ajudá-lo numa função de tamanha importân- apartes dos Senadores Almir Gabriel e Ronan Tito.
cia, aqui não cabe duvidar áéi pãlavra do Proc~ra_~or-GeraC
Sr. Presidente, peço desculpas pela demora e agradeço
que não teve alternativa, até como forma ae defender a dígni- a paciênciã que V.' Ex" teve com todos nós.
dade de seu cargo, senão imediatam~nte solicitar a abertura
Quero finalizar, dizendo que todos os apartes oferecidos
de inquérito para apurar--fato tão grave. Obviamente, uma ao meu pronunciamento são de grande importância: para ã
vez solicitada a abertura de inquérito, era normal que o jorna- Nação porque refletem o que a classe_ política deseja: a translista do Jornal do Brasil divulgasse o fato que, inevitavelmente, parência ·em tudo que se passa nesta Casa, para o bem deste
transformou-se em notícia de grande repercussão nacional
País.
e irlternacional. No Que diz reSpeito ao Presidente afastado,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Fernando Collor de Mello. seu mérito está em ter designado
para Procurador-Geral da República exatamente uma pessoa
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
com as qualidades e a independência Que têm cãrãdáizado
Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é
o trabalho do Dr. Aristides Junqueira. Como bcrn lembrou
ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeiteira.
o Senador Ronan Tito, o Dr. AristidesJunqueirãtem honrado
Durante o discurso do Sr. Ney Maranhão, o Sr.
o trabalho do seu antecessor, José Paulo Sepúlveda Pertence,
Epitácio Cafeiteira, deixa a cadeira da presidência, ijue
porque ambos se conduziram muito bem no cargo em questão.
é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Acredito que o Dr. Aristides Junqueira, em que pese uma
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
possível interpretação de uns e de outros, apesar do risco
dessas interpretações, procedeu de maneira correta:. Penso gostaria de esclarecer que não tentou nem quis ser intolerante,
ser perfeitamente adequado que o Senado, como está conside- ocorre que sào decorridos exatamente 60 minutos do tempo
rando o Senador Esperidião Amin, procure apurar- este fato esgotado d_e V. Ex·' e que essa circunstância até. se me impõe
com a profundidade que a gravidade do caso enseja. Inclusive por não ser titular_ efetivo da Mesa. Não pretendo, em nenhua Comíssão de Constituição, Justiça e Cidadania -da qual ma oportunidade, constranger os nobresSrs. Senadores, apesou Suplente----:-. a primeira a inquiri-lo quando da sua indica- nas limito-me a cumprir G Regimento, com a tolerância necesção para o cargo que·ora-o_cupa, poderia perfeitamente ouvi-lo sária.
Concedo a palavra ao nobre Senador Esperidião Amin.
novamente, tendo em vista tudo aquilo que já foi_ objeto de
averigüação c de análise por parte da Polícia Fideral. Até
O SR. ESPERIDIÃO AMIN (PDS - SC. Pronuncia o
pela honradez com que se tem sobressaído no des_cmpenho seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
de suas funções e dada a importância do __cargo que ocupa, Srs. Senadores, por ser uma matéria muito importante e por
não é de admirar que-se- e-steja credenciando para ca-Tg-os dt! não pretender disputar com o Senador Ney Maranhão a duragrande_ importância neste País, até mesmo a Presidência da ção--do meu pronunciamento, quero apenas "arranhar" um
República.
assunto.
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Estamos todos diante do problema da viabilidade do Go- sido em razão do "choro'_' dos empresários, porque só eles
verno; sou daqueles que estavam e estão convencidos da neces- reclamaram que estavam perdendo com aquelas leis anteriores
sidade de urna reforma tributária e de _um ajuste fiscal tão e mais ninguém o fez. Por isso, S. Ex~ tinha oferecido um
profundo e amplo quanto possível; dei essa oplnião ao Presi- parecer favorável e incluído no seu projeto. Achei essa decla~
dente da República em exercício, Itamar Franco, aos seus
ração do maior mau gosto - para não usar outra expressão
rniriistros e quero ajudar naquilo que puder para que o ajuste -porque, usar essa razão para ter feito essa enlenda é sinal
tributário e fiScal seja tão amplo quanto possível.
de que ele não estudou a matéria e, conseqüentemente, não
Quero partilhar com os meus companheiros de Senado conseguiu verificar o que fi!I>i'eSé"ntaria de prejuízo para o
a seguinte reflexão: pretende o Governo Obter U:rõ_ ajuste tribu- PaíS.-Ei'a eSsa a declaração que queria aduzir ao seu pronuntário ·que já está tramitando pelo CongresSo. -Na seril.ana passa- -cíãinento.
da, o Presidente Mauro Benevides concordou_ com uma sugesO SR. ESPERIDIÃO AMIN- Participo da preocupação
tão dos líderes dos partidos para que o trabalho da Câmara de V. Ex~. Senador Jutahy Magalhães, e foi por isso que
dos Deputados fosse acompanhado por uma comissão do Se- fiz a 'exumação' da lei. Nessas notas técnicas estou tendo
nado -isso é muito importante para que nãó ·sejamos sur~ a pretensão de apresentar a parte inicial da "exumação~' d~
preendidos, em dezembro, com as decisões da Câmara, cuja lei; e vou ler para V. Ex~ o que disse o Deputado José Louhomologação é, será ou seria imperiosa, como -têm sido impe- renço~
riosas decisões taís. Esse é-wn dos vetares do problema. Um
"Sr. Presidente, fui Relator da matéria na Comisoutro é composto pelas dúvidas sobre qual será a melhor
são de Finanças e Tributação, mas como o DepUtado
reforma tributária. E aí temos que ajudar. Concordo com
Luís Roberto Ponte apresentou o reli tório da Comissão
o PreSidente Itamar Franco em urna das frases que Sua Excede Economia, Indústria e Comércio, que considero
lência, hoje, tornou pública: "Menos crítica_ e yamos ajudar
mais abrangente e que nos dá, praticamente, o entendia empurrar o carro." Quero ajudar a empurrar- no bom
mento em nível partidário com todos os Partidos com
sentido - o carro da reforma tributária.
assento na Casa,· retiro as mírihas emendas."
A primeira dúvida é se teremos tempo. A segunda dúvida
é se essa é a melhor forma. E o terceiro vetar -do_problema:
A "exumação" da lei está - acho que isso, de certa
e o que se perdeu? É sobre isso que quero falar, rapidaillente, - forma, surpreende V. EX~; a mim Surpreendeu, porque tamsobre a Lei n' 8.200.
bém pensei que as emendas fossem da autoria do Deputado
A Lei n' 8.200, de 28 de junho de 1991 - portanto José Lourenço ...
sancionada já sob a égide do Ministro Marcílio Marques MoO Sr. Jutahy Magalhães- As emendas nãO São de autoria
reira - tem como objetivo corrigir distorções p.os bala_nços
das empresas, provocadas pelo chamado Plano Collor I. Faço do Deputado José- Lourenço. S.Ex• fez essa declaração nos
acompanhar este meu pronunciamento das notas técnicas que, jornais agora, há dois dias. A emenda a que ele se refere
aqui, sintetizam a comparação entre o projeto de lei encami- -não fiz a pesquisa qUe V. Ex• feZ-, inas o que me "informaram, era do Deputado Francisco Dornelles, não era nem do
nhado pelo Governo e o projeto resultante da discussão na
Deputado Luís Roberto Ponte.
Câmara dos Deputados. Só houve discussão, também neste
caso, na Câmara dos Deputados, o Senado apenas homologou.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Também pensei.
Pela data se percebe, era fim do semestre.
O Sr. Jutahy Magalhães- Por issO-é que posso me_ surHá um dos tópicos da nota técnica diz assirri: "Estima-se
que a União deverá perder, em função da Lei n"' 8.200, o preender quanto ao fato de a autoria ser do Deputado Luís
equivalente a 13 bilhões de dólares, na arrecadação do Impos- Roberto Ponte, póis, no meu entendimento, era do Deputado ·
to de Renda de pessoas jurídicas, até 1996." Em 1992, as Francisco Dornelles. Quanto à declaração não, porque a declaração do Deputado José Lourenço é de agora, 48h atrás.
empresas deixaram de pagar 4 bilhões. Ou seja, o tamanho
da Lei n~ 8.200 é, em quatro anos, um ajuste fiscal e um
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Só .disse a V. Ex• que
ajuste fiscal gordo.
supunha que fosse surpreender porque, pelo_ que consta dos
Hoje, no jornal Folha de S. Paulo, o economista e DepuAnais da Câmara dos Deputados, do Diário do Congresso,
tado José Serra adverte que o verdadeiro alcance da reforma
edição de 27 de junho de 1991, a lei é de 28 de junho tributária proposta pelo Governo não-·se-ria de 13 bilhões e veja quanto tempo tivemos para apreciar ess·a lei no Senado
200 milhões de dólares, como se cogita, mas -apenas de 6 Federal.
bilhões de dólares. O acréscimo de arrecadação decorrente
O texto produzido, por acordo partidário, pelo Deputado
da aprovação dos 78 dispositivos que -in-terferem na ConstiLuís Roberto Ponte, foi o assumido. Mas quero dizer a V.
tuição seria alcançado pelo ajuste fiScal.
Ex~ que na comparação, no cotejo até agora feito pela nossa
Assessoria.
as diferenças entre ó texto do projeto ·encami~
O-Sr. Jutahy_ Magalhães- Permite-me V. Ex~ um a parnhado pelo Executivo e o do aprovado no Legislativo são
teJ
nienores que eu imaginava. E resultam, basicamente. numa
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Ouço, com muito prazer, antecipação e num alargamento do pr~zo, ou seja, o prazo
o nobre Senador Jutahy Magalhães.
começa a correr antes e aumenta o número de prestações,
o-sr. Jutahy Magalhães- A minha intervenção n_ão mas com o primeiro ano de abatimento antecipado. Vou fazer
é propriamente um aparte ao pronunciamento de V. Ex~," presentes a este_ pronunciamento, que quero o mais breve
mas apenas uma manifestação de estranheza· a uma declaração - o partidário, pelo Deputado Luís - e acho deveria ser
do Relator deste projeto. Li, há dois ou três dias, urna decla- apenas o primeiro- repito......-, que fazem parte dele as notas
taquigráficas e a nota técnica, fruto da comparação dos dois
ração do Deputado José Lourenço, quando se referia a este
textos - o texto do projeto, origem do Poder Executivo,
projeto, de que a emenda que foi aceita por S. Ex\ e que
deu causa a essa questão que V. Ex' está abordando, tinha . e o texto do projeto convertido em lei.
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O que desejo .ilcãnçar, realmente_, com estas observações, pergunta é essa. Se V_ Ex~ tiver condições de dar essa infonnação,_pela_pesquisa que fez, vai provar, mais uma vez, que
com este pronunciamento rápido, é o seguinte:
Neste caso, o CongressO foi :çnuito qipido em tomar unia · não devemos votar matérias com essa rapidez com que votamos aqui determinados assuntos tão sérios_ decisão, cujo alcance, certamente, não foi percebido pelos
Parlamentares- eu não percebi; se isso tivesse ocorrido teria
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Magadiscutido o assunto.
lhães, no levantamento· que estou fazendo ainda não encerrei
· Nós que temos assistido tantas vezes a apelos do Governo,
essa parte a qual V. Ex~ sugere deva ser observada.
do Executivo, melhor dizendo, representando constrição, reR
O Sr. Jntahy Magalhães - Senador Esperidião Amin,
dução, pressão sobre direitos do trabalhador, sobre direitos
do agricultor, nas questões referentes ao crédito para produção estou recebendo a informação que foi urgência b. Aquela
que recebemos, foram colhida~ 54 assinaturas, _e votamos no
agrícola; nós que estamos assistindo a tantas privações na
mesmo dia sem direito a discutir.
sociedade brasileira, temos de ter em mente que participamos
desse equívoco, Isso foi um equívoco, porque o escopo, o
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Por ser do Diário do Conobjetivo do projeto era atender a quem? Era atender às empre- gresso do dia 27, suponho que tenha sido discutida na Câmara,
sas que, por estarem altamente capitalizadas, tinham sido one- então, no dia 26 de junho, quarta-feira. E deve ter sido aproradas pelo Plano Collor I com uma carga tributária que lhes
vada aqui no Senado, portanto, no dia 27 de junho. Mas
parecera pesada demais_ Portanto, um alívio para quem tinha vou completar esse levantamento. (Pausa.)
sido bastante penalizado por ter muito mais do que a média.
Confirmo que a redação final foi aprovada na Câmara
Para esses, o alívio foi rápido; mas para os que nada têm, no dia 26, aprovadã no Senado Federal no dia 27, e no dia
que certamente não possuem nenhum lobby --não estou
28 foi à sanção.
aqui pretendendo defender Parlamentar algum, nem mesmo
O Sr. Almir Gabriel- Permite-me V_ Ex~ um aparte?
a mim -que tenha declarado que teve que atender o "choro"
de alguma empresa forte. Não fiz essa declaração, mas se
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Pois não.
a tivesse feito também não pretenderia me defender. Mas
O Sr. Almir Gabriel - O que V. Ex' está apelidando
quero aqui estabelecer, inicialmente, repito, uma reflexão por de ''exumação" tem muito de verdadeiro, na medida em que
parte de todos nós a respeito desse assunto, com dois _obj~ti isso nos leva a refletir sobre vários pontos. O primeiro é
vos: defendo a revogação dessa lei, paralelamente à argüição por que o Governo mandou para cá uma lei como essa se
da sua inconstitUCiOnalidade já deflagrada. Porque t~nho dúvi- tinha interesse em aumentar a arrecadação. O segundo ponto
das se essa lei gerou direitos e, ao revogá-la, pelo menos, que me preocupa é que se o Governo já tinha sido complaestaremos tentando fazer cessar os seu,s_efeit.o_s; -e entendo cente, o Congresso Nacional, como é da tradição, foi mais
que isso deve ser debatido nessa oportunidade, quando o ainda. Pior de tudo é que essa lei tramitou com uma velocidade
Congresso Nacional está tendo diante de si a responsabilidade extraordinária, como tantas outras, pelo menos no ~enado __ _
de resolver, a tempo, a matéria ·do ajuste fiscal. Mas, para
O SR.ESPERIDIÃO AMIN- Só para retificar, nobre
concluir, é o que desejo dizer, não temos o direito de resolver
Senador, essa lei deu entrada no Congresso no dia 8 de abril;
·
sem conhecer.
cõíileÇou a tramitar na Câmara nesse mesmo dia e veio pil.ra
O Sr. Jutahy Magalhães- V. Ex~ permite um aparte?
o Senado no dia 27.
O SR. ESPERIDIÃO AMIN- Pois não, Senador Jutahy
O Sr. Àlmir Gabriel -Era onde eu queria chegar, ou
Magalhães.
seja, já temos vários exemplos de situações em que leis da
O Sr~ Jutahy Magalhães- V. Ex~ que fez uma pesquisa_ maior importância para este País têm sido votadas aqui de
séria, poderia nos informar se essa matéria foi votada aqui maneira açodada. Isso ocorreu com a legislação subconstitu·
cional relativa à saúde, com a legislação relativa à Previdência
em regime de urgência?
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Maga- Social, com o chamado Imposto sobre Combustíveis, que tinha
o objetivo de destinar recursos para a recuperação das rodolhães, salta aos olhos que sim. ,
vias; votanios também assim a prorrogação de prazo para
O Sr. Jutahy M~galh~es - Sim, porque se veio para pagamento da dívida de todos os municípios e Estados para
cá no dia 28 e o prazo termina no dia 30 ...
,cqm_o ,Gpve_rno Federal. Temos visto que leis da ma! o r significaçã"O,- da maior importância para este País têm passado pelo
O SR. ESPERIDIÃO ÁMIN -A lei é do dia 28.
Senado Federal sem que esta Casa desempenhe a sua função
O Sr. Jutahy Magalhães- Foi aprovada na Câmara dia
revisora, que seria uma das mais importantes, das mais sérias.
28?
Isso sempre tem ocorrido na base de_ que ou _fazemos isso
ou pior ficará. O que V. ~ coloca, que a perda é de 13
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Dia 27!
O Sr. Jutahy Magalhães- E aqui votamos com aquelas bilhões de dólares e que ela por si repreSenta todo o reajuste
que o Governo está querendo propor com a reforma fiscal,
54 assinaturas?
cmn a reforma tributária, com a reforma, enfim, que atingiria
O SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Jutahy Maga- cerca de 78 dispositivos da Constituição, nos deve dar um
lhães, na ''exumação" ainda não me defrontei comaassinãtura elemento básico para uma reflexão muito séria e muito impor~~~tante. Só merecerá este Senado Federal continuar existindo
Acho que foi aprovada.
se ele realmente acabar de uma vez, entre outras coisas, com
O Sr. Jutahy Magalhães- A minha não! Eu queria saber essa história de ficar submetido à decisão de véspera da Câmàexatamente por que -não é mera Curiosidade-, para fazer- ra, apenas Consolidando, apenas referendando aquilo_ que tem
mos aqui um trabalho no sentido de evitarmos essas votaçâ.es sido lá proposto e aprovado. Não que_eu diga que eles façam
no mesmo dia em que a m-ãtéria nos chega. A razão da minha isso:_ co:m má intehÇão; rião que eu diga que- eles façam isso .
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com o objetivo mesmo de pressionar ou de desmoralizar o Jares, Superintendente de A Província do Pará, alguém que
Senado Federal, mas na mediP,a em que aceitamos o jogo, ao longo da vida como jornalista foi um doS mais exemplares
acabamos permitindo que todos os comentáriQs que se faz que tive oportunidade de conhecer.
a respeito desta Casa sejam perfeitamente jUstificáveiS. Louvo _
S. s~ se caracterizava pela ponderação, pelo respeito às
o interesse de V. Ex~ e acho que quando diz que ajudará pessoas, pelo amor à verdade. Roberto Jares_era uma pessoa
a empurrar o carro, como foi solicitado pelo Presidente Itamar que, antes de publicar qualquer fato, tinha sempre o interesse
Franco, toma uma posição que é a de todas as pessoas que de verificar até que ponto a notícia era verdadeira. E toda
têm clarividência da seriedade e complexidade vividas pelo vez que se tratava da honra, toda vez que se tratava de condiBrasil hoje. Não sei se a reforma tributária ou a refoima ções importantes da vida de quem quer que seja, político
fiscal, como proposta, terá viabilidade de ser aprovada em ou não, Roberto Jares tinha sempre o-cuidado de aprofundar
um prazo tão curto. Não sei se ela alcança os valores que o conhecimento e só publicava quando tinha absoluta certeza
estão sendo estimados pelos técnicos do Governo, porque, de que todos os dados que lhe tinham sido oferecidos eram
na estimativa feita pelo Deputado José Serra o aumento seria verdadeiros.
de 6 bilhões, mas a perda seria de 2,8 bilhões, o que daria
Consideramos que o Brasil perde uma das maiores expresum aumento de apenas 3,2 bilhões de dólares e, portanto, sões- do jornalismo, sobretudo neste País que vive, como a
algo insignifiCante, menor do que 1% do próprio PIB nacional. imprensa mundial, uma fase em que as coisas realmente choDe maneira que é fundamental que b Senado trate de parti- cantes, as coisas realmente contundentes, as coisas em geral
cipar das discussões dentro da própria Câmara e de acompa- não construtivas constitu-em ·a peça -maior ou elemento fundanhá-las, para que a matéria chegue aqui com um conhecimento mental do próprio trabalho da imprensa.
pelo menos razoável desta Casa.
Dirii que Róbedo Jares nunca deixou de fazer as denúnO SR. ESPERIDIÃO AMIN - Senador Almir Gabriel, cias, nunca deixou de olhar aquilo que realmente denegria a
quero agradecer não só o aparte de V. EX" como também sociedade ou o comportamento de quem quer que fosse, com
os que me foram oferecidos pelo Senador J utahy Magalhães. poder ou sem poder. Porém, antes de mais nada, ele tinha
Como disse, a intenção é suscitar o pi"oblema e não escla- a responsabilidade social, tinha como condição fundamental
recê-lo. Tenho aqui os_elementos técnicos_, que vou apenas do seu trabalho, do seu labor, a de informar corretamente,
afastando-se sempre do escândalo, afastando-se sempre que
anexar ao meu pronunciamento~ Mas no momento em que
estamos discutindo_ como recompor a viabilidade do Estado, possível daquilo que desacreditava a conduta de quem quer
que fosse.
não nos custa nada ter uma dose de cautela.
Um outro aspecto _que me parece relevante é que Roberto
A leitura, a análise do projeto na sua origem e durante
Jares continuava uma pessoa simples em qualquer de todas
a sua tramitação indicam que há nele a falta de um sentido
social. Quer dizer, issO-foi dado em troca de _quê? Em um as funções que desempenhou na 1mprensa do Pará. E posso
País em que a democracia faz com que haja necessidade de dizer que sobre ele nunca se fez qualquer levantamento de
barganha, no melhor sentido da palavra! Está bom, então dúvída quanto à conduta, seriedade e correção.
O Estado_ do Pará e o Brasil perdem, sem dúvida alguma,
quem tinha sido excessivamente onerado teve um perdão parcial, um perdão a prazo dessa pena excessiva, mas já que- um dos mais exemplares, um dos melhores jolilalistas que
estava penalizado, vai dar o quê em troca dessa bonificaÇãO? essa terra teve nesses últimos tempos. Lastimável para A ProNada. Num País com as_ carências do rios.so, esse ·não é o víncia do Pará, que mantém todo seu quadro de funcionários
raciocínio que nós podemos abraçar, que nós podemos homo- como uma famüia, trabalhando em prol da democracia, em
logar. E concluo minhas palavras lendo a parte fíilal da nota prol da informação; lastimável porque perdeu antes Frederico
Barata, Mílton Trindade e perde, agora, um dos exponenciais
técnica:
----=---rli:iffies da Imprensa brasileira, que é_ Roberto Jares.
-"É uma Lei que beneficia os Grandes" ___
_
ESte era O i"egistro que qUeria faz_er, deixando claro mais
_ ... É uma renúncia fiscal sem nenhum objetivo social
que visa tão-somente permitir a aceleraçao- da açumulação urria vez que o fãço também em apóio às declarações, à fala
do Senador Jarbas Passarinho.
de capital de grandes empresas."
Sr. Presidente 1 quando se fala em grandes ~mpresas com
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
patrimóniO líquido expressivo, especialmente ·quando se fala
em empresas com grande acumulação de património no Brasil, consulta o nobre Senador FrancisCO Rollemberg se prefere
deve-se ler bancos. E nesse caso também foram os bancos que seu pronunciamento seja considerado como breve comunicação ou como discurso.
os principais beneficiados por esta Lei.
Repito, vou anexar as normas técnicaS-,- tOdo o quadro
O Sr. Franc~o Rollemberg - Com breve comunicação,
comparativo e as notas taquigráfícils do debate na Câmara, Sr. Presidénte.
apesar de o pronunciamento ser breve e enriquecido pelos
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
apartes- claro -~ mas acho que ele deve suscitar uma corre- palavra ao nobre Senador Francisco Rollemberg, para brev_e
ção de rumo e cautela em todos nós.
comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG (PFL - SE. Para
palavra ao nobre Senador Almir Gabriel para uma comuni- breve comunicação. Sem revisãO do orador:) -Sr. Presicação de Liderança. Logo após procederemos à Ordem do dente, Srs. Senadores, quinta-fe"ira, próX:íma pasSáda, enviaDia.
mos ao Senhor Presidente da República, Itamar Franco, maniO SR. ALMIR GABRIEL (PSDB- PA. Para comuni- festo por nós elaborado e que mereceu apoiamento de todos
cação de Liderança. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente, os Senadores do Nordeste, dizendo da nossa apreensão ante
Srs. Senadores, quero juntar às do Senador_Ja_rbas Passarinho o anunciado corte de recursOs para que tivessem- seguimento
as minhas .Palavras de sentimento pelo falecirrieDto de Roberto as obras de Xingó.
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Naquela oportunidade, não demos lume a esse documento, porque acreditávamos que o Senhor Presidente da República devia recebê-lo primeiro. Agora, com a ·certeza· de que
Sua Excelência já tem em suas mãos esse manifesto, passo
a lê-lo neste instante, para que esta Casa tome conhecimento
do seu teor:
--·-

''Excelentíssimo Senhor Presidente da República
Federativa do Brasil.
Os representantes dos Estados do Nordeste no
Congresso Nacional vêm manifestar a Vossa Excelência
sua mais justificáVel apreensão quanto aos destinos r_eservados a uma das obras de maior alcance só~o-eco
nórnico para a região.
Com efeito, a Usina Hidrelétrica de Xingó, marco
significativo da superação de_ um dos mai~_ graves problemas enfrentados pelo N ardeste brasileiro - o da_
garantia de fornecimento_ de energia à região - vem
sendo abalada por constantes rumores de cortes orçamentários, altamente comprometedore~_ ~o cn:mo.grama previsto para a concluSão de apenas 30% restarites
de suas obras.
Os _custos de operação da usina, que produzirá,
anualmente, em sua primeira etapa, 18,4 bilhões de
quilowatts/hora, ou seja, em torno de 25% de todo
o potencial hidrelétrico do Nordeste, si-?nificam 14 milésimos de dólar por quilowatt/hora gerado, constituindo-se, assim, no empreendimento menos oneros_o_-_já
implantado no Brasil para o_setor. ·
Iniciado em março de 1987, já em 1989 Xingó
conhecia seus primeiros problemas financeiros. Em outubro, houve uma calamitosa paralisação do projeto,
com milhares de demissões e íntranqüilidade social generalizada. Em 19 de julho de 90, os trabalhos foram
retornados. Em meados de 91, o desvio do São Francisco marcou uma etapa fundaniental dos tra~alhos. _
Caso venha a ocorrer qualquer retardamento no
processo, conforme insinua o corte de 115 bilhões de
cruzeiros, a preços de abril de 1992, equivalentes a
47 3 milhões de dólares_, significando um atraso de 30
a dias no cronograma geral, será forçosamente diminuído o ritmo das obras civis, com a conseqüente reprogramação do suprimento de equipamentos previSto.
Isto quer dizer também um oneroso incremento das
necessidades de recursos de 1994, em face do aumento
dos custos e da não-utilização plena das máquinas ~is
ponívcis no canteiro.
Devido aos transtornos de natureza social e económica que a desatenção aos rumos atuais do projeto
económico acarretará para o Nordeste brasileiro, sua
bancada federal não pode deixar de fazer este alerta
em nome da grande expectativa que a Usina Hidrelétrica de Xingó vem trazendo, justificadamente, para
o sofrido povo da nossa região.
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Bras!1ia, 18 de outubro de 1991. .
.
Francisco RoUcmberg, Marco Mactel, Bem V eras, Humberto Lucena, Antonio Mariz, Jutahy Magalhãe~, Josaphat
Marinho, Mansueto de Lavor, Gu]lhc_rme Pal~etra, Mauro
Benevídes, Chagas Rodrigues,_ Lounval Baptlst_a~ Alba~10
Franco, Raimundo Lira, Alvaro Pacheco, LavOisier Mat~,
Cid Sabóia de Carvalho, Divaldo Suruagy, Ruy Bacelar, Luc•dio Portella.

No~embro de 1992

Entre outros, foram os signatáriOs deste mani~esto que
li neste instante e que foi enviado ao Senha~ PreSidente da
República na semana que passou.
Era o que eu tinha a dizer, nesta breve comunicação
a esta Casa.
Muito obrigado, Sr. Presidente .. __

COMPARECEM MAIS OS.SRS. SENADORES:
Alfonso Camargo - Almir Gabriel - Amir Lando Aureo Mello -·Dário Pereira --Eduardo Suplicy- Henrique Almeida- Hydekel Freitas-Jarbas Passarinho -Jonas
Pinheiro- Josaphat Marinho- José Fogaça- José Samey
~Lóurival Baptista- Meira Filho- Ney Maranhão.
O SR. PRES!lJENTÊ (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
requerimento que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
---É lido o seguinte
·
REQUERIMENTO ~•827,_01::-!992
Excelentíssimo Senhor Presidente do Senado Federal
Na forma Regimental venho solicitar a Vossa Excelência
que seja dirigido requerimento de informaçã_9 ao Ex-celentíssimo Senhor Ministro de Estado da Fazenda, contendo as
seguintes informações:_
a) Quais os critérios que orientaram o lançamento do
Imposto Territorial Rural, cujo aumento, segundo informações publicadas na imprensa atinge o percentual de 14 (quatoq:e) mil por cento;
b)Por que não estão prevalecendo no lançamento do referido imposto os chamados fatores de red,ução, tendo em vista
a utilização produtiva da terra.
c) Se o prazo para o pagamento do imposto é mesm!=>
o do final deste mês, o que não ensejaria a possibilidade
de uma revisão nos critérios de lançamento do !TR (Imposto
Territorial Rural), ou mesmo correção de_al_guns çasos, nos
quais afirma-se existir erro de digitação no seu lançamento.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1992. -Senador
Garibaldi Alves Filho.
(Ao exame da Comissão Diretora.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido será despachado à Mesa para decisão, nos termos
do inciso III, do art. 216, do Regimento Interno.
Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
__ Presentes na Casa 36 Srs. Senadores. Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N' 47, 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'47, de 1992 (n'2.628192, na Casa de origem),
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organização interna do :rribunal
Regional do Trabalho da 12~ Região, com sede em
Florianópolis - SC. e dá outras providências. tendo
Parecer favorável, proferido em Plenário. Relator:
Senador ~speridião Amin.
(Dependendo de Parecer sobre as Emendas de Plenário.)
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Nos'termos do art. 140, alínea a, do Regimento Interno,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O parecer condesigno o nobre Senador Bello Parga para proferir parecer clui favoravelmente à Emenda de Plenário.
sobre as emendas.
-Em discussão o Projeto e as Emendas, em- tu-rno único.
O SR. BELLO PARGA (PFL- MA. Para emitir pare- (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
cer.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, trata-se de parecer
_A votação fica adiada por falta de quorum.
de Plenário, sobre as Emendas ao Projeto de Lei da Câmara
n' 47, de 1992 (n' 2.628-A,na Câmara), qué altera a compoO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
sição do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região, com retira o item 2 da pauta, nos termos do art. 175 do Regimento
sede em Florianópolis- se.
Interno.
O Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, com
É o seguinte o item retirado:
o Projeto de Lei da Câmara n' 47, de 1992 (n• 2.628-A, na
Câmara), propõe seja altert;tda a composição c a organização
Item 2:
interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12a Região,
com sede em Florianópolis, Santa Catar~ na.
MENSAGEM N' 359, DE 1992
A lei projetada aumenta de treze para dezoito o número
(Em regi~e ,de urgência, no.s teimo~i d-o art. 336,
de Juízes do Tribunal Regional do Trabalho da 12• Região.
c, do Regimento Interno.)
Em conseqüência~ crfa três cargos de Juiz Toiado Vitalício
Mensagem n•' 359, de 1992, pela qual o Pwsidente
e duas funções de Juiz Classista Temporário (uma para repre9-a _"R-epública solicita _ autorização para que a União
sentante dos empregados; outra, para o dos empregadores).
possa contratar operação de crédito externo, no valor
Prevê o funcionamento do Tribunal em sessão plenária e sua
equivalente a até cento e noventa e nove milhões e
diVisão em turmas e seçúes especializadas, dá ao Regimento
duzentos mil dólares norte~amerícanos, junto ao Banco
Interno a tarefa de definir o número de Turmas e _de Seçôes
lnteramericano de Desenvolvimento -BID, destinada
Especializadas, sua competência c funcionarl?-_e_nto. Dispõe soao financiamento do Programa Infra-estrutura Básica
bre a Presidência e Více-Presidência do TriOunal e sobre a
- Saneamento - Fortaleza - CE. (Dependendo de
Corregedoria. Cria cargos administrativos necessários à nova
parecer.)
·
composição do Tribunal e prevê a fonte de custeio das despesas
-- decorrentes da aplicação da lei projetada.
Na Exposição de Motivos, o Presidente do Tribunal SupeO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) rior do Trabalho lembra as dificuldades por que passa a Justiça
Item 3:
Trabalhista: crescente número de ações trabalQistas (hum miDiscussão, em turno único, da Rcdação Final (ofelhão e 500 mil, em 1991) devido à conjuntura económica c
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer n~ 359,
ao crescimento da clientela trabalhista, poucos juízes na comde 1992) do Projeto de Decreto Legislativo n' 81, de
posição dos Tribunais, e, conseqü(,"!_ntemente., prestação juris1992 (n' 111/91, na Câmara dos Deputados), que aprodicional lenta.
va o texto do Protocolo sobre as Comemorações dos
Ao Projeto foram apresentadas duas Emendas, ambas
Dcscobrimentqs Por~ugueses, celebrado entre o Gode autoria do Senador Espcridião Amin.
verno da República Federativa do Brasil e o Governo
A primeira visa a suprimir, no art. 6", o § -2~>, passando
da
República Portuguesa, em Brasllia, em 7 de maio
o § 19 a ser denominado parágrafo único. Visa-se com ela
de 1991.
a adequar o Projeto à orientação técnica da CoiisUhoria-Geral
Em discussão a Redação Final. (Pausa.)
da República no sentido de que a classificação dos ·níveis
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
dos cargos DAS deva ser determinada no próprio texto legal
Encerrada a discussão sem apresentação de emendas,
e não remetida à deliberação do Tribunal Pleno da Corte
a redação final é considerada definitivamente aprovada, nos
Regional.
termos do disposto no art. 324 ~o Regim~nto Interno.
A segunda visa a alterar a quarta coluna do Anexo I.
O projeto vai à prOmulgação.
-- -de modo que onde está escrito "TRT 12•-DAS-102", passe
É a seguinte a redação final aprovada:
a constar "TRT-DAS-102.5". Essa Emenda é conseqüência
da anterior e visa-se com ela a adequar o anexo ao texto
emendado, observando-se, dessa forma, a orientação técnica
ANEXO AO PARECER W 359, DE 1992
_
da Consultoria-Geral da República.
Redaç-ão rinal do Projeto de Decreto Legislativo
O § 29 do art. 6<? que se pretende suprimir dispõe que
n" 81, de 1992 (n" Jll, de 1991, na Câmara dos Depu"A classificação dos cargos de Direçãoe Assessor"a_mentç Sutados),
perior, na escala de níveis do respectivo grupo, far-se-á por
deliberação do Pleno do Tribunal, obs_ervada a legislação viFaço sabt:r que o Congrc::.so Nacional aprovou, c cu,
gef:!te". A Emenda que pretende suprimi-lo é constitucional Pr~sidentt! do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
e jurídica. Quanto ao mérito, é, na verdade, mais conveniente 28, do Regimento Interno. promulgo o seguinte.
que a classificação dos cargos de DAS conste de texto legal,
não devendo ficar para deliberação do Plenário do-Tr.i.l.mnal.
DECRETO LEGISLATIVO N·'
, DE 1992
A segunda Emenda é conseqüência da aprovação da priAprova o texto do Protocolo sobre as Comemomeira. Ela classifica os cargos de DAS. Nada a objetar.
rações dos Descobrimentos Portugueses, celebrado entre
Isto posto, pela constitucionalidade e juridicidade das
o Governo da República Federath·a do Brasil e o Goverduas Emendas e, no mérito, por sua aprovação, devendo ser
no da República Portuguesa, em Brasília, 7 de maio
salientada a boa técnica legislativa em que estão redigidas.
de 1991.
· É o parecer.
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~ aprovado o texto do Protocolo sobre at.> Come-

morações dos Descobrimentos Portugueses, celebrado entre
o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo
da República Portuguesa, cm Brasí1ia, em 7 de maio de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à aprovação do Congresso
Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
presente Protocolo, bem como quaisquer ajustes. complementares que, nos termos do art. 49, inciso 1, 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 (Magno Bacelar) -Item 4:
Discussão, ém tui-n.O-úilico, da Redação Final (ofe~
recida pela Comissão Diretora em seu Parecer no 360.
de 1992) do Projeto de Decreto 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
Domínio do Turismo, celebrado em Roma, cm 11 de
dezembro de 1991.
Em discussão a redação fínal. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discuss_ão sem apresentação de emendas,
a redação final é considerada definitivamente aprovada. nos
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno.
O projeto _v_ai__ à_ promulgação.
É a seguinte a rcdação final aprovada:

ANEXO AO PA:RECER W 360, DE 1992
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo
n• 82, de 1992 (n• 187, 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 W

• DE 1992
Aprova o texto do Acordo entre a República Fede~
rativa do Brasil e a República Italiana sobre COoperação
no Domínio do Tnrismo, celebrado em Roma, em 11
de dezembro de 1991.

Art. }9 É aprovado o texto do Acordo entre a Repú~
blica Federativa do Brasil e a República Italiana so6re Coope~
ração no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em 11
de dezembro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciação do Congres~
so Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
do referido Acordo, bem como quaisquer ajustes comple~
mentares que, nos termos do art. 49, inciso 1, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromissos gravOsos ao
património na~ional. Art. 29 Este decreto legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
_,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacellarj - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Há oradores inscritoS.
Concedo a palavra ao nobre Senador João França.

Novembro de 1992

O SR. JOÃO FRANÇA (PDS- RR. Pronuncia o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr,..; e Srs. Senadores, a cada
fínal de exercício, não importando qual seja o governo, chega
a esta Casa wna proposta de reforma fiscal. Umas mais, outras
menos ousadas, mas todas tentando fechar as contas do Governo e sempre propondo o aumento da carga tributária.
Niilgué-m discute a necessidade urgente de uma reforma
na estrutura fiscal,_ pois sabemos que as dificuldades .de caixa
do Governo têm impossibilitado -toda e qUalquer política de
investimentos, mesmo aquelas indispensáveis, ou até mesmoo cus_teio d~s obrigações já assumidas.
Mas são altamente discutíveis a criação de novos tributos
e o aumento das alíquotas dos 58 tributos já existentes.
O Goveino, mais uma vez, tenciona resolver o problema
crónico da falta de dinheiro saqueando a algibeira do Brasil.
As medidas propostas provodm irritação, desalento e
indignação na população brasileira, principalmente no setor
produtivo e na classe dos assalariados, que já suportam uma
altíssima Carga tributária.

O leque de providências proposto pelo Governo vai-se
restringir à criação de tributos sobre combustíveis, energia
elétrica e telecomunicações, ao lado de um novo imposto
sot?re transações financeiras.
Em resumo: o setor público não consegue fechar as suas
contas e, em vez de promover uma re_dução adequada nos
seus gastos. não hesita de forma atabalhoada e irresponsável,
em lançar mão de novos tríbutos.
A proposta do Governo torna o Sistema Tributário Nacional mais confuso, distorcido, oneroso e injusto, perdendo uma
grande oportunidade de simplificar a nossa estrutura tribu~
tária.
É inegável, Sr. Presidente, que a capacidade contributiva
da sociedade se encontra fortemente deprimida diante do atual
cenário de recessão, inflação crônica _e elevadíssimo grau de
incerteza, o que só proporcionará um aumento ainda maior
da taxa de sonegação.
Não reconheço, ainda, no Estado Brasileiro, a menor
legitimidade para vir cobrar dos contribuintes, com mais tributos, a conta crescente da sua própria írfcspOnsabilidade geren~
cial.
Ainda mais que se trata de impostos indiretos, constituindo~se numa tributação inflacionária e regressiva.
O IPMF, Sr. Presidente e Srs. Senadores, é um imposto
sobre a renda, ao qual se acrescenta outro sobre o consumo.
Efetivamente, o assalariado que já tiver sofrido um des~
conto na fonte, ao receber seus rendimentos, terá de pagar
novo imposto a cada vez que fizer uma transação com cheque.
Mais uma vez, impõe~se registrar que os mais atingidos
Sefão aqUeles que mais pagam-impostos.
U Imposto seletivo nos parece ainda mais nocivo, pois
incide sobre produtos como combustíveis, energia elétrica e
telecomunicações, _e atingirá todos os bens e serviços que sempre têm algo a ver com tais insumos. Não afetará, certamente,
a rentabilidade das empresas, que simplesmente repassarãO
esse aumehto de custo aos consumidores fi·nais, determinando,
em COf)Seqüência, uma redução do poder aquisitivo da popu~
lação e um efeito recessivo ainda maior. por obrigar os agentes
econômicos a redUZir sua poupailça.A reforma anunciada, na realidade, fortalece a regressividade de nosso sistema tributário, sem estimular a retomada
do crescimento.
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parece sUperar, ém--~l:mensão e diversidade, a eficiência das
formulas para equacioná-las.
Em minhas preocupações de político~ nestes longos anos
em que- tenho exercido cargos públicos e mandatos eletivos,
o nosso País: Segmentos produtivos trabalhando, cada vez sempre refleti muito sobre uma questão que vinha se avolumari.do, há longos anos, relacionado por um lado com a infân-mais, para um Estado improdutivo e perdulário. __ Defendemos, sim, Sr. Presidente, uma ampla reforma cia· carente e poi" oUtro com a --v-elhice, que -inais modernamente, se tem chamado de terceira idade.
na legislação que regula o Imposto de Renda, sobretudo uma
Estes dois quesitos, que têm desafiado o governo e a
redução signifícatiVa nas alíc]_uotas de desconto na fonte para
pessoas físicas, p3rtindo~se dõ princípio irrefutável de que socíedade se resumem no binómio: o menor abandonado
salário não é renda, e poitailto não pode ser alvo da voracidade e a previdência social, coin seus 13,5 milhões de aposentados
e pensionistas, binómio este, a cada ano nutrido pelo crescifiscal do Governo~
mento populacional e pelos novos contingentes da população
O povo brasileiro está cada vez fiais pobre e não pode
ficar à mercê dos governos que se sucedem, pagando cada economicamente ativa que completam seu tempo de serviço,
ou que antes disso deixam pensão aos seus dependente~
Vez mais imposto e financiaõ.âo, com imensos sacrifícios, a
ineficiência e a ineficácia da máquina governamental.
Assisur ao menor carente, amparar a criança abandoNão podemos entender, Srs. ~enadores, por que o Go- nada, p-agar em dia devidamente corrigido e atualizado os
verno não propõe a instituição de imPOsto sobre grandes f?rtuvalores dos beneficiáriOs da previdência tem sido um dos maionas, já previsto na ·n-ossa Carta Magna 1 no art. 153", inciso res desafios que já se impõem aos Governos.
VI, preferindo optar pelo caminho mai:s fácil do aumento
Na última sexta-feira, dia 20 do corrente, atendendo a
da tributação, penalisando, de novo, a já tão ~ofrida classe
convite do Ministro Antônio Brítto, Viàje_i para Aracaju onde
média.
assisti à inauguração do Terceiro Posto de Benefício Automa~
Há ainda outra alternativa, também avalizada pela Cons- tizado do INSS no Esiado de Sergipe.
tituição Federal, que é a criação do imposto sobre grandes
Fiquei impreSsionado com os novos recursos organizalatifúndios improdutivos, poupando assim a classe trabalha- cionais e tecnológicos utilizados nessa nova unidade do INS~
dora dos "pacotes'~ fiscais que lhe roubam o poder aquisitivo qUe- tem por objetivo principal agilizar o-atendimento ao públie fazem com que ela se torne refém dos desacertos e descon- co do referido Instituto, limitar as filas, controlar e difundir
troles do Governo.
infOrrilaÇões precisas, sobre cada beneficiário e, de _um m~~()
Precisamos marcar a nossa posiç-ão nesta Casa, Iejeitando geral, otimizar o atendimento e -o pagamento de benefícios~
qualquer reforma fiscal que importe no aumento -de alíquotas com melhor controle e segurança.
ou que represente, simplesmente, a criação de novos t~ibutos.
Mas Sr. Pres_idente.e Srs. Senadores, o que mais me im. Deve ficar claro para o Governo que tláCi aceitaremos pressionou foi a mensagem do Miriistro António Britto que,
"pacotes" prontos e acabados. Queremos o reapaFelhamento
apesar de ter assumido o Ministérío da Previdência há poucos
da Receita Federal e o reforço da fiscalização para que -o dias, já demonstra absoluto conhecimento dos problemas da
Governo pos-sa ampliar a arrecadação de impostos, sem recor- sua pasta e conseguindo-tomar um importante conjunto de
rer aos bolsos dos assalariados e se~ punir aqueles que produ- medidas visando resgatar a imagem, a credibilidade e as finan·
zem para o engrandecimento do nosso País.
_
ças da Previdência Social no País.
O ajuste fiscal, volto a dizer, é necessário, mas a solução
Em Sergipe, onde fomos recebidos pelo Governador effi
proposta deve ser analisada com muito cuidado.
Exercício, José Carlos Teixeira, o Ministro afirmou que "tudo
·
Não podemos analisá-lo e votá-lo, sob pressão, pois cabe que a Previdência deve, a Previdência está pagando e vai
a nós a responsabilidade de contribuir, de. forma definitiva, pagar, mas, em compensação, vai cobrar tudo dos que devem
para que alcancemos, de uma vez por todas, a justiça fiscal:
a e ta:•, e assegurou que a partir de 19 de dezembro os aposenTemos que pensar nos dois pólos da questão: de _um _ tados de todo o País começam a receber os polêmicos_147%
lado, as dificuldades de caixa do Governo; e de outro lado, e o 139 salário.
as dificuldades económicas que estão sendo enfrentadas pela
A imprensa sergipana deu ampla cobertura e divulgação
sociedade, principalmente pelos assalariados, restando a nós,
dessa importante visita ao Estado e comentou com muito
como agentes polítícos, encontrar o ponto de equihbrio que interesse. algumas_ ~g?-~í~!icas que S. Ex~ citou e_ das decisões
- ' ·- ~ - - ·
satisfaça aos interesses em jogo.
que vem tomando no Ministério, onde existem relacionadas
Coloco, Sr. Presidente, estas idéias para debate e tenho mais de 400 mil empresas devedoras. Para cobrar os seus
certeza de que esta Casa saberá. mais uma vez, cumprir o
débitos, fiscalizar e prestar assist~ncía técnica acs seus contriseu papel, atuando com equilíbrio e justiça e buscando uma buintes o Ministro mandou contratar" mais de 1600 fiscais.
solução para o grave problema econômico-financeito que atin- Pretende, até o fim deste· ano, estar, absolutamente, em dia
ge a todos nós, como País e como Nação.
com os compromissos que assumiu para este exercício.
Muito obrigado.
O propósito da atual administração da Previdência Social
é zerar o déficit. Cumprirá todas suas obrigações, mas para
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a isto exigirá todos os seus direitos. pagará a quem deve, mas
palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
-cobrará de quem lhe deve. Para alcançar este objetivo ele
demonstrou ter respaldo, determinação e já alinhavado um
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Sr•~ e SrS. "Senadores, plano que inclui meios organizacionais e administrativos para
quem a tua na vida pública não pode fícar indiferente __aos cumprir esta meta de resgatar a imagem e as finanças da
inúmeros problemas sociais que existem em nosso País. O OreVidPnri~ "odal.
Brasil cnm1 1 '"
tactos, tem procul'al.l.o soluçóes para as questoes sociais, que ao Estado, o Mmistro destingUiu ~vut a b-Ua VJ.b-W:l uuta lllSU\Wn
Por que, em vez de elevar os impostos, o Governo Fedenil
não cobra os devedores? Por que_ não fala em reforma da
máqui:O.a adminiStriltíVa e no enxugamento do Estado?
Precisamos sair do lugar comum, que sempre caracterizou
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ção que há 25 (virite e cinco) anos vem lutando para fazer
alguma coisa de positivo em favor dos menores carentes, dos
meninos de rua, desse contingente de pequeninos deserdados

aposentados··; e A-Tãrdê, edição de 22RllR92, "Previdência
quer pagar a quem deve e cobrar o que lhe devem".
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.(Muito bem!)

da sorte, e desamparados da fortuna, mas que fazem parte
da sociedade brasileira, pois também pertencem ao futuro
do País, porque os meninos de hoje são os homens de amanhã.

DOCUMENTOS A QUE SE REFERE O SR,
LOURIVAL BAPTISTA EM SEU DISCURSO,' .

Antônio Britto visitou o InStituto Louriv-al Fontes e deu,

com a autoridade de sua presença e a esperança de suas palavras, um novo alento àquela comunidade juvenil e às pessoas
que lá trabalham e que passam, nessa ocasião, por um sentimento de orfandade, devido ao súbito falecimento de sua
principal mantenedora, dirigente e fundadora, D. ~ildete F?l-::
cão Baptista._
Embora a prudênCia não me aconselhasse acompanhar
essa visita, devido ao estado emocional em que aírida me
encontro, não pude me negar a esta oportunidade de acampaR
nhar o Minísti'o da Previdência Social nessa viagem, -quando
demonstrou muito interesse em conhecer a dimensão da obra
social que ali se realiza, com muito idealismo, grandeS'diflculdades, mas, sobretudo, com profundo sentimento fraternal
de caridade cristã.
No instituto as crianças receberam festivamente- e com
elogiável disciplina o seu ilustre visitante, acompanhando-o,
com grande curiosidade, na inspeçáo que fez a todos os seus
pavilhõ_es onde circulam, atualmente, quase mil jóve"iis e por
onde já passaram mais de 17 mil, desde sua fundação, e que
hoje são médicos, engenheiros, oficiais milita-res, políticos e
profissionais de variada qualificação, mas, sobretudo, cidadãos, homens de bem, resgatados do risco da marginalidade
para servir ao Pafs.
Sou muito grato ao MtflíStro Antôniõ-Britio pelo convite
e por esta visita tão gentil, solidária e oportuna. Manifesto,
também, o agradecimento de todas as pessoas que trabalham
e colaboram ou são assistidas pela entidade. Quero agradecer,
também, a atenção do Governador em Exercício, José Carlos
Teixeira, que nos _acompanhou -em Aracaju.
- - ----Depois de Sergipe, onde fez reuniões de trabalho com
Diretores do INSS e de outras áreas da Previdência, as quais
compareci, o Ministro viajou para a Bahia, onde inaugurou,
em Salvador, o primeiro serviço de computação, interligado
à Dataprev e instalado na Federação Baiana de Aposentados
e Pensionistas, a primeira entidade de classe a te.r um serviço
onde qualquer beneficiário, portando apenas o seu número
de registro, poderá ter acesso imediato a todas as in{onriações
de que precisar sobre a sua situação, o que_ vem a -tornar
desnecessário se recorrer às longas filas dos balcões do INSS.
Tenho a esperança de que finalmente com a atual diretriz
implantada nesse Ministério, se dê um passo decisiVo- para
a solução dos problemas da previdência pública em nosso
País.
Finalizando, Senhor Presidente, peço a transcrição com
o meu pronunciamento dos seguintes artigos publicados na
imprensa: Jornal da Manhã, edição de 21 de novembro de_
1992: ~'Ministro Inaugura Novo Posto Automatizado da Previdência"; "AntOnio Britto faz um balanço do órgão"; Gazeta
de Sergipe, edição de 21 deriOvembro de 1992; "Ministro e
Governador Inaugura Posto Automatizado da Previdência"_;
"Britto aSsegura que qu(_!in deve não vai ter per4ão"; "Previdência vai cobrar todas as dívidas para pagar aposentados";
Tribuna da Bahia, edição de 22Rll-92, "Previdência faz em
dezembro o maior pagamento de sua história"; "Britto inauR
gura terminal de computador para aposentados" e A T~rde,
edição de 21R11R92, "Previdência paga mais deU$ 2 bi aos

DOCUMEI!ITOS A QUE SE REFERE O SENADOR LOURIVAL BAPTISTA
Jornal da Manhão -

21: II '92

MINISTRO INAUGURA NOVO POSTO
AUTOMATIZADO DA PREVIDêNCIA
O Ministro da Previdência Social Antônio Britto esteve
ontem, em AraCaju, para uma reunfão com os diretores do
C:,rgã_o no Est~do e estabelecer as diretrizes do Ministério,
que é pagar tudo aquilo que se .deve aos aposentados. Já
em dezembro, ele vai começar a pagar os 147 por cento e,
em janeiro, iniciar o pagarriento das correções devidas. Os
benefícios que encontramRse paralisados, ele disse que estão
quase todos pagos. Participaram da reunião, que ocorreu às
9:30 horas, na Superintendêncía do INSS, o governador em
exercício, José Carlos Teixeira e OSeriador Lourival Baptista.
Mas, para poder pagar aos aposentados, Antônio Britto
vai cobrar de todos que devem à Previdência Social. pois,
na sua avaliação, as finanças da Previdência encontramRse
num equihbrio muito precário, em função de, ao longo dos
anos, os governos terem feito caixas às_ custas dos aposentados.
"Dois milhões de pedidos de aposentadoria ficaram nas gavetas, então essas despesas não aparecíam. Houve pagamento
de mais de um milhão de aposentadorias sem correçáo e não
foi feita a revisão determinada pela Constituição. Por conta
disso, estamos determínando que tudo aquilo que se deve
ao aposentado seja pago. mas para isso, vamos cobrar tudo"
que nos devem". Enfatizou.
Segundo ele, em todos os Estados tem se con.seguido
resultados muito bons de fiscalização, e citou. o caso de SergiR
pe, que neste último mês, conseguiu um crescimento a ponto
de fiscalizar 123_ empresas, visitar mais 312 pãra aconselhamento e recolher Cr$1,2 bilhão. "Há um esforço e ele pode
ser melhorado em todos os Estados, e ele vai ter que ser
melhorado''.
Hoje, 423 mil empresas devem a Previdência Social no
país, e para evitar a morosidade na cobrança do débito, AntôR
nio Britto determinou que todo o trabalho passe a ser efetuado
por computadores, exatamente para saber na hora, como cobrar e· a quem cobrar. "'Estamos nos preparando para essa
guerra contra os que nos devem ou os que sonegam os recufsõs
da Previdência". Uma das medidás a dotadas por ele para
evitar a demora na cobrança da dívida foi a contratação de
fiscai~L-

Segundo o ministro, foram convocados 1.647 fiscais que
estão sendo treinados em Brasnia e, a partir de março, vão
estar nas ruas de todo o Brasil, para dobrar a fiscalização.
Com relação à instituição da previdência privada, Antônio
Britto defende que haja urna previdência pública que é básica,
e uma outra privada para complementar a primeira·.
"O que não sou a favor, é acabar com a previdência
pública para só ter a privada". sentenciou.
Quanto aos segurados que solicitaram a sua aposentaR
doría mas não conseguiram receber o seu benefício. ele afirR
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moú que existem dois milhões de pessoas querendo se aposentar e já aposentaram um milhão e 400 mil. Dos 600 mil restantes, mais de 400 mil não tinham direito a aposentadoria porque
o processo era totalmente incorreto, "portanto, batemos este
ano todos os recordes em concessão de aposentadorias ao
concedermos um milhão e 400 niil. Valnos ainda até dezembro, conceder mais 200 inil, -e resolver todo aquele problema
das pessoas que estavam esperando para se aposentar", adiantou.
Quanto ao buraco-negro, ele explicou que sãO pessoas
já aposentadas mas que tiveram o valor do seu benefício jogado no chão e que agoni está revisando. "São 962 mil aposentadorias que nós terminamos a revisão até 31 de- aezeiribro.
Isto querdiz~r. que tudo que a Previdência deve, a Previdência
está pagand9·e vai pagar, mas em compensação, a Previdência
vai cobrar tUdo que devem a ela", ressaltou o ministro, que
anunciou inclusive, a cobrança da dívida dos Estados e Municípios para com a Previdência, e casO seja neCessário, vai
bloquear inclusive as contas.
Jornal da Manhã- 21-11-92
ANTÓNIO BRITTO FAZ
UM BALANÇO DO ÓRGÃO
O Ministro Antônio Britto, recebeu um balã_ríço _a§itu-ação da Previdência Social em Sergipe, onde existem 125.329
aposentados, sendo 64.025 urbanos c 61.304 rurais. Para pagar
todos esses aposentados, a Previdência dispôs no último mês
de novembro, de Cr$89,7 bilhões. O número· de benefícios
concedidos no ano de 1992 também cresceu, atidgindo, até
nove de novembro, 4.204 beneficiários.
As informações do documento dão conta ainda, que existem 5.366 benefícios por invalidez, e deste_ total,_ L247 foram
revisados, mas somente um foi cancelado. Outros 107 estão
em diligência. Encontram-_se também sob revis_ão,.6.304 aposentadorias rurais e já foram canceladas 2.652. Ação Fiscal
Em outubro, o INSS fiscalizou 123 ·empresas e visitou·
mais 312. Com isto, foral'il recOlhidos Cr$1,2 bilhão. A arrecadação da Previdência em--outubro foi de Cr$ 50,2 bilhões.
Porém, de janeiro a outubro, foram "íiscalizadas-700 empresas
e visitadas mais 2.178. Foram recolhidos Cr$2,8 bilhões e
notificado um débito de Cr$45 ,3 bilhões.
Ao fiscalizar os órgãos públicos, verificOu-s-e- que estão
devendo à Previdência uma fundação e uma autarquia, além
de outros 144 órgãos públicos municipa"is e mais quatro estaduais, num total de 53,2 milhões-de UFIR. Já encontrah1-se
parcelados na procuradoria, os débitos de quatroórgãos públicos e 15 empresas privadas.
Gazeta de Sergipe- 21-11-92
MINISTRO E GOVERNADOR INAUGURAM
POSTO AUTOMATIZADO DA PREV!D'"NCJA
"O Ministro Antônio Brittó, como homem séi'io, honesto
e copetente, vai resgatar a Credibilidade do Poder Público,
acabando de uma vez com o vírus da corrupção e aquelas
pessoas ·que prócura-ram----rn.acular o Sistema Previdenciário
do País." Foi o que disse onte-m o governador ~m exercício,
José Carlos Teixeira-, ·ao ·recebe"!, no aeroporto de Aracaju,
o ministro da Previdência Social, António Britto, que vei()
a Sergipe para inaugurar o terceiro posto automatizadO-doINSS. Sempre acompanhado pelo goverõador em exercício,
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o Ministro VISitOU as instalaçõeS do IIIstifUtO Loiirival Fonte~
e participou de uma reunião com todos os diretore's do INSS
no Estado.
Do aeroporto, toda a comitiva se dirigiü para o prédio
do INSS, onde aconteceu uma reunião à porta fechada com
todos os. diretores do INSS, e também dos Correios. "'Nós
queremos que a EBCT também participe deste processo de
oferecer o melhor serviço possível às pessoas que precisamda Previdência SociaL Tudo que devemos aos aposentados
vamos pagar, inClusive os 147 que serão pagOs em deZembro'',
ressalta -o rnínisti'o; ao- afirmar qUe-, para isso, a PrevidênCia
vai éobrar com rigor a todas as pessoas e instituições públicas
e privadas que devem ao órgão. Ao superintendente do órgão
em Sergipe, Celso Dantas, ele determinou: "cobre de todos
os sergipanos que deVem p3ra que ninguém fique sem recebe,r
da Previdência o que tem direito",
Instituto Lourival Fontes
Terminada a reJJnião no prédio do INSS, toda a comitiva
se dirigiu para o Instituto Lourival Fontes. AO lado do senado-r
Lourival Baptista, o ministro visitou todas _as instalações do
Instituto-. Muito emocionado, o-senador quase não conseguia
falar. Sempre falava no nome de sua mulher, e fundadora
do Instituto, dona Hildete Baptista, falecida recentemente.
-"Vocês da imprensa';, disse o senador, sabem muito bem
o que estou sofrendo. Perdi a minha mulher, criadora desta
obra fantástica, que durante toda a sua vida fez o bem sem
olhar a quem." O ministro Antônio Britto ressaltou que- se
o setor público tiver competência e compromisso em mtidar
o quadro social que reflete na população, principalmente na
camada mais carerite, 6 Instituto Lourival Fontes tem que
ser ajudado.
Terminada a visita ao Instituto Lourival Fontes, o governador em exercício, José Carlos Teixeira, o ministro da Previ-dência Social, António Britto, e o superintendente regional
do INSS, Celso Dantas, seguiram para a Avenida Ivo do
Prado, para a solenidade de inauguração do terceiro posto
automatizado do órgão.
Gazeta de Sergipe- 21-11-92

BRITTO ASSEGURA QUE QUEM
DEVE NÃO VAI TER PERDÃO
--Quem deve a Previdência terá de pagar e a Previdência
vai pagar a quem de. Foi o que garantiu o miniStro da Previdência, deputado federal António Britto, na entrevista coletiva que concedeu logo após o desembarqoe no Aeroporto
de Aracaju. Ele recebeu o_ pedido dos prefeitos municipais
para que não mantenha o bloqueamento na liberação dos
reCursos das Prefeituras em débito, mas foi taxativo, lembrando que as administrações municipais tiveram 20 anos para
saldar as dívidas e agora terão mesmo que pagá-las. Os club~
de futebol, grandes devedores da Previdência, também estão
na mira do miriisfro. (Página 3A.)
Gazeta de Sergipe- 21-11-92

PREVIDÊNCIA V AI COBRAR TODAS AS
DÍVIDAS PARA PAGAR APOSENTADOS
A Previdência Social não daiá -ti-égua às Prefeituras queestão devendo o INSS, _segundo garantiu ontem o ministro
António Britto,.no Aeroporto de Aracaju, argumentando que
todas receberam 20 anos para pagar e ainda o cancelamento
de uma parte que pagavam e em troca têm que pagar.
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Antônio Britto garantiu que não haverá o desbloqueio

das receitas de qualquer Pr.cfcitura devedora, mesmo que isso
venha a atrapalhar a administração municipal.

- Todos nós, GovernoS Federal, Estadual e Municipal
temos que fazer um esforço para colocarmos- a casa em ordem

e isso significa que todo mundo que deve vai ter que pagar,
e quem deve receber vai ter que receber e enfatizou António
Britto.
Quanto a-os clubes de futebol, grandes devedores dã Pievidência Social, António Britto disse que fechou um acordo
com os clubes e os parlamentares. Na quarta-feira próxima
o senador aprovará uma lei que negociamos com absoluto
entendimento, de modo que todos os clubes de futebol vão
começar a pagar a Previdência, dentro desse esforço de acerto
de contas. Tudo que a Previdência ·deve às pessoas ela também
deve pagar assegurou António Britto.
O ministro disse que sem a reforma fiscal que está para
ser aprovada pelo Congresso Nacional não terá hospital, aposentado recebendo, buracos de es.tradas sendo tapados. O
país está num caos e sõ se sai Ode se o Governo, além de
honesto e competente, tiver condições de trabalhar. E é isso
que está se buscando do Congresso e temos certeza de que
vamos conseguir a aprovação da reforma fiscal -disse António Britto.
O ministro da Previdência Social afirmou que Itamar assumiu com dificuldade muito grande. O país sabe das Circunstâncias dramáticas que levaram ao afastamento do presidente
Collor e à situação absolutamente terrível de vida em todos
os níveis do setor público - lembrou António Britto.
- 0 presidente Itamar e todos nós temos o compromisso,
sem nenhum milagre e promessa falsa, de aproveitar esse_s
meses a tentar colocar a casa em ordem- garante o ministro.
Fraude de 147%

António Britto disse que quem não paga ã Previdência
vai ter más notícias. Nós vamos- cobrar de todos os devedores
-completou.
Ele asseverou que no dia l!> de dezembro os aposentados
de todo o país começam a receber os 147% e: o 13~%. O
princípio é mUito simples: será pago tudo que se dever, assim
como cobrados todos os débitos -explicou.
Segundo António Britto, foram canceladas 500 mil aposentadorias fraudulentas nos últimos meses, foram abertos
inquéritos-e·m-vátios Estados. Isso significa que a Previdência
está se organizando para corresponder às expectativas - concluiu António Britto.
Os jornalistas que compareceram ao Aefop-Orto de Aracaju justificaram--a Antônio Britto não recepcioná·lo na pista,
considerando que ele é repórter, pela intransigência da Infraero que prejudicou o trabalho dos profissionais da imprensa.
Tribuna da Bahia, 22-11-92

PREVIDÊNCIA FAZ EM DEZEMBRO O MAIOR
PAGAMENTO DE SUA HISTÓRIA
Helena Daltw
Acesso garantido
a 13,5 milhões
de beneficiários

A Federação Baiana de Aposentados e Pensionistas (Febap) é a primeira-no pafs a contar com um terminal de compu-
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tacÍor illterligado ã Datapn::v. Em Mina!:> Gerais, o serviço
é de apenas vídeotcxto. Através desse computador, o aposentado ou pensionista, com o número do seu benefício, poderá
ter acesso a todos os dados que precise a seu respeito no
INSS. O ministro Antônio Brítto anunciou que a proposta
é de expandir esse serviço para todo o Brasil, atendendo os
13,5 milhões de bcnficiárioS da Previ9ência SociaL
Insta_lado n-o Clube Fantoches, provisoriamente, o computador implicará para a Febap apenas no custo de telefonia.
O gerente técnico regional da Dataprcv, Reinaldo Almeida,
avalia que esse custo não supere Cr$1 milhão mensal. A Dataprcv está treinando uma equipe de diretores da Febap, para
que saibam usar corretamcntc o terminal. O computador foi
cedido pela Dataprev e_ o_ INSS se encarregou de fornecer
os móveis.
Brasilia- Os pagamentos do Í3;'-salário, aposeOladorias
e peõsões de novembro e a primeira parcela dos atrasados,
relativa ao ajuste de 147,06%, começam a ser feitos no dia
1" de dezembro, terça-ff.!ira, e se encerram no dia 14;, segunda~
feira. Com esses pagamentos, a Previdência Social vai desembolsar, cm dezembro, o maior volume de recursos de sua
história, avaliado hoje cm US$2,2 bilhões, o equivalente a
13,75% de _sua previsão orçamentária para 1993, -de acordo
com o ministro Antônio Brit_hJ.
Todos os 13 milhões de aposentados c pensionistas vão
receber o bcndício de __novembro mais o 13'·' salário, sendo
que este último será pago de forma integtal apenas para os
que estão cadastrados há mais de 12 meses, a completar até
dezembro. Os demais receberão o 13" salário em valor proporciona"! ao tempo de registro, como ocorre com os trabalhadores
da ativa.
A primeira parcel.a de pagamento dos atrasadoS, relatiVa
ao reajuste de 147,067c, será concedida somente_ para os 2,5
milhões de aposentados e pensionistas que recebiam mais de
um salário mínimo ém março de 1991. Nessa época, o salário
mínimo estava fixado em Cr$17 mil. Os demais, que recebiam
acima de Cr$17 mil nesse perímlo, já ganharam a reposição
de 147,069ó, que foi a variação do mínimo de março de 1991
a agosto de 1991. Por esse motivo. não têm atrasados a receber, referentes ao período considerado.
Retroativos - Os atrasados são t'etroativos a setemtro
de 1991, quando a Previdência pagou aos aposentados um
reajuste de 54,6%. da competência agosto. Esse aumento
foi relativo à variação da cesta hásica instituída à época pelo
governo. Foi esse período que começou a polêmica sobre
os 147,06%.
Índices - Durante sua gestão, o ex·ministro da Previdência, Reinhold Stephanes, tentou corrigir essa distorção,
porque, cm seu entendimento, o pagamento que deveria ter
sido feito cm setembro de 1991 era de 79,96%, equivalente
à variação do INPC de março a agosto de 1991. Stephanes
concedeu, então, um reajuste de 16,4% (diferença entre
79,96% e os 54,6Ç( 4.ue foram pagos pelo governo) para os
que recebiam acima de um salário mínimo em março de 1991.
Somente após a decisão do Supremo Trihunal Federal (STF),
é que Stephanes foi obrigado a pagar a diferença que faltava
para completar o reajuste de 147,06%-, que foi de 37,29%.
Esse índice foi pago cm setembro e imediatamente incorporado aos hendlcios.
Falta agora o pagamento dos atrasados. Em princfpio,
esse pagamento será feito em 12 parcelas mensais. O valor
dessa dívida será calculado pela diferença devida dos 37,29%
sobre o valor atua\ do benefício. Essa diferença será multipli~
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cada, mês a mês pelo INPC, a partir de setembro de 1991.
A sorna de tudo dividido por 12 será igual ao valor da primeira
parcela dos atrasados a ser paga cm dczemhro para tada apo-

sentado. O dinheiro será depositado na conta do aposentado
ou pensionista, juntamente com o benefício de novembro e
com o u~ salário.
Antecipação - Pela Lei de B_enefícios e de Custeio, o
13"' salário poder ser pago aos aposentados até o dia 20 de
dezembro. O ministro Antônío Britto disse, entretanto, que
antecipou o pagamento do 13'' para evitar que os aposentados
tenham que ir duas vezes aos bancos no mesmo mês.
O calendário de pagamentos vai do dia l'' ao dia 14 de
dezembro para todos os benefícios concedidos até o dia 31
de julho deste ano. Os aposentados e pensionistas com bene~
ficios conCedidos a partir de agosto deste ano, receberão nos
dias 15 e 16 de dezembro. Estes últimos não recebem os
atrasados e ganham o 13<:> propordonal.
O pagamento será feito de acordo com o número final
do beneficio. Os bc:ndícios com final 1, 2, 3 e 4, serão pagos
nos dias respectivos de dezembro. Os benefícios com fínal
5, 6, 7, 8, 9 e O serão pagos, respectivamente, nos dias 7,
8, 9, 10,11 e 14.
Tribuna da Bahia, 22-11-92
BRITTO INAUGURA TERMINAL
DE COMPUTADOR PARA APOSENTADOS
O ministro da Previdência Sociai,-Antônio Briho, inaugurou ontem, em Salvador, o primeiro terminal de_comput;;tdor
de uma entidade de classe interligª(jo à Dataprev. Com o
novo sistema, os aposentados e pensionistas da Bahia não
precisarão mais recorrer aos balcões do INSS para ter informações sobre os st!'us pagamentos. Qualquer informação poderá
ser obtida, a partir de agora, com o com-putador, instalado
provisoriamente no Clube Fantoches. Em uma cOncorrida solenidade e para satisfação dos idosos presentes, Britto anunciou que em 1~ de dezembro os aposentados e pensionistas
estarão recebendo o salário de novembro, já reajustado, e
o 139 salário.
Na inauguração do terminal de computador, no Clube
Fantoches, o ministro anunciou várias inedidas que adotoú
nos 36 dias em que está à frente da Previdência Socb.l. Assegu~
rando que a PS vai pagar tudo que deve e cobrar tudo que
lhe devem, Antônio Britto anunciou que todos os que se
aposentaram esse ano e não tiveram seus pagamentos corrigidos, vão ter direito à corrcção, que será paga em janeiro.
Em relação aos .2 milhões de pedidos de aposentadorias que
estavam engavetados, Britto informou que já-tinham-siâo au~
torizadas 958 mil urbanas e 474 mil rurais, num total de
1.432.821 aposentadorias. O "buraco negro" também está
recebendo o empenho na Previdência Social. Dos 962 mil
casos que envolve, 700 mil já foram revisados e estão sendo
pagos.
Doação - Aproveitando o entusiasmo dos aposentados
e pensionistas e assegurando a liderança do presidente da
Federação Baiana dos Aposentados e Pensionistas, Gífson
Costa, o ministro António Britto determinou ao superintendente regional do INSS, CréSio Rolim, que cedesse uma das
instalações da Previdência, que estefã desocupada, para funcionar a sede da Febap. Os anúncios foram feitos diante do
s~perintendente da Dataprev, Tadashi Koshima e do líder
do PMDB na Câmara, Genebaldo Correia. Britto apresentou,
ainda, algumas propostas encaminhadas ao Congresso Nacio~
mil e que contará com o apoio do PMDB. Um dos projetas

pretende garantir o acc~~o de um repr~sentante da Cobap
no Conselho da Previdência e Seguridade Nacional. A outra
proposta é de criação da função de Ouvidor Geral d~ Previdência.
Os aposentados aplaudiram o ministro da Previdência
Social ante a informação de que 115 mil empresas haviam
sido fiscalizadas c que Cr$ 757 bilhões foram recuperados.
As prcfcitufaS que não pagavam a Previdência tiveram suas ·
contas cortadas por Antônio Britto, que pretende estender
a mesma medida ao setor público estadual e federal. Com
essa arrecadação, será possível pagar todas as causas perdidas
na Justiça, justificou o ministro. Mas co.m uma ressalva: as
causas acima de Cr$22 milhões serão conferidas com maior
rigor, para evitar fraudes, enquanto as com valores inferiores
serão pagas imediatamente.
A Tarde 21-11-92
PREVID~NCIA PAGA MAIS DE

US$2 BI AOS APOSENTADOS
Para inaugurar um terminal de computador do sistema
INSS/Dataprev na Federação dos Aposentados da Bahia e
Sergipe, chegou ontem à tarde a Salvador o Ministro da Previ~
dência Social, António Britto. À imprensa, disse não admitir,
em nenhuma hipótese, que o aposentad0 receba salário inferior aos servidores da ativa, acentuando que a Previdência
vai terminar o ano pagando as dívidas que tem com os aposentados, desembolsando mais de US$2 bilhões ..
Após criticar a administração passada "que deixou de
arrecadar, não fiscalizou e não pagou os aposentados", Britto
disse que ''nUnca a Previdência Social cobrou tanto como
agora". Foi incisivo ao gararitir que "nenhum devedor será
perdoado" e que "as prefeituras que não estão cumprindo
o pagamento das suas parcelas terão as cotas do Fundo de
Participação dos Municípios· retidas''.
Recebido às 16h30min, no Aeroporto Internancional 2
de julho, pelos superintendentes estaduais do INSS e da Dataprev, Crésio Rolim e Tadashi Kochima, e pelo pfesidente
d~ Federação dos Aposentados da Bahia e Sergipe, Gilson
Costa, o ministro Antônio Britto disse tú·três boas noticias
--- -para os aposentados:
Pagamento do 139 salário, que sairá com os benefícioS
de novembro, e liberação da primeira parcela dos 147% e
das correções atrasadas a cerca de dois milhões de aposentádOS. São milhares de pessoas que se aposentaram em 92
e, ·até o momento, nada receberam. "Vão ser gastos Cr$1,2
trilhão, mas terminaremos o ano absolutamente em dia com
os aposentados", revelou o ministro da Previdência Social.
Afirmou também que a Prevldênéia vai prosseguir pagando o que deve, mas cobrará todos os débitos que pessoas
físicas e jurídicas têm com ela. Até dezembro, anunciou Britto,
CY INSS estará com 70 postos informatizados, par o que se
empregará US$1 milhão.
Questionado sobre o ajuste fiscal e a car_g~. tributária,
o ministro disse que "a carga tributária era pesada, porque
há muita gente sein pagar impostos. "Se todos pagarem, cada
um terminará pagando menos."
Também fez referências ao problema das aposentadorias
e benefícios irregulare_s, ressaltando que "em todo o País já
foram canceladas mais de 500 mil aposentadorias das quais
45 mil na Bahia. O terminal.de computador que o ministro
inaugura hoje, às 10 horas, é uma iniciativa pioneira doJNSS
na Bahia, que, juntamente com a Dataprev, cedeu o equipa-
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meTI to, rede lógica e capacitação -técnica de pessoal para aten-

der nà.s dependências da Federação dos Aposentados da Bahia
e Sergipe, fornecendo aos interessados informações sobre os
benefícios da Previdência SoCial.
As empresas públicas e privadas e os contribuinte-s individuais que tiveram os débitos com a Previdência SoCial parcelados, agora tém nova data para pagamento das parcelas.
Os pagamentos, antes efetuados no dia 30, agora serão realizados no dia 25 de cada mês. Já os efetuados após a data de
vencimento (25), serâQ corrigidos pela UFIR. Adotada pela
dircção geral do INSS, a medida objetiva uma melhor utilização dos recursos arrecadados em cada mês, possibilitando
·
ajuste nas contas mensais da Previdéncia·. - -

Britto acha descompasso natural
O ministro da Previdência Social, António Britto, disse
ontem, no Palácio de Ondina, após um encontro com o governador Antonio Carlos Magalhães, que o descompasso entre
o presidente Itamar Franco e seu ministéiio-e·-natural. "Estamos no início do governo. Começamos a jogar no caml':<?,•
a equipe não se conheceu nem nos vestiários. Os primeiros
momentos são de adaptação", justificou o ministrO~
Além de fazer uma analogia entre o ministério Itamar
Franco e um time de futebol desentrosado, Britto rebateu
as afirmações de que_o presidente da República vem utilizando
um estilo populista de governar. desagradando empresários
e atê alguns ministros. "Q_ Presidente vem manifestando uma
atenção muito grande com as questões. sociais''~ respondeu
o ministro da Previdência, laconicamente.
Sobre a possibilidade de uma aproximação entre o presidente Itamar Franco e o governador Antônio Carlos Magalhães, o ministro afírmou: ''Não há necessidade de aproximação quando cada um cumpre o seu dever". Segundo ele,
o governo federal está fazendo um esforço para enfrentar
urna das piores crises da história brasileira e com certeza o
--- .
governador da Bahia será parceiro nesse esforço.
"Estou fazendo uma visita de cortesia, para mostrar ao
governador o esforço do governo federal para que seja pago
tudo aquilo que se deve à Previdência", falou Britto, justificando sua presença no Palácio de Ondina. Ele garantiu que
o governo não diferencia centavo público de centavo privado
e que a dívida das estatais com a Previdência está sendo cobrada: "'Quem deye_ vai ter que pagar".
O Ministério da Previdência Social tem Cr$20 trilhões
a receber, informou o ministro, quase dividido ao meio entre
os setores público e privado. "Vamos negociar com firm~za .. ,
anunciou, acresce;ntando que não haverá perdão ou anistia.
mas há perspectiva de se enviar uma lei ao Congresso Nacional, dando condições de pagamento aos devedores. Mais de
3.400 prefeituras estão em dia com a Previdência c as que
não _estão em dia têm os seus recursos bloqueados.
PREVIDÉNCIA QUERPAGAR A QUEM
DEVE E COBRAR O QUE LHE DEVEM .
Fazer com que a Previdência Social pague tudo o que
deve e cobrar tudo o que devem à Previdência. Estes foram
os dois objetivos básicos apresentados pelo ministro Antôni?
Britto, ontem, em Salvador, após a inauguração de um terminal de computador que ficará à disp?sição do~ ap?se_ntados
no Clube Fantoches, local onde [uncwna_ provtsonamente a
sede da Federação das Associações dos Aposentados c Pensionistas dos Estados da Bahüt ~Sergipe. Falando para os aposentados que lotaram as dependências do clube, ontem pela ma-
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nhã, o ministro António Britto fez um discurso político apoiado pelos deputados Genebaldo Correia e Cel~o Dourado,
que compareceram à cerimónia~ ao lado de Crésio Rolim
(superintendente do INSS na Bahia), Tadashi Koshima (•uperintendentc regional da Dataprev) e Gilson Costa (presidente
da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas
- Cobap).
·
O ministro Antônio Britto anuncioU que "o que for de
direito vai ser pag"o--.-,-~-exJ)licando que, durante os 36 dias desde
a sua posse no Ministério da Previdência, já adotou decisões
(14 ao todo) para que estes dois objetivos básicos-sejam cumpridos. Dentre as decisões já adotadas, Britto fez referência
ao pagamento da primeira parcela da dívida dos 147,06%
e do 13~ salário aos aposentados que têm direito a este benefício, programado para o mês de dezembro.
Ouvidor
Coriio novidade, o ministro disse que já determinou que
seja garantida uma v~ga no Conselho de Pr_ev_idência Social
para um representante da Confederação Brasileira dos Aposentados e Pensionistas (Cobap), que será presidida pelo baiano Gilson Costa, ex-presidente da Federação das Associações
de Aposentados e Pensionaistas dos Estados da Bahia e Sergipe. Anunciou também a criação da função de ouvidor-geral
da Previdência Social, que terá a finalidade de recebimento
das críticas e propostas de reformas no sistema de atendimento
dos aposentados.
Com relação à cobrança aos devedores à Previdência,
António Britto disse que, com um trabalho de fis_cali2:ação
já foram arrecadados Cr$157 bilhões referentes a atuações
de empresas devedoras. Disse que as prefeituras em débito
com a Previdência também estão sendo pressionadas a pagar,
através do bloqueio de suas cotas de FPM -Fundo de Participação dos Municípios.
O superintendente regional da Dataprev, Tadashi Koshima, informou que o terminal de computador colocado no
Clube Fantoches para o atendimento dos aposentados tem
um custo de US$2.000,00. Ele servirá a qualquer aposentado
do Brasil que queira obter informações sobre o valor do seu
beneficio, posto ao qual pertence e o banco onde o beneficiário
recebe. O sistema permite consulta sobre dados estatísticos
dos aposentados, através de acesso ao Sintese -Série Histórica de Dados da Previdência. A Dataprev, segundo Koshima,
prestará assistência técnica ao terminal e está preparando,
através de curso, os aposentados para que aprendam a operar
o termin_al.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
lista de oradores.
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n" 3, de 1992-CN, de
iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe sobre a estrutura
administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Não foram oferecidas emendas ao projeto.
A matéria será incluída na Ordem do Dia, oportunamente.
Na presente sessão terminou o prazo para apresentação
de emendas ao Projeto de Resolução n9 68/92, de iniciativa
da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de
Assistência Médica e Social.
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Ao projeto foram ofe~ecidas 4- emendas. que· serão lidas
pelo Sr. 1" Secretário.
São lidas as seguintes:
SENADO FEDERAL
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO DE
RESOLUÇÃO N' 68, DE 1992
Que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Médic8. e Social, nos tennOs-do art: -235, II, do Regimento Interno.
EMENDAS

N'i
A emenda do Projeto de Resolução n• 68, de 1992, passa
a vigorar com a seguinte redação:
''Altera o Regulamento Administrativo-do Senado
Federal e dá outras providências.,.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1992. Magno Bacelar.

Senador

N• 2
Altera a ementa do Projeto de Resolução n' 68, de 1992,
que passa a ·vigorar com a·seguinle redação:
''Altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e reestrutura as Subsecretarias de Assistência
Médica e Social, e de Comissões~"
Justificação
A presente emenda sugere a inclusão da Subsecretaria
de Comissões nas alterações. ao RegulamentO Administrativo,
ora propostas pela douta Comissão Diretora do_S_e_n_ado Fede~
ral, para atender a pleito justo dos Secretários de Comissões.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1992. -Senador
João França.

N•3
Ao Projeto de Resolução n' 68, de 1992
Acrescente-se a seguinte emenda aditiva ao Projeto.
Os arts. 10,14, 15, 17, 18, 19, 20,22 a 30, do Regulamento
AdministrativO do Senado Federal passam a vigorar com a
seguinte redação:
- ------- _
"Art. 10. À Secretaria-Geral da Mesa compete prestar
assessoria à- Mesa, no desempenho das atribuições previstas
nos arts. 48, n~ 1 a 33, 52, alíneas a e b, 53, 54, alínea a
a i, 56, alínea a a c e 402 do Regimento Interno do Senado
Federal e §§ 3• a 6' do art. 57 da Constituição, bem como
a coordenação do provimento de informações pertinentes à
tramitação de matérias legislativas.
Parágrafo único. São órgãos da Secretaria-Geral da Mesa:
I - Gabinete;
II - Serviço de Protocolo Legislativo;
III - Serviço de Sinopse;
IV- ServíÇó de Atividades Auxiliares;
V- Serviço de Apoio a Plenários;
-----------VI- Serviço de Distribuição de Avulsos;
VII -Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Sen~do Federal;
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-VIII - Subsecretaria de Coordenação Legislativa do
Congresso Nacio:qal; - IX - Subsecretaria de Expediente."
"Art. 14. Ao Serviço de Atividades Auxiliares compete
coordenar, orientar e fiscalizar a ~xecução das tarefas de suporte administrativo vinculados à Secretaria-Geral da Mesa
e executar outras tarefas corretas."
"Art. 15. ··········~······························.--.····""'""·······
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de _Coordenação Legislativa do Senado:
I - Gabinete;
I I - Seção de Controle Legislativo;
III -Serviço de Coordenação Legislativa;
IV -Serviço de Coordenação de Informátca;
V -Serviço de Estatística;
VI- Serviço de Conferência e Revisão;
VII- Seção de Administração."
"Art. 17. À Seção de Controle Legislativo compete
providenciar a publicação do expediente recebido e despachado pela Mesa, diligenciar no sentido da observância dos _
prazos legais e das normas regimentais de tramitação legislativa; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência;
preparar mensalmente, para publicação no Diário do Congresso Nacional, a resenha das matérias rejeitadas e as enviadas, no mês anterior, à sanção,_ à promulgação e à CârÍI.ara,
executar outras tarefas correlatas."
"Art. 18. Ao Serviço de Coordenação de Informática
c~mpete o registro e disseminação sisteinática das informações
legislativas."
"Art. 19. Ao Serviço de Estatística compete compilar
e organizar os dados estatísticos referentes às atividades legislativas do Senado para o Relatório da Presidência e executar
outras tarefas correlatas."
•
"Art. 20. . ........................................................ .
Parágrafo único. São órgãos da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Congresso Nacional:

I - Gabinete;
II - Seção de Controle Legislativo;
III- Serviço de Coordenação Legislativa;
IV - Serviço de Coordenação de Informática;
V -Serviço de Estatística;
VI- Serviço de Conferência e Revisão;
VII - Seção de Administração."
"'Art. 22. À Seção de Controle Legislativo compete
providenciar a publicação do expediente recebido e despachado pela Mesa; diligenciar no sent~do d_a observância dos
prazos legais e das normas regiment~is de tramitação legislativa; registrar as questões de ordem decididas pela Presidência,e executar outras tarefas correlatas."
"Art. 23. Ao Serviço de Coordenação de Informática
compete o registro e disseminação sistemátiCa das infoirnações
legislativas."
"Art. 24. Ao Serviço de Estatística compete compilar
e organiza""!" Os dados estatísticos referenJes_ às ~t_ividades afetas
às sessões conjuntas do Congresso Nacional, para o Relatório
da Presidência, e executar outras tarefas correlatas."
'"Art. 25. À Subsecretaria de Expediente compete elaborar a correspondência oficial da Mesa, inclusive autógrafos
das proposições à sanção, à promulgação e à Câmara dos
Deputados, acompanhando as publicações dos textos aprovados pelo Senado e pelo Congresso Nacional, prestar informações SQbre proposições e executar outras tarefas correlatas.

•• .·.:.--!'.:;. •• - -·.
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Parágrafo único. São órgãoS da Subsecretaria de Expediente:
I -Gabinete;
II - Seção de Administração;
III - Seção de Redação;
IV- Servíço de Coordenação de Informática;
V -Serviço de expediente
VI -Serviço de_ Conferência e Revisão;
VII- Seção de Açompanhamento Legislativo;
VIII - Seção de Estatística."
-
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Ao SerViç-o de ·cé)ordenação Legislativa do
j"'Art.
Congresso _compete preparar a Ordem do Dia das Ses~ões
COhjuhtas do Congresso Nacionàl, organizando os originais
das niatérias em tramitação; atender a inscrição de oradores
em livro próprio; organizar as matérias para desp~cho da Presidência e executar outras tarefas correlatas."
"Art.
Ao Serviço de Conferência e Revisão compete
rever os teXtos elaborados no âmbito da Subsecretaria de
Coord~mãção Legislativa do Congre-sso, providenciando as
Coi-ieÇões neceSsárias, e executar outras tarefas correlatas ..,
"Art.
À Seção de Acompanhamento Legislativo
"Art. 26. À Seção de Administração compete reciber,
compete
alimentar
o Sistema de Proc'esSaiTiento de Dados,
controlar e distribuir o material e o expediente da Subsecrede acordo com o procedimentO estaQelecido pelo Prodasen, ·
taria, proceder ao controle interno de seu pessoal, solicitar
mantendo atualizadas as informações referentes :às prOposiserviços de manutenção de equipamentos quando necessários
ções quanto à sua tramitação, encaminhar proposições ao Proregistrá-los e autorizar sua rçtirada para conserto ou- substitocolo Legislativo com destino à Subsecretaria de Arquivo,
tuição, e executar outraS tarefas correlei:as, ·~
e executar outras tarefas cOrrelatas."·
"'Art. 27. À Seção de Redação compete redigii a cor:-"Art.
À Seção de Estatística compete compilar-e orrespondência oficial da Mesa, operar terminal de vídeo do
ganizar dados estatísticos referentes- às atividades legislativas
Sistema Integrado de Telex e Telegramas; e executar outras
e afetas à correspondência 9ficial da Mesa, dos autógrafos
tarefas correlatas.
collfeccioilacios para o Relatófio da Primeira-Secretaria, e exe"Art. · 28. Ao Sei"viçó de CoordenaÇão de Informáifc?
cutar outras tarefas correlcltas.''
compete digitar, diagramar, compor e te prOduzir textOs, ope~
"O cargo de Diretor da Subsecretaria de Expediente,
rando microcomputadores e termirlaiS- de vídeo, recuperar
código SF DAS 191.3, é transformado em códigó SF DAS
informações-referentes ao processo legisl3.t!Vo disporirveiS lias . 101.4."
bases de dados acessadas pela Subsecretaria e executar outras
A Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, códitarefas correlatas."
go 05.00.00, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 29. Ao serviÇo Oc -EXpCdíiilte compete expedir
a correspondência oficial da Mesa, manter fichário da_ corres06 -Assistente Té~nico ···············.:····------······ FG 1;
05- Chefe de Serviço ........................... ,., ..... FG 1;
pondência recebida e expedida e o controle dos prazos das
01- Chefe de. Gabinete ........................... : ..... FG 1;
matérias encaminhadas à_ sanção~ conferir as publícações no
01-SubchefedeGa&inete ............................. FG 1;
Diário Oficial e no Diário do Congresso Nacional e executar
outras tarefas correlatas."
_
_, _
02- Se_cretário âe-Gabinete ................ :.:_~··-··~· FG 2~
"Art. 30. Ao Serviço de Conferência e RevíSâo cdm~
· ·o1--Secretárío de Coniiss'ão ... : ... ·.. ············-"···-· FG 1;
21- Assistente de Plenário ............................ FG 3;
pete rever os textos elaborados no âmbito da Subsecretaria,
a sua reprodução, os autógrafos, conferir as publicações com
04- AuXiliar de Cont. de Informação ..... ·•·«··· .. FG 3;
05- Auxiliar de Gabinete .............................. FG 4;
os textos aprovados pelo Senado Federal e pelo Congresso
A Tabela de distribuição das Funções gratificadas, código
Nacional, providenciando as correçõcs necessárias, e executar
05.01.00, passa a vigorar com a seguirite redaçãO:
.
outras tarefas correlatas."
02- Assistente Técnico ............................ : .... FG 1~
Inclua-se onde "couber:
04 - Chefe de Serviço .. :. .. .. .. .. .......... .... ...... .. . FG 1;
"Art.
Ao Serviço de Apoio a Plel)ários compete registrar a presença dos Senadores às sessões do Senado e do
.02- Chefe de Seção ._ .......... , ............. , ........ , .. ,. FG 2;
Congresso, de acordo ·com o art. 13 do Regimento Interno;
01- Secretário de Gabinete .... _.... ~····--~,·····~-·······Fa 2;
09- Auxiliar de Controle de Informação ........... FG 3;
manter arquivo atualizado_das licenças ConCedidas aos Senado· 08- Auxiliar de Coordenação Legislativa·····-···· FG 3;
res; executar tarefas de apoio relacionadas ao atendimento
01- Auxiliar de Gabinete ..................•........... FG 4;
das sessões de Plenários; zelar pelo cumprimento dOs arts.
~Jabela de DistribuiÇão das Fu_nções Gratificadas, códi182 a 185 do Regimento Interno."
go 05.02.00, passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art.
Aci Serviço de Distribuição de Avu-lsos com02- Assistente Técnic~: ............. ~·····--~·······•···-·· FG 1;
pete receber e fornecer avulsos das matérias em tramitação,
04- Chefe de Serviço ..................................... FG 1;
organizar e distribuJr a cólcção de avul::;o~ das proposições_
02- Chefe de Seção ......................... "......... ,. FG 2;
constantes da Ordem do Dia --das sessões do Senado e do
Congresso e executar outras ti;lrdas correlata~." _
0.1-Se.cretário de Gabinete·····~····-~-················ FG 2;._
05- AuxiliaT de Cpntrole de lnfornlação ........... FG 3;
''Art.
Ao Serviço de Coordenação Lcgislatív·a -do se05- Auxiliar de Coordenação Legislativa .......... FG 3;
nado competi.! preparar a Ordem do Dia das sessões do Sena01- Auxiliar de Gabinete .............................. FG 4;
do,_organizando os oríghiais das matérias cm tramitação; atender a inscrição- de oradores em Gvro próprio; organizar as
A Tabela de Distribuição das Funções Gratificadas, Códimatérias- para despacho da Presidência c Cxccutar outras tare- go 05.03.00, da Subsecretaria de -ExPediente passa a- vigÕrar
fas correlatas. •·
com as seguintes funções gratificadas:
"Art.
Ao Serviço de Conferência e Rt!visão compett!
rever os textos <.!laborados no àmbito da Subsecretaria de
N~ de fqnção
Denominação Símbolo
Coordenação Legislativa do Senado, providenciando as corrc02- Assistente Técnico ................................. FG 1;
ções necessárias, e executar outras tardas correlatas."
01- Secretário d~ Gabinete .........•................. FG 2;
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03-ChefcdeServiço ......... : ............... -. .........
04- Chefe de Seção ..................................-..
13- Auxiliar de ContrOle de Informações ..........
01- Auxiliar de Gabinete····~···········--.............

FG-1;

FG 2;
FG 3;
FG 4;

Justificação
Com a emenda ora apresentada, procura-s-e atingir dois
objetivos: adaptar a Secretaria-Geral da Mesa à informática
e, simultaneamente, dotá-la da infra-estrutura necessária para
fazer face aos novos tempos legislativos.
Com efeito', hoje jár1_ão se pode mais pensar em mecanografia, útil nQ passado, rpas definitivamente ultrapassada nesses tempos_ de computadores, devendo-se, assim, retirá-la das
normas do Regulamento Administrativo._
_
Em relação aos novos tcrrlpos legislativos, ~ absolutamente necessário que se dote a Secretaria-Geral da Mesa
da agilidade necessária ao cumprimento dos seryiços legislativos de suma importância, pórque inerentes à atividade-fim
da Casa, emergentes a partir da Constituição 4e 1988 e que
se intensificaram sobremaneira cm;n crescente fiscaHzação congressual dos atos do ExecutivO. Hoje, é fora de dúvida a
importância das funções legislativas congressuais, mormente
a legifcr~nte, a fiscalizadora c a voltada para a discussão dos
· · · _.
grandes problemas nacionais.
A Secretaria-Geral da Mesa deve, também, estar preparada, desde agora. para fazer face à nova revisão constitucional, já próxima e de grande impnrtância para o País, a
par da possibilidade da instalação do Parlamentarismo, a curto
prazo.
As medidas propostas, que dizem respeito à SecretariaGeral da Mesa como urp. todo, atípgindo todos os setores,
notadamente a S_ubsccrctaria de Coordenação Legislativa do
Congresso Nacional, do Senado Federal, e a Subsecretaria
do Expediente, proporcionarão as condições para a fixá.ção,
na área legislativa da Casa, de servidores de alto nível e de
responsabilidade, evitando a sua evasão para outros órgãos
em busca de funções gratificadas.
Sala das Se$Sões, 23 de novembro de 1992.-- Jarbas
Passarinho.
N•4
O art. 15 passa a vigorar com a segUinte redaÇão, renumerando~se os demais:
"Art. 15. Ficam criados 20 (vinte) cargos de Secretário de Comissão, função gratificada FG~l. a serem
ocupados, em primeiro provimento, pelos atuais Assistentes de Comissão.
Parágrafo único. __ Aos SecretárioS de ComiSsão·
compete submeter ao despacho dos Presidentes das
Comissões as prci-posiÇOes e os documentoS recebidos;
receber, processar e encaminhar aos respectivos relatores matérias e emendas; organizar a pauta das reuniões;
preparar e encarnínhar con':'ocação; preparar corres~
pendência e as ataS das reuniões; controlar os prazos
das proposições em tramitação nas Comissões; prestar
as informações neCessárias aos membros da Comissão,
imprensa e outros órgãos interessados; fisc(l.fizar a execução das tarefas compreendidas nas linhas de competência administrativa integrantes do serviço; manter
informado o diretor a que estiver subordinado sobre
as atividades do serviço; decidir sobre problemas administrativos dos servidores imediatamente subordina-

9389

dos; assistir ao Presidente e demais membros da comissão nas reuniões plenárias do órgão ou a qualquer momento que for solicitado; e desempenhar atividades
peculiares ao cargo, de iniciativa própria ou de ordem
superior.''
Justificação
A bem da verdad_e a Subsecretaria de Comissões merece
um estudo à parte pela Administração da Casa. no sentido
de reestruturar os quadros de cada Com~ssão e det~rminar
as_dependêncías-adequadas às ativ-idades de seus importantes
óigãos legislativos.
A emenda ora proposta visa, tão somente, posicionar
a categoria de secretários de comissão adequadamente às responsabilidades do cargo, no que tange o Regulamento Administrativo do Senado F"ederal.
Sala das Sessões, 23 de novembro de 1992. - Senador
José F~gaça.
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar)- A matéria será despachada à ComiSsão de COnstituição, Justiça e Cidadania para exame do projeto e das emendas; e à Comissão
Difetora- para eXame das emendas.
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar)- 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'47, DF 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c,
do Regimento Interno.)
Votação, em turno único, do Projeto de Lei da Cãmara
n' 47, de 1992 (n' 2.628/89, 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 12~ Região, com sede em Florianópolis- SC, e dá outras
providências, tendo Pareceres proferidos em Plenário.
- 1~ pronunciamento, Relator: Senador Espiridião
Amin, favorável ao Projeto;
. - 2?. pronunciamento, Relator: S~riador Bello-Parga, filvorável às duas Emendas de Plenário..

-2MENSAGEM
N• 359, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno.)
Mensagem n' 359, de 1992, pela qual o Presidente da
República solicita autorização para que a União possa contratar operação de crédito externo, no valor equivalente a até
cento e noventa e nove milhões e duzentós mil dólares norte-americanos, junto ao Banco Interãtnericano de Desenvolvimento- BID - , destinada ao financiamento do Programa
Infra~Estrutura Básica- Saneamento- Fortaleza'-- CE.
(Dependendo de Parecer.)
-3REQUERJMENTO
N• 767, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 767, de
1992, do Senador Mauro Benevides, solicitando, nos termos

9390 Terça-feira- 24

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do
artigo ''O Velho Ulysses'', de autoria do Senador José Sarney,
publicado no Jornal Correio Braziliense, edição de 18 de outubro de 1992.

-4REQUERIMENTO
N• 784, DE 1992
Votação, em turno único, do ReqUerimento n<> 784, de
1992, do Senador Nelson Carndi'O, solicitando nos termos
regimentais, a transCriÇão-, nOs Anais do SenadO -Fe"dúãl, dO
do artigo intitulado "Severo Gomes", de autoria do jOrna_lista
Escritor Barbosa Lima Sobrinho, publicado no Jornal doBrasil, edição de 19 de novembro de 1992.

-5REQUERIMENTO
N• 803, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento nG 803, de
1992, do Senador Nelson Cãrneiro, solicitàildo, nos termos
regimentais, a trans_CriÇã:o, nos Anais dõ Senado Federal, do
artigo intitulado ''Ulysses Guimarães,_gravde figura inOral'',
de autoria do Se_nador peruano Andrés Townsen EZcui-ra,
publicado no jornal Expresso, em Lima, edição de 27 de outu·
bro de 1992.

- 6:._
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N• 10, DE 1992
DiScussão, em turno único, -do Projeto de Lei da Câmara
n' 10, de 1992 (n' 2.484/92, na Casa de origem), do Superior
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Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a reestruturação da
Justiça Federal de primeiro grau da 2• Região e dá outras
providências, tendo
PARECER favorável, sob n" 339, de 1992, da Comissão- de Constituição, Justiça e Cidadania.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
·
_.,
a sessão.
(Levanta~se a sessão às 16 horas 45 minutos.)

RETIFICAÇÃO
ATA DA 225• SESSÃO, REALIZADA EM 29
DE OUTUBRO DE 1992
(Publicada no DCN (Sessão II), de 30-10-92.)
Na página no 8634, 1~ coluna, na fala do Sr. Presidente
referente ao prazo pre':i~to _no art. 91, 3~, do Regimento lnterno.
Onde se lê:

... no sentido de inclusão em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado de 1992 ...
Leia-se:
··: no sentido de incluc;ão em Ordem do Dia, do Projeto
de Lei do Senado n" 4, de 1992...

,

DIARIO

República Federativa do Brasil

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11

ANO XLVII- N•200

QUARTA-FEIRA, 25 DE NOVEMBRO DE 1992

BRASíLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
I - ATA DA 241• SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO
DE I992
1.1 -ABERTURA

1.2-EXPEDIENTE
1.2.1 - Mensagens do Senhor Presidente da República
-N• 367, de 1992 (n• 722/92, na origem), restituindo
autógrafos de lei sancionada.
Submetendo à deliberação do Senado Federal a escolha de nome indicado para cargo cujo provimento-depende
de sua prévia aquiescência.
-N• 368, de 1992 (n• 730/92, ~na~~origem), referente
a indicação do Senhor José Anselmo de Figueiredo Santiago, Juiz do Tribunal Regional Fed~ral da 1• Região, com·

sede em Brasília- DF, para exercer o cargo de Ministro
do Superior Tribunal de Justiça, na vaga reservada a Juízes

dos Tribunais Regionais Federais, decorrente do falecimento do Ministro Geraldo Barreto Sobral.
- N• 369, de 1992 (n• 728/92, na origem), comunicando que se ausentará do País no período de 20 a 23
do corrente.
1.2.2- Óffcios do Sr. I• Secretário da Câmara dos
Deputados
-

N9 265/92, comunicando a aprovação das Emendas

do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 48, de 1992
(n9 2.630/92, na Cãsa de" oiigem},- de lnici3üVa do Tribunal
Superior do Trabalho, que alt~~a a composição e a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 3' Re-

gião, com sede em Belo Horizonte - MG, e dá outras
providências.
- N 9 266/92, comunicando a aprovação das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 45, de 1992
(n' 2.626/92, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição e a organi-

zaÇão fnterna do Tribunal Regional do Trabalho da 9' Região, com sede em Curitiba- PR, e dá outras providências.
- N"' 267/92, comunicando a aprovação das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n\' 44, de 1992
(n~ 2.625/92, na Casa de origem), de iníciativa do Tribunal
Superior do Trabalho da s~ Região, com s_ede em Salvador
- BA, e dá outras providências.
- N9 268/92, comunicando a rejeição da- Emenda do
Sef!ado ao Projeto de Lei da Cãmara n~ 77, de 1992 (n"'
3.183/92, na Casa de origem), que dispõe sobre a destinação
das quotas de fundos ao portador e aos títulos ou aplicações
de renda fixa ao portador ou nominativos-endossáveis mencionados no caput do art. 3~ da Lei n"' 8.021, de 12 de
abril de1990, atualmente à disposição do Banco Central
do Brasil, nos termos do § 2• do art. 7' e do caput do
art. 9> da Lei n• 8.024, de 12 de abril de 1990.
- N• 269/92, comunicando a rejeição das Êmendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 18, de 1992
(n9 2.251191, na Casa de origem), que extingue taxas, emolumentos, contribuições, parcela da União das Custas e
Emolumentos da justiça do Distrito Federal, e dá outras
providências.
- N 9 270/92, comunicando a aprovação das Emendas
do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n• 43, de 1992
(n9 2.624/92, na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal
Superior do Trabalho, que altera a composição e a organização interna do Tribuqal Regional do Tnt_ba1bo_ da 4~ Região, com sede em Porto Alegre- RS, e dá outras providências.
1.2.3 - Leitura de projeto

-Projeto de Lei do Senado n9168, de 1992, de autoria
do Senador Mareio Lacerda, que dá nova redação ao art.
17, da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964, e dá
outras providências.
1.2.4 - Apreciação de matérias
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No_v_e._mbro de 1992

EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Diretor-Geral do Senado Federal
AGACIEL DA SILVA MAlA
Diretor Executivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor Administrativo
LU!Z CARLOS BASTOS

Diretor Industrial

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Impresso sob responsabilidade da Mesa do Senado Federal
ASSINATURAS

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

FLDRIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

Diretor Adjunto

-Requerim-entos n., 825 c 826. de 1992, lidos em
sessão anterior. Aprovados.
1.2.5- Comunicações da Presidência
-Recebimento dos Ofícios n"' sn3 c Sn4, de 1992.
das Prefeituras mUnicipais de Concórdia e de ltajaf, respectivamente. do Estado de Santa Catarina, solicitando autori~
zação do Senado Federal, para contratarem operações de
crédito, para os fins que especificam.
-Recebimento dos Ofícios n• 947 e 1.020, de 1992,
da Secretaria de Estado do_s_Negócios da Fazenda- SP.
referentes às operações de crédito pretendidos pelo Governo do Estado de São Paulo.
1.2.6- Discursos do Expediente
SENADOR MAGNO BACELAR - Notícia veicu·
lada no jornal Folha de S. Paulo de hoje sobre declarações
do Ministro Murilo Hingel, da Educação e Desporto, atinente a compra de 40 mil vagas para o ensino de 1~ grau
nas escolas privadas da Campanha Nacional de Escolas
da Comunidade (CNEC). Demora na liberação de verbas
destinadas ao combate à seca no Nordeste.
SR. PRESIDENTE- EsclarecimenJQS ao Sr. Magno
Bacelar sobre a tramitação do projeto de lei que abre crédito para o combate à seca:
1.2.7- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão conjunta a realiz<ir-se hoje,
às 19 horas, com Ordem do Dia que designa.
1.2.8- Discursos do Expediente (continuação)
SENADOR AFFONSO CAMARGO- Solicitando
da Presidência esclarecimentos sobre restrições às Liderahças, quando da formação de blocos partidários no Senado. Defesa do crescimento económico do País, como forma
de combater o desemprego e os baixos salários. Política
de tarifas públicas.
SENADOR AMIR LANDO - Oposição às crítioas
da Imprensa ao Governo pi"oviS:õiío Itamar Franco.
1.2.9- Requerimentos
- N' 828192, de urgência para o Projeto de Resolução
n(> 68/92, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Mêdica e Social.
- N' 829/92, de autoria do Senador José Sarney, solici·
tando ~utorização do Senado Federal para desempenhar
missão no exterior.

Tiragem 1.200 exemplares

1.3- ORDEM DO DIA

Projeto de Lei da C amara n" 47, de 1992 (n" 2.628/89,
na Casa de origem), de iniciativa do Tribunal Superior
do Trabalho, que altera a composição c a organização interna do Tribunal Regional do Trabalho da 12·' Região, com
sede em Florianópolis - SC, e dá outras providências.
Aprovado com emendas. À Comissã_o Diretora para redação final.
- Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n"47/92. Aprovado. À Câmara dos Deputados.
Mensagem n" 359, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita autorização para que a União possa
contratar operação de crédito externo, no valor equivalente
a _até cento e noventa e nove milhões e duzentos mil dólares
nofte-americanos, junto ao Banco Interarnericano de Desenvolvimento - BID, destinada ao financiamento çlo Programa Infra-estrutur_a Básica --Saneamento - Fortaleza
-CE. Aprovado, após parecer de Plenário favorável,_nos
termos do Projeto de Resolução n~ 70!92. À Comissão
Diretora para redação final.
- Redação final do Projeto de Resolução n'' 70/92.
Aprovada. À promulgação.
Requerimento n~ 767, de 1992, do Senador Mauro
Benevides, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo ''O Velho
Ulysses", de autoria do Senador José Sarn_ey, publicado
no jornal Correio Braziliense, edição de 18 de outubro
de 1992. Aprovado.
·
Requerimento n' 784, de 1992, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado
"'Severo Gomes", de autoria do Jornalista-escritor :Barbosa
Lbna Sobrinho, publicado no Jornal do Brasil, edição de
I' de novembro de 1992. Aprovado.
Requerimento n~ 803, de 1992, do Senador Nelson
Carneiro, solicitando, nos termos regimentais, a transcri-ção, nos Anais do Senado Federal, do artigo intitulado
"Ulysses G1,1imarães, gran figura moral", de autoria do
Senador peruano Andrés Townsend Ezcurra, publicado
no jornal Expresso, em Lima, edição de 27 de outubro
de 1992. Aprovado.
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Projeto de Lei da Câmara n' 10, de 1992 (n' 2.484192,
na Casa de origem); do Superior Tribunal de Justiça, que
dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal de primei~
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Mensagem n'' 355, de 1992, do Senhor Presidente da
República, submetendo à consideração do Senado Federal
a escolb.a do Dr. João Heraldo _Lima, para exercer o cargo
ro grau da 2~ Região e dá outras providências. Aprovado.
de Diretor de Política Monetária do Banco Central do
À sanção.
-Brasil.
Projeto de Lei da Câmara n' 23, de 1992(n' 4.590/90,
Mensagem n" 358. de 1992, do Senbor Presidente da
Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, República, submetendo à consideração do Senado Federal
que autoriza a Petróleo Brasileiro S.A- PETROBRÁS, a escolha do Dr. Emilio Garófalo Filho, para exercer o
a transferir bens de sua propricdãcte para o Estado de
cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco CenSão Paulo. Aprovado, tendo usado da palavra o Sr. Ronan
tral de Br;!Sil
Tito à sanção.
Projeto de Lei do Senado n" 328, de 1991, que disci1..3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
plina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assem~
-Requerimento n'' 828/92, lido no Expediente da prebléias Le~islativas.
sente sessão. Aprovado.
2.2.2 - Ofício
-Requerimento o" 829/92, lido no Expediente da prc·
N~ 40/92, da Comissão de Constituição, Justiça e Cidasente sessão. Aprovado, após parecer de Plenário favodania, comunicando a aprovação do Projeto de Lei do
rável.
Senado n\' 328, que disciplina as eleições para a Câmara
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
dos Deputados e Assembléias Legislativas.
2.2.3- Comunicação da Presidência
SENADOR GARIBALDI ALVES FILHO:..__ Apelo
-Abertura de prazo para interposição de recurso a
pela votação, no Congresso Nacional, do projeto que con~
fim de que o Porjeto de Lei do Senado n' 328191, seja
cede crédito especial aos es~a~C!S assolados pela seca.
apreciado pelo Plenário.
SENADOR EDUARDO SUPLICY- Congratulan2.2.4 -- Comunicações
do-se pela atuação do Ministro do Trabalho Valter Barelli.
-Do Líder do PDT, indicando o Senador Magno
e pela proposta de adoção da_ bimcstralidade do reajuste
Bacelar para ocupar a Vice-Liderança do Partido no Senado salário-mínimo. Solidariedade de S. EX"-às vítimas de
do Federal.
discriminações de grupos neo-nazistas no Brasil e no ~un
~Do Senador José Sarney, de ausência dos trabalhos
do.
da Casa de 27/11 a 15/12 do corrente ano.
SENADOR JOSAPHAT MARINHO- Sugestão
2.3- ORDEM DO DIA
para que a Comissão de Assuntos Sociais do Senado FedeRequerimento n(> 814, de 1992, de autoria do Senador
ral juntamente com o Ministro -da Saóde encOntre uinà
César Di8.s, solicitando, nos termos do art. 172, I, do Regisolução adequada para a greve- dos médiços do Distrito
mento. Interno, a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto
Federal.
de Lei do Senado n<> 344, de 1992, de sua autoria, que
SENADOR AUREO MELLO - Considerações a
regulamenta e disciplina o uso e propagandas de bebidas
respeito do artigo "Fim da Impostura", publicado no jornal
alcoólicas,_ e dá outras providências. AprOvado.
Folha de S. Paulo, de 22 de novembro, sobre críticas do
Projeto de Resolução n' 3, de 1992-CN, que dispõe
Sr. Orestes Quércia a alguns membros da CPI da Vasp.
sobre a estrutura administratiVa da Comissão Parlamentar
SENADOR CID SABOIA DE CARVALHO- ProConjunta do Mercosul. Aprovado. À Comissão Diretoréi.
testo contra o artigo _"O Grande Assalto", do jornalista
para redação final.
Joelrnir Betting denuncia rido "Trem da alegria" no quadro
2.3.1- Designação da ordem do dia da próxima sesda Advocacia Geral da União. Apelo pela celeridade da
são.
apreciação do projeto pela Câmara dos Deputados.
2.4- ENCERRAMENTO.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES - Observa3- ATO DO PRESIDENTE
ções sobre a modernidade pretendida pelo Presidente afasN' 790191 (Apostila) ·
tado Fernando Collor. Diietriies anunciadãs Pelo Ministro
4- ATA DA COMISSÃO
do Bem-Estar Social.
5 ~ MÉSA DIRÉTORA
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA -·Comemo6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
ração dos 50 anos de atívidadcs literárias do professor e
historiador José Calazans Brandão da SiJva.
7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMA-- NENTES
1.3.3 - · Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
SUMÁRIO DA ATA DA 228• SESSÁO,
hoje, às 18 horas e 10 minutos com Ordem do Día que
REALIZADA
EM 4 DE NOVEMBRO DE 1992
designa.
RETIFICAÇÕES
1.4- ENCERRAMENTO
Na publicação do Sumário, feitã no DCN - (Seção
2- ATA DA 248' SESSÃO, EM 24 DE NOVEMBRO
II), de 5-11-92, na página n' 8695, 1• coluna, no item 22
DE 1992
-ORDEM DO DIA, na redação final referente à Emenda
2.1-ABERTURA
do Senado do Projeto de Lei da Câmara n' 77192.
2.2-EXPEDIENTE
Onde se lê:
~ Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
2.2.1 - Pareceres
de Lei da Câmara n' 77192. À Câmara dos Deputados .
Referente às seguintes matérias:
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Leia-se:
- Rcdação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da C<.1mara n" 77/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Nas mesmas páginas e coluna, na redação final referente à Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara
n" 41192,
Onde se lê:
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n" 41/92. À Câmara dos Deputados
Leia-se:
- Redação final da Emenda do S_c_nado_ao Projeto
de Lei da Câmara n"41/92. Aprcvada. À Câmara dos Deputados.
Na mesma página, 2" c-oluna, no Projeto de Lei da
Câmara n" 43/92, imediatamente após a aprOvaÇão da matéria, inclua-se_ por omissão o seguinte:
- Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n·• 43/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
Nas mesmas página e coluna, no ProJeto de Lei da
Câmara n" 44/92, imediatamente após a aprovaçã:õ da matéria, exclua-se por publicação -indevida o seguinte:

Novembro de 1992

Aprovado, com emenda. À Comissão Diretora para
rcdação final.
Nas mesmas página e coluna, nas redações finais das
Emendas do Senado aos Projetas de Lei da Câmara n<i6
44, 45 c 48/92, respectivamente,

Onde se lê:
- Rcdação final da E~tenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n~ 44/92. A Câmara dos Deputados.
- Rcdação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câffiara n;• 45/92~ À Câmara dos Deputados.
- Rcdação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n\' 48/9:2. À Câmara dos Deputados.
Leia-se:
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n"44/92. Aprovada. À Câmara dos Depu·
tados.
- Redação final da Emenda do Senado ao Projeto
de Lcí da Câmara n\' 45/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.
- Redação fin~l da Emenda_ do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n" 48/92. Aprovada. À Câmara dos Deputados.

Ata da 247a Sessão, em 24 de novembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49• Legislatura

Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira,
Magno Bacelar e Francisco Rollemberg
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRE.
SENTES OS SRS. SENADORES:

EXPEDIENTE

MENSAGENS

DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Affonso Gamargo - Alfredo Carn?JS - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Alvaro Pacheco - Amir Lando - Bello
Restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado:
Parga - Benj V eras- Cid Saboia de Carvalho- Darcy RibeiN'' 367, de 1992 (n' 722192, na origem), de 19 do corrente,
ro - Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Flaviano Melo - -referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 5, de 1992, que
Garibaldi Alves Filho- Gerson camata- Guilherme Palmei- dispõe sobre a organização da Presidência da República e
ra - Henrique Almeida - Humberto Lucena ..:. Iram Saraiva dos Ministérios e dá outras providências, sancionado e trans- Ir'apuan Costa Júnior - J arbas Passarinho - João Calmou formado na Lei n? 8.490, de 19 de novembro de 1992.
-José Fogaça- José Paulo Biso!- José Richa- Josê Sarney
Submetendo à deliberação do Senado a escolha de nome
- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia- Levy Dias - Luiz Al- indicado para cargo cujo provimento depende de sua prévia
berto - Magno Bacelar - Márcio Lacerda -_ Marco Maciel
aquiescência:
-Mauro Benevides - Meira Filho- Nabor J6nior- Ney MaMENSAGEM N• 368, DE 1992
ranhão --Pedro Simon ~ Pedro Teixeira - Raimundo Lira (N• 730/92, na origem)
Teotonio Vilela Filho -Valmir Campelo.
Excelentíssimos Senhores Membros do Senado Federal
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -A lista de
Nos termos _do parágrafo único, in fine, do art. 104 da
presença acusa o comparecimento de 42 Srs. s-enadores. HaConstituição, tenho a honra de sub~eter à aprovação de Yosveó.do número regimental, declaro aberta a sessão.
__sas ExcelênciaS o nome do Doutor JOSÉ ANSELMO DE
Sob a proteção de Deus, iniciamos nosSos trabalhos.
FIGUEIREDO SANTIAGO, Juiz do Tribunal Regional FeO Sr. 1'1 Secretário procCderá à leitura do Expediente.
deral da 1• Região, com sede em Brasilia- DF, para exercer
É lido o seguinte
~
o cargo de Ministro do.Superior Tribunal de Justiça, na vaga
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reservada a juízes dos-Tribunais RegJonai~ Federais, decor~
rente do falecimento do Ministro Geraldo Barreto SobraL
Os méritos do indicado, que me induziram a escolhê-lo
para o desempenho desse elevado ,cargo, constam do anexo
curriculum vitae.
BrasJ1ia, 20 de novembro de 1992. -Itamar Franco.

CURRICULUM VITAE
Dados Pessoais
1.1. Nome: José Anselmo de Figueiredo Santiago
1.2. Filiação: Lycurgo Nãihal de Oliveifa Santiago e
Eponina Ribeiro Santiago
1.3. Data de Nascimento: 27 de novembro de 1928
1.4. Nacionalidade: brasileira
1.5. Naturalidade: Belém- PA
1.6. Estado Civil: casado
1.7. Esposa: Yvette Araújo Santiago
!.8. Residência: SQS 213 Bl. "D" Ap. !Oó. 1.9.. Telefones: 242-6920 e 244-7178

1.

2.

Documentação
2.1. Identidade: n'' 231.819- SEP/PA
2.2. CPF: 003.815.862'00
2.3. Carteira FunciOnal: 02rrRF- 1~ Regiâo2.4. Título de Eleitor: n" 11707313/25 emitido cm
18-9-86
2.5. Reservista: 3• Categoria n" 670803/25• CR-10" RM
Formação
__
3.1. Graduação: Cursou a Escola Técnica de Comércio
Fênix Caixeral Paraense e diplomou-se cm Técnico de Contabilidade, em 4-12-54.
-Bacharelou-se cm Direito, em 4-10-59, pela Faculdade
de Direito da Universidade do Pará.

3.

4.

Atividades no Serviço Público Federal
4.1. Funcionário (Escriturário) dos extintos Serviços de
Navegação da Amazônia e de Administração do Porto do
Pará- SNAAP, no período de 17-7-1947 a 16-10-1948.

S.

Atividades no Serviço Público Estadual
5.1. Funcionário (Escriturário) da Divisão de Fiscalização e Tomada de Contas do Estado do Pará.
5.2. Escrivão da 3~ Pretoria Criminal junto a Repartição
Crímirial, na Comarca de Belém- PA.
5.J.- Escrevente Juramentado c EscrivãO~Interino do
Cartório do 19 Ofícío de Órfãos, Ausentes e Interditos da
Comarca de Belém- PA.
5.4. Pretor da P e 2-~ Pretoria Cível da Comarca de
Belém-PA.
5.5. Juiz de Direito do interior, rias Comarca-S dC Marabá (1• e 2• Varas) e Acará, no Estado do Pará.
5.6. Juiz de Direito da capital (Belém- PA), Titular
da 7• Vara Cível, Comércio e dos Feitos da Família.
Todas essas atividades foram exercidas no período de
2 de fevereiro de 1951 a 27 de abril de 1967.

6.

Atividades na Justiça Eleitoral
6.1. Juiz Eleitoral da 23• Zona (Marabá), 24' Zona
(Conceição do Araguaia) c 39' Zona (Acará).
6.2. Juiz Efetivo do Tribunal Regional Eleitoral, no Estado do Pará, no período de 8-5-67 a 13-6-77 e nos biênios
1979 a 1981, 1983 a 1985 e 1987 a 1989.
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6.3. Juiz Suplente do Tribunal Regional Eleitoral no
Estado do Pará, nos biênios 1977 a 1979. 1981 a 1983 e 1985
a 1987.
6.4. Corregedor Regional Eleitoral do Tribunal Regional (Pará), nos biénios 3-10-1973 a 3-10-1975 c 28-6-1983 a
28-6-1985.
Atividades na Justiça Federal
7.1. Nomeado para exercer o cargo de Juiz Federal na
Seção Judiciária do Estado do Pará - Vara 'Qnica - , em
14. de março de 1967, por Decreto do Excelentíssimo Senhor
Presidente da República. Tomou posse e entrou em exercício
em 28 de abril de 1967.
7.2. Diretor do Foro e Corregedor permanente dos serviços a:uxiliãres nãO vinculados diretamente às varas, no período de 28,4-1967 a 29-3-1989.
7.3. Nomeado para compor o Tribunal Regional Federal 1" Região com sede em Brasnia, em vaga destinada a
Juiz Federal, consoante Decreto de 22~3~1989. Tomou posse
e entrou em exercício em 30-3-1989.
7 .4. Vice-Presidente c Corregedor do Tribunal R_egional Federal no biênio 30-3-1989 a 30-3-1991.
7.5. Membro da Comissão de Regimento Interno do
Tribllriã.I Regional Federal da 1" Região.
_ _
7.6. Presidente do Tribunal Regional Federal da_l" Região, para o biénio 1991 a 1993.
7.7. Serviu como convocado no Superior Tribunal de
Justiça como membro integrante daquela Corte de Justiça,
no período de I ''-9-89 a 30-10-89.
7.8. Membro do Conselho da Justiça Federal, conforme
Lei n" 8.472, de 14 de outubro de 1992, art. 3'
7.

8.

Outras atividades
8.1. Membro da Comissão Elaboradora do Regulamento do I Simpósio de Direito Penal no Estado do Pará, promovido pela Universidade Federal do Pará.
8.2. Foi designado Presidente. da Comissão Supervisora,
no Estado do Pará, dos diversos concursos para Juiz Federal,
promovido pelo Tribunal Federal de Recursos.
9. Condecorações e homenagens
__ _9_L Diploma de Amigo da Escola Técnica Federal do
Pará, outorgado pelo Ministério da Educação e Cultura.
9.2. Diploma O Ideal de Servir, conferido pelo Rotary
Internacional, Distrito 449- Rotary Clube Belém-Norte.
9.3. Título de Cidadão Honorário do Município de Marabá- Pará, outorgado pela Câmara Municipal daquela localidade.
9.4. Medalha Ordem do Mérito Cabanagem- especial,
com respectivo diploma, conferida pela Assembléia Legislativa do Estado do Pará, conforme Resolução n'1 4, de 3
de dezembro de 1985.
9.5. Medalha Mérito Tiradentcs da Polícia Militar do
Estado do Pará, com respectivo diploma, conferida pelo Decreto n' 4.288, de 17 de abril de 1986.
9.6. Medalha Ordem do Mérito Grão-Pará, Grau Co~
mendador, com respectivo diploma, conferida pelo Decreto
n' 4.755, de 11 de março de 1987, do Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado do Pará, e Grão-Mestre da Ordem.
9--:7: Ordem do Méríto Militar, no Grau de Cavaleiro,
com respectivo diploma, em 25 de agosto de 1990 - Dia
do Soldado, conforme Decreto de 9 de agosto de 1990, outorgada pelo Ministro do Exército.
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"Medalha Centenário", por ocasião do Primeiro

Centenário'do Trihunal de Contas da União - I890/1990
- , em 7 de novembro de 1990, com respectivo diploma.
9.9- Colar do Mérito Judiciário ''Ministro Nelson Hungria", em sessão plenária do Tribunal Regional Federal da
I• Região, no dia I" de março de I991.
9.10. Grande Colar do Mérito Judiciário "Ministro Nelson Hungria"- símbolo da Presidência-~ em sessão solene
de posse, no dia 1'' de abril de I991.
9.11. Ordem do Mérito Forças Armadas- criada pelo
Decreto n" 91.343 de 18-6-85. Admitido no grau de Comendador, por Decreto do dia 26-6-91, com respectivo diploma,
-cerimônia realizada no dia 25-7-91.
9.12. Medalha do Mérito Presidente Castello Branco,
no dia 29 de outubro de 1991, por ocasião do aniversário
da Associação Nacional dos Delegados de Polícia Federal,
com respectivo diploma.
9.13. Ordem do Mérito "Forte São Joaquim", no Grau
de Grande Ofidal, com respectivo diploma, confori?e Decreto
n' 224, de 10-I-92 do Governo do Estado de Rora1ma.
9.14. Ordem do Mérito do Tocantins, no Grau de Gran~
de Oficial com respectivo diploma, conforme Decreto n9 _5 ..568,
de 30 de abril de 1992 do Governo do Estado do Tocantms.
9.15. Ordem do Mérito Brasília, no Grau de Grande
Oficial, com respectivo diploma, ein 21 de abril de 1992, por
ocasião do aniversário da cidade, outorgada pelo Governo
do Distrito FederaL
9.16. .Ordem do Mérito Naval, no Grau de Comenda~
dor, com_ respectivo diploma, conforme Decreto -de 8-5~92,
outorgada pelo Ministério da Marinha em 11 de junho de_
I992.
9.17. Ordem do Mérito Militar, no Grau de Oficial,
outorgada pelo Ministério do Exército em 25-8-92.
___
9.18. Ordem do Mérito Mato Grosso, no Grau de Grande Oficial com respectivo diploma, conforme Decreto n9
1.970, de
de setembro de I992, do Governo do Estado
de Mato Grosso.o

n

10.

Outras informações
-Família paterna anfiga e tradicional, destacando-se o
pai, Desembargador LYCURGO NARBAL DE OLIVEIRA
SANTIAGO, que foi membro do Tribunal de Just1ça do Estado do Pará, bem como do Tribunal Regional Eleitoral, tendo
sido seu VicC-Presídente. Antes, como Juiz de Direito, exerceu a magistratura nas comarcas de São Miguel do Guamá,
Conceição do Araguaia, Altamira e Monte Alegre no interior
do Estado e, por- último, na cidade de Belém, capital do
Estado do Pará, exerceu a judicatura na 2• Vara Cível e 6~
Vara Criminal. O avó, Desembargador JO§,É ANSELMO
DE FIGUEIREDO SANTIAGO, foi membro do Tribunal
de Justiça do Estadc;> do Pará, tendo sido seu Presidente em
1923, ano em que falecev. Antes exerceu o cargo de Promotor
Público de Pitimbu, na Paraíba, passando para Juiz Municipal
de órfãos na Província de Goiás e, posteriormente, para a
Comarca de Barcelos, no Amazonas e na própria capital,
nas mesmas condições. Juiz de Direito das Comarcas de São
Miguel do Guamá e Curuçá, no Estado do Pará.
Brasília, 5 de novembro de 1992. - José Anselmo de
Figueiredo Santiago.

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)
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MENSAGEM N• 369, DE 1992
(N• 728/92, na origem)

Senhores Membros do Senado Federal,
Dirijo-me a Vossas Excelências para informá~los de que
me ausentarei do País no período de 20 a 23 de novembro
de 1992, para realizar visita oficial a Dacar. a fim de participar
da 11I Reunião de Cúpula do Grupo dos 15.
Brasília, 20 de novCmbro· de 1992. -Itamar Franco.
OFÍCIOS
DO PRIMEIRO SECRETÁRIO
DA CÂMARA DOS DEPUTADOS

- N~ 265/92, de 20 do corrente, comunicando a aprovação
das Emendas rlo Senado ao Projeto de Lei da Câmara n 9
48 de 1992 (n' 2.630192, na Casa de origem), de iniciativa
do' Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composição
e a organização- interna do Tribunal R~gional do Trabalb~
da 3~ Região, com sede em Belo Honzonte - MG, e da
outras providências.
_
(Projeto enviado à sanção em 20-11-92.)
-No 266/92. de 20 do corrente. comunicando a aprovação
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
45, de 1992 (n" 2.626192, 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 9• Região, com s-ede em Curitiba -PR, e dá outras providências.
.'" . (Projeto enviado à sanção em 20-11-92.)
-- - N"267/92, de 20 do corrente, comunicando a aprovação
das Emend3.s -do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
44, de I992 (n" 2.625/92, na Casa de origem), de iniciati~a
do Tribunal Superior do Trabalho, que altera a composrçao
e a organização interna do Tribunal Regiori.3.1 do Trabalho
da s~ Região, com sede em Salvador - BA, e dá outras·
providências.
(Projeto enviado à sanção em 20-11-92.\
- N" 268/92; de 20 do corrente, _comunicando a rejeição
da Emenda do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 77.
de 1992 (n• 3.183/92, na Casa de origem), que dispõe sobre
a destinação das quotas de fundos ao portador e aos títulos
ou aplicações de renda fixa ao portador ou nomi~ativos-en
dossáveis mencionados no caput do art. 3"' da Le1 n"' 8.021,
de I2 de abril de I990, atualmente à disposição do Banco
Central do Brasil, nos termos do § 29 do art. 7~ e do caput
do art. 9' da Lei n' 8.024, de 12 de abril d' 1990.
(Projeto enviado à sanção em 20~11-92.)
-N9 269/92, de 20 do corrente, comunicando a rejeição
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n 9
18, de 1992 (n' 2.251/9I, na Casa de origem), que extingue
taxas, emolumentos, contribuições, parcela da União das Custas e Emolumentos da Justiça do Distrito Federal, e dá outras
providências.
(Projeto enviado à sanção em 20-11-92.)
- N;- 270/92, de 20 do corrente, comunicando a aprovação
das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n"
43 de I992 (n' 2.624192, na Casa de origem), de iniciativa
do' Tribunal Superior do Trabalho, gue altera a compo~ição
e a organização interna do_ Tribunal Regional do Trabalho
da 4~ Região, com sede em Porto Alegre- RS, e dá_outras
providências.
-(Projeto enviado à sanção em 20-11-92.)
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O SR. PRESIDENTE (EpÜádo Cafeteira) - O Expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de lei que _será lido pelo Sr. l''
Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 168, DE 1992
Dá nova redação ao art. 17, da Lei n~ 4.595, de
31 de dezembro de 1964, e dá outras providências.
O COngresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. ~17 da Lei n' 4.595, de 31 de dezembro
de 1964, passa a vigorar com a seguín!e redação:
"Art. 17. Consideram-se instituições financeíras, para os efeitos da legislação em vigor, as pessoas
jurídicas públicas ou privadas que tenham como atividade principal ou acessória a coleta, intermediação ou
aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, a custódia de
valor de propriedade de terceiros e a compra e venda
de ouro."
Art. 29 O Banco Central do Brasil, no exercício da fiscalização que lhe compete, regulai-á as condições das operações
com ouro, coibindo os abusos com a aplicação de pena nos
termos da Lei n• 4.595, de 31 de dezembro de 1964.
Art. 39 Esta lei entra em vigor na data de sua publi-cação.
Art. 4" Revogam-se as disposições em contrário:
Justificação
O presente projeto de lei tem por objetivo -equipara-r
as empresas que operam no mercado de ouro às instituições
financeiras.
Este projeto visa, ainda, a estabelecer condições pa-ra
a fiscãlizaÇão do BancO Central sobr-e aS empreSas que vendem
ouro.
A elaboração desse projeto -está ligada às queixas mais
freqüentes que chegam aos órgãos de defesa do consumidor
contra as empresas que vendem ouro e que criam uma série
de dificuldades aos investidores, quando esses querem fazer
o resgate das suas aplicações.
Como o Banco Ce"I1tral só fiscaliza os negócios com ouro
quando realizados por instituições que estão no mercado oficial de crédito, a única maneira de obrigar o Bacen a fiscalizar
o mercado de ouro -que é considerado por aquela autoridade
monetária como uma atividade comercial como outra qualquer
- e equiparar as elnpre:sas que opetam nesse -mercado às
institUições financeiras, uma vez que "ambas são captadoras
da poupança popular".
Essas foram as razões que nortearam a elaboração do
projeto de lei que ora submeto à apreciação dos meus ilustres
pares.
- _
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1992. - Senador
Márcio Lacerda.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 4.595, DE 31 DE DEZEMBRO DE 1964
DisPõe sobre a Política e as Instituições Monetárias,
Bancárias e Creditícias, cria o Conselho ~onetário Nacional, e dá outras providências.
O Presidente da República.
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CAPÍTULO IV
Das Instituições Financeiras
SEÇÃO I
Da Caracterização e Subordinação
Art. 17. Consideram~se in-stituições financeiras. para os
efeitos _da legislação em vigor, as pessoas jurídicas públicas
ou privadas, que tenham como atividade principal ou acessória
a coleta, intermediação ou aplicação de recursos financeiros
próprios ou de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira,
e a custódia do valor de propriedade de terceiros.
Parágrafo único. Para os efeitos desta lei _e da _legislação
em vigor, equiparam-se às iil.stituiçõ~s _financeiras ~s pessoas
físicas que exerçam qualquer das attv1dades refendas neste
artigo, de forma permanente ou eventual.
.. . .. .... -........ ---- .... ---------.------------ --· ···--- ..... -·.-- .. ·------ .. .
À Comissão de Assuntos Económicos terminativa.)

decisão_

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Em sessão anterior foi lido o R_equerimento nç 825, de
1992, do Senador Esperidião Amim, solicitando, nos termos
do art. 43, inciso II, do Regimento Interno, seja considerado
comO"licença autorizada o dia 20 do corrente, quando partici~
pou, em São Paulo, da solenidade de inauguração da Feira
''Simpi_Negócios 92."
_O.requerirnento deixou de ser votado naquela oportunidade por falta de quorum
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Fica concedida licença_ solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) -Em sessão
anterior foi lido o Requerimento n9 826, de 1992, do Senador
Marco Maciel, só1icitando, nos termos do art. 43, inciso II,
do Regimento Interno, seja considerado como licença autori~
zada-õ dia 23 de novembro corrente, quando esteve ausente
dos trabalhos da Cas_a para proferir palestra na reunião do
MovimentQ Empresarial Pró-Pernambuco. em Recife.
O requerimento deixou de ser votado naquela oportu~
nidade por falta de quorum.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
~
Fica concedida a licen_ça solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência recebeu das Prefeituras Municipais de Concórdia e
de Itajaí, Estado de Santa Catariria, os Ofícios n9 5 S/73 e
S/74, de 1992, respectivamente. solicitando, nos termos~ da
Resolução n_9 36, de 1992, do Senado Federal, autorização
para contratarem operação de crédito, para os firiS que especi~
ficam~

As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - A Presidência recebeu. da Secretaria de Estado dos N~ócios da Fa-
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zenda-SP, os Ofícios n~ 947 c 1.020, de 1992, referentes a
operações de crédito pretendidos pelo Govefrio do Estado
de São Paulo.
As matérias serão despachadas à Comissão de Assuntos
Económicos, para serem anexadas aos processaàos dos Ofícios
n• S/69 e S/70, de 1992, respectivamente.

r-

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira
Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr_. Presidente, nobres Srs. Senadores:
chamou-me a atenção, na manhã de hoje, uma publicação
da Folha de S. Paulo sobre a decisão do Governo da República
de adquirir bolsas de estudos em colégios particulares para
atender à demanda na faixa etária de 8 a 12 anos, correspondentes ao primeiro grau.
Sr. Presidente, na realidade, a educação deveria ocupar
todas as preocupações não só dos governos estaduais, muniR
cipais e federal, mas de toda a sociedade brasileira.
Não há como pensar em País desenvolvido, em modemiR
dade, sem atendermos às necessidades mais üldPii:mtes, mais
urgentes da nossa sociedad~.
A idéia do Ministro da Educação merece - como eu
havia dito aplausos, mas devemos refletir sobre o tema, porR
que, em primeiro lugar, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a
Constituição determina que a educação de primeiro grau é
obrigação dos municípios. Sabemos que isso não acontece
em todo o Brasil. Há superposiçáo de esforços ou intrOmissões
de governos estaduais na oferta de ~'agas ~e primeiro grau,
principalmente nas capitais e nas grandes cidades, onde goverR
nos estaduais e municipais, ao invés de assumirem as suas
obriga-ções, disputam a popularidade e o poder. Acredito que,
se houvesse consciência por parte dos administradores no sentido de que os recursos para a educação do primeiro grau
fossem alocados para os municípios, teríamos melhores soluções.
O Ministro, na Sua justificativa, diz que o custo/aluno,
pela CNEC, é bem mais barato do que o custo/aluno na escola
pública, tendo em vista a construção de escolas, a aquisição
de carteiras escolares, livros etc. Não temos dúvida de que
as escolas da CNEC devem ser ajudadas e precisam ser ajudaR
das, como todas as áre.as da educação -neste País, _Mas dizer
que a solução, para acomodar os alunos na idade escolar
de 1"' Grau, virá com bolsas da CNEC, é urna grande interrogação, Sr. Presidente, Srs. Senadores_, sobretudo porque _as
escolas da CNEC são em número reduzido.
Dii O Ministro: "Existem em quase todOs oS Esfados".
Na realidade, as escolas da CNEC, quando existem, estão
situadas nas capitais; e a grande dificuldade, a grande procura
por matrículas está nas cidades menores, do interior.
Além do mais, não será uma única escola da CNEC,
em cada Estado, que resolverá o problema de matrículas da
população de todas as cidades brasileiras.
Sr. ~residente, eu não poderia me opor ~- ini~_ativa do
Governo. O que me preocupa Sãó essas medidas, a princípio,
de cunho populista, sem raízes mais profundas na realidade
brasileira e que podem se constituír- numa.-aventura.
O Governo d.eve estar consciente da sua obrigação de
oferecer matrículas nas escolas de 1" Grau, sobretudo agora,
nesta miséria em que se transformou o Brasil de hoje. PortanR
to, o Governo deve oferecer alimentação, porque milhares
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de crianças têm como única refeição diária a merenda escolar
oferecida pela rede pública .de ensino. Muitas vezes, por falta
de seriedade na administração, essas merendas se destinam
a fins eleitoreiros; prefeitos manipulam e distribuem como
querem a merenda escolar; outros, até mesmo desvirtuam
a sua finalidade, deixando-a apodrecer para servir-de alimento
aos porcos.
Sr. Presidente, é preciso seriedade na administração. A
adoção do sistema de bolsas de estudos, no nosso entendiR
mento, no máximo poderá ser uma medida de emergência,
nunca um plano de governo, porque aí estaremos negando
as finalidades da administração púhHca. Mesmo porque holsas
de estudos já existiram anteríormente, distribuídas pelos Srs.
Parlamentares, que são verdadeiros termômetros do sentimento popular nas suas cidades e nos seus Estados; eles conhecem, pela sua vivê'?it:ia, os mais necessitados. Mas, não sei
por ·que - eu nã6 era membro do Congresso nessa época
-essas bolsas foram extintas nos governos anteriores.
Duvido muito, Sr. Presidente, que através de _convênios
com prefeituras e governos estaduais, numa superposição de
obrigações governamentais, com a "iriterferência quase nunca
benéfica do Estado no Município ou do Governo Federal
no Estado, essa solução dê resultados.
De qualquer forma, aplaudo a medida do Ministro, neste
momento de crise por que passamos-, q-uando a educação requer de todos nós um esforço maior, uma conscientização
maior das necessidades da nossa população carente.
Na última quintaRfeira, tive a oportunidade de falar, desta
tribuna, sobre a violência que nos preocupa, do número cada
vez maior de crianças nas ruas, abandonadas, sem escola,
sem lar e sem alimentação. No dia seguinte, o nobre Senador,
Marco Maciel, ocupou a tribuna para falar da seca e da miséria
que assola o Nordeste como um todo, lamentando o desespero
das famílias, o desemprego e a fome dos trabalhadores.
Sr. Presidente, depois que o Senhor Presidente da RepúR
blica anunciou a-alocação de recursos da ordem de 100 bilhões
de cruzeiros para socorrer o Nordeste, criou-se uma expecR
tativa de solução para os problemas e a população passou
a cobrar dos governantes o equacionamento desses problemas.
Infelizmente, até agora, não tivemos, ainda, nesta Casa, a
oportunidade de ler e examinar a mensagem de ahertura de
crédito para tal fim. Já são decorridos mais de vinte dias
da data em que o Governo Federal se comprometeu a socorrer
o Nordeste com essa ajuda, que também não é solução, mas
minoraria as necessidades daquela população maltratada, soR
frida e faminta. No meu entendimento, deverRseRia críar frentes _de trabalho, novas opções, examinar profundamente o
problema da irrigação e da fixação do homem à terra. Mas
mesmo assim, depois da promessa de o Presídente da República assumir compromissos, Sr. Presidente, as medidas não
poderit ficar dormindo nas gavetas dos gabinetes ministeriais;
a população não pode se decepcionar e deixar de acreditar
nas decisões do Governo. É nesse sentido que, aplaudindo
~ intenção do Sr. Ministro_ da Educação quanto à oferta de
matriculas para as crianças de 1~ Grau, faço votos para que
não seja apenas ma:is uma promessa. mais uma ilusão para
a população, Sem as medidas de efetivação esperadas.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente!

Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar, o Sr.
Epitácio Cafetui-a deixa a cadeira da presidência, que
é ocupada pelo Sr. Mauro Ben~ides, Presidente.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) Ante_s_d_e conR

ceder a palavra ao orado_r_ seguinte, sinto-me no dever de
esclarecer ao nobre Senador Magno Bacelar que o crédito
destinado ao atendimento das vítimas da estiagem no Nordeste
deverá ser íncluído para votação na sessão do COngresso,
já convocada para às 19 hóras_de hoje. Se isso realmente
ocorrer, esperamos, ainda hoje, assinar o autógrafo" respectivo
para que o Senhor Presidente da República pos~a sanclõriar
e, conseqüentemente, atender OS Estados que foram mais
cruelmente atingidos pela carência de chuvas este ano.
O SR. MAGNO BACELAR- Sr. Presidente, se V. Ex'
me permite, agradeço a informação, mas não retiro a crítica
pela demora. E também informo que a Comissão Mista de
Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização ainda não examinou a matéria, porque eu faço parte da mesma. Mas agradeço
a V. Ex• o esclarecimento, fazendo votos para que, da mesma
forma que V. Ex" tem consciência de que as coisas são urgentes, o Governo· também tenha.
Muito obrigado.
_ ___
o

O SR. PRESIDENTE (Mauw Benevides) - A PreSidênCia:
esclarece, ainda, ao nobre Senador Magno Bacelar que as
liderança~ já firmaram um pedido de urgência a fim de viabilizar a inclusão dessa matéria na Ordem do Dia do Congresso
Nacional. Tenho recebido de vários Governadores de Estado,
Senadores e Deputados, apelos candentes, veementes mesmo,
para que garanta o exame dessa proposição no menor espaço
de tempo possíveL. Ressalte-se que- só na última quirita-feir"a
a mensagem do Senhor Presidente da Repúhlica chegou ao
Congresso Nacional. Como sexta-feira não é, realmente, dia
em que, na tradição da Casa, se convoca o Congresso, da
mesma forma que segunda-feira, hoje é que seria ã. data adequada para se promover essa sessão do Congresso, já convocada para às 19 horas de hoje.
Concedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Para uma
questão de ordem. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores: Sr. Presidente, levanto uma questão de ordem, para esclarecimento por parte-de V. Ex~.
A instituição dos blocos parlamentares, que, inclusive,
consta no texto constitucional, começa novamente a serobjeto
de várias articulações, principalmente na Câmara dos Dépu~
tados.
Houve uma modificação no Regimento do Senado, que
diz o seguinte:
_
«As lideranças dos partidos que se coligarerrl-ein bloco
parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas regimen~
tais."
Como a prática do uso do bloco, este institUto está muito
ligado a essa tendência de diminuição de partidos políticos,
principalmente se for vencedor no plebiscito o sistenlã parlamentarista, gostaria de formular essa questão de ordem a
V. Ex•.
A informação é que a Câmara dos Deputados dispõe
de um dispositivo, aquelas a"ii"ibuiçõeS de plenário, mas as
lideranças não perderiam suas eStruturas adminis"tratfvãs.Diz aqui: "as lideranças dos partidos que se coligarem
em bloco parlamentar perdem suas atribuições e prerrogativas
regimentais". A minha pergunta é: essas restrições significam
efefivamerffCõ--quê? V. Ex~ tem condições de responder, em
detalhes, sobre este assunto?
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- A Presidência
vai responder à questão de ordem do nobre Senador Affonso
Camargo, esclarecendo que a perda das prerrogativas das lide-
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ranças dos partidos que se coligarem em bloco parlamentar
restringe-se a sua atuação em plenário, sem prejuízo de, na
estrutura adrninistrativá, peúTiã.neCcrem Os gabinetes atuando
dentro da conotação de Liderança, porque, desfeitos os blocos, evidentemente, a estrutura administrativa estaria prevalecendo.
É este o entendimento da Mesa, que neste momento
transmite para o conhecimentO ·ae V. Ex~.
O SR. AFFONSO CAMARGO - Muito obrigado, Sr.
Presidente.
Parece que essa, também, é a interpretaçãO" dada na Câmara- dos Deputados. Mas, realmente, havia dúvida quanto
ao tipo de restrição, quando da formação dos partidos em
bloco.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -V. Ex• é
o próximo orador inscrito. Concedo a palavra a V. Ex~
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR. Pronuncia
osegliTnte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, volto novamente a trazer a esta Casa as preocupações com a economia do País.
Li, hoje, nos jornais Sobre as dificuldades que novamente
surgem para que o salário mínimo seja reajustado em intervalos menores. Com_o que concordamos, pois é inviável ficar
120 dias sem qualquer reajuste, numa inflação da ordem de
25% ao mês. A justificativa pa"i·a eSsa dificuldade seria a ãlegação, verdadeira, de que isso implicaria num desequilíbrio financeiro do Sistema Previdenciário do País.
Todas as noticias lidas nesses últimos dias geraram perplexidade no País, com relação a como vamos resolver nossas
contas, quanto ao problema surgido agora de como conciliar
Os aumentos das tarifas públicas com a outra ponta, o salário
dos trabalhadores de menor renda.
Cada vez me convenço mais, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que temos que crescer economicamente. Um País como
o Biasil não pode deixar de crescer. Temos de inverter aquela
equação que tem predominado nos programas econômicos
do País, de que devemos ter uma inflação, a menor possível,
c_om o maior crescimento possível. Inverter essa equação partindo do princípio de que crescer bem, crescer àqueles níveis
anteriores de 5% ao ·ano, cOm a menor inflação possível dentro
desse crescimento, mas garantindo o crescimento econômico
nacional.
Qu~ndo se fala em crescimeçto econômico,_ sem o que
não teremos emprego- não teremos salário porque o emprego precede o salário -, não adianta imaginar que se vai ter
um salário razoável e justo se não houver, antes, emprego.
Para haver ofertas de emprego há necessidade de que tenhamos crescimento econômico e temos que pensar na infra-estrutura do País.
Volto a tratar desse assunto, sem querer aborrecer a Casa,
porque isso me pteocü.pa·permãnentcrnente. Não consigo deixar de pensar quando vejo que o Sistema Rodoviário Nacional
está à beira de um colapso. A última informação que tenho
do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem é que
as faturas vencidas se aproximam, no momento, a 500 bilhões
de cruzeiros.
Quando assumi, no dia 13 de abril, tfnhamos uma dívida
vencida de 196.4 bilhões. Nunca trabalhei inadimplente. Creio
que o órgão público que não paga seus fornecedores, que
não paga seus prestadores de serviço, não tem autoridade
moral para exigir bons preços e bons serviços. Então, fomos
atrás do dinheiro. A metade do dinheiro estava no Imposto
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de Importação de Petróleo, que a Petrobrás não estava recolhendo e que passou a recolher. por uma decis~o do Governo.
Com isso, o recolhimento que a Petrobrás fez desse_ imposto
foi, automaticamente, direcionado ao DNER. O restante,

50% das verbas de investimento para o DNER, foi objeto
de uma programação feita entre o Ministério dos Transportes,
das Comunicações com o da Economia e vinha sendo paga
regularmente. Houve um déficit de faturas vencidas de 196.4
bilhões de cruzeiros no dia 13 de abril. No dia 10 de outubro
já estávamos pagando as contas ein dia. Estando com todas

as faturas em dia, reiniciamos uma série de obras de manutenção e restauração- de rodovias.
Regularizamos a situação com a Pctrobrás, naturalmente,
recolhendo esse Imposto, e no dia 2 de outubro, quando saímos do Ministério ainda deixamos alguma reserva no caixa.
Tanto deixamos que as contas .foram pagas regularmente até
o dia 23 de outubro; no dia 30 Já se devia novamente 200
bilhões de cruzeiros c hoje deve-se quase 5QQ_bilhões de cruzeiros.
Ê evidente que os prestadores de serviços vão parar as
obras, até porque depois de medido o serviço não há correção
monetária nas faturas do DNER. Ninguém vai estar medindo
serviço para não receber a sua fatura numa inflação qu~_ é
mais de 1% ao dia útil.
Se não estudarmos, rapidamente, o sistema de finánciamento - financía"rnentO das rodovias - , esse problema se
tornará gravíssimo!
Há outro problema maior: o dinheiro que vem do Imposto
de Importação do Petróleo Bruto. Dinheiro que viria de uma
estatal federal, do pagamento de um impo_sto federal que,
até onde sei, não vem sendo recolhido, porque também alega
que não lhe dão as tarifas adequadas, com o que não podemos
concordar.
Por outro lado, o que considero muito grave é a estabilidade da programação financeira do Sistema ielebrás.
Todos nós sabemos que hoje a modernidade de qualquer
país, o desenvolvimento económico de qualquer país e a produtividade económica de qualquer país estão intírnamente vinculados ao seus serviços, que hoje chamamos de- telemática,
ou seja, o transporte de dados por telefonia.
O Sistema Telcbrás vinha adquirindo uma imagem cada
vez melhor no plano internacional, tanto que há pouco tempo,
foi concebido pelo Governo um plano criarido condições para
que o Sistema Telebrás caminhasse pelas próprias pernas,
dispensando qualquer auxílio do Tesouro. Mas, evidentemente, isso dependeria de a empresa ter uma programação muito
clara, para que o sistema financeiro internacional pudesse
liberar os financiamentos solicitados pela Tclebrás, o que vinha acontecendo.
Agora, surge õutra questão que está a merecer ampla
discussão. Inclusive, já fiz sentir junto a OUtroS Srs. Senadores,
dentre eles o Líder Pedro Simon, de que estaríamos dispostos
- é claro que o Governo faz o que·-acha que deve fazer,
mas, como temos de ter uma visão continuada do poder público, com a nossa responsabilidade de querer que as coisas
corram bem - , estaríamos dispostos, repito, a discutir, até
mesmo, com o próprio Presidente Itamar Franco, para demonstrar a Sua Excelência que nãO há nenhuma dificuldade
em conciliar as suas legítimas preocupações com -õs -nOssOs
cidadãos e as famüias de baixa renda, com a seqüência de
uma programação física, de objetivos físicos, no sefo_r da telefonia do País. Do contrário, daqui a pouco também o sistema
Telebrás vai entrar em colapso.
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DiZia e.u - tenho em mãos documento a esse respeito
-que as tarifeis dos serviços públicos não têm um referencial
de comparação. E o referencial_de que dispomos são as tarifas
públicas internacionais, tarifas praticadas por outros países.
T_enho, aqui, uma série, tirada no ano de 1991, mostrando
e_ssa chamada Assinatura Básica Média: México, US$7,31;
Estados Unidos, US$16,85; França, I_JS$7,11; Alemanha
US$16,07; Espanha US$11 ,51; Inglaterra U$13,00; Chile,
US$10,85; Argentina, US$8,51, e, no Brasil, US$2,20.
O Sr . .ionas Pinheiro..:.._ V. Ex~ me permite. um aparte?

O SR. AFFONSO C AMARGO- Ouço V. Ex• com muito
prazer.
O Sr. Jonas Pinheiro - V. Ex\ mais qualificadamente
do que qualquer um de nós, fala, nesta tarde, sobre problemas
que afetam a população e dizem respeito ao Ministério dos
Transportes e ao Ministério das Comunicações. Fundamentalmente, é o que extraio do pronunciamento de V. Ex• E
digo que V. Ex' fala com mais propriedade do que qualquer
outro de nós, justamente por ter exercido a pasta dos Transportes por duas vezes e, acumulativamente, o Ministério dos
Transportes e das Comunicações, mais recentemente. Esses
ministérios cuidam -da realização de projetas de se tores importantes que participam da infra-estrutura básica do País. e,
Primeiro, a questão das estradas. Só quem viaja de carro
ou de ônibus por este Brasil afora pode aferir, pode avaliar,
cOm precisão, o estado calamitoso em que se encontram as
nossas vias de escoamento de produção c de transportes
de cargas e passageiros, e testemunha, de perto, a situação
da Polícia Rodoviária, mergulhada num est~do de p~núria,
qne ã impede de fazer a indispensável fiscalização necessária
à segurança dos usuários dessas estradas. Gosto muito de
viajar de carro. Recordo-me que, no ano passado, me dispus
a ir de carro, com minha famnia, eu mesmo dirigindo, de
Brasília para Natal. Isso, em dezembro do ano passado, e
o estado das estradas era deplorável. Não tenho mais coragem
d_e fazer essa viagem, apesar de todo o gosto que tenho de
sair com minha família, viajar sem muita pressa, mas confesso
a V. Ex~ e à Casa que não estou recolhendo coragem para
fazer essa que ser~a urna verdadeira aventura_, tão deplorá_v~lz.
assas estradas. E o curioso, o interessante é que essas estradas,
constituindo um elemento tão forte, um cornporiente tão importante para a economia do País, continuem relegadas a
segundo plano, digo mesmo, a terceiro, quarto plano. Quando
V. Ex• esteve à frente do Ministério dos Transportes, fez
um esforço muito grande, e todos nós acompanhamos a atuação de V. Ex\ no sentido de dar prioridade, pelo menos,
à recuperação das estradas. V. Ex• dizia: "Não vamos fazer
estradas novas, vamos recuperar as existentes ... A impremsa.
à época, foi jocosa, quando V. Ex~ dísse que "'buraco em
estrada é corno cárie dentária, quando não se cuida ela se
amplia e cresce". Muitos riram, mas é urna grande verdade.
V. Ex~ confessou publicamente, e parece que muitas pessoas
não levaram a sério a importância das estradas, não tinham
consciência do que significãm estradas esburacadas. Só ri,
numa situação dessa, quem não reconhece a importância das
estradas, num país tão extenso como o nosso. E quanto ~s
Comunicações? Estainos mergulhando. sim, quase numa situação caótica, também, nessa área. O Brasil já foi líder e ainda
tem.uma posição privilegiada, no mundo inteiro, nas comunicações telefónicas, na Informática, q'ue está casada com as
comunicações. Mas me preocupa; nesta hora em que V. Ex~
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traz esse_ assunto tão imponante, a hesitação do Presidente
Itamar Franco em reajustar as tarifas para, já não digo fáZer
investimentos na área da infra-estrutura, mas, pelo menos,
possibilitar a manutenção do processo. Com essa hesitação
do Presidente, estamos todos convencidos, não se resolverá
a inflação, não se melhorará a qualidade de vida da população.
O fato de não se reajustarem 6 preço dos c_ombustíveis e
as tarifas de energia elétrica, dos correios e dos telefones,
não fará com que se resolvam todos os problemas_ do País.
O Presidente precisa ser melhor esclarecido, deve ser melhor
orientado pelos seus assessores, por aqueles que lhe são mais
próximOs, porque torlos__ sabem que o adiamento do reajuste
de uma tarifa só irá adiar o processo para amanhã.· De modo
que V. Ex" traz, com-muita propriedade, essas preocupações,
das quais também participo e, tenho convicção, toda a Casa.
O SR. AFFONSO CAMARGO- V. Ex• já viu algum

país desenvolvido com estrada ruim? Esse é o problema.
Sr. Presidente, continuo com os dados que tenho em
mãos e que são muitO -iritefesSantes: O termo técnico utilizado chama-se Minuto da Telefonia
Local.
Em dólar:México, 0,043; França, O,o:ro~:-A.Ternanha,
0,027; Esp:mha, 0,060; Inglaterra, 0,083; Chile, O,rY4T; Ãrgen·
tina, 0,019; Brasil, 0,012.
- ~
~
·
~
Eu creio que todo o dilema está em descobrir quem é
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que temos a obrigação, pelas informações que tínhamos. Acredito que qualquer um dos colegas que estivesse num Ministério
ia fazer o mesmo, ia trazer as informações no sentido de
ajudar o Governo. Quer dizer ...
O Sr. Jonas Pinheiro - V. Ex~ tem a obrigação de prestar
essa colaboração, porque conviveu _com os problemas. Seria
omisso se não revelasse aqui essas preocupações internas do
Ministério, que, V_. Ex• conhecendo muito bem e traz aqui
à luz para todos nós.
O SR. AFFONSO CAMARGO -Para finalizar, gostaria

de colocar uma outra reflexão que venho fazendo. Nós todos
refletimos o dia inteiro e, nos momentos em que estamos
solitários, pensamos sempre no País, nessa necessidade urgente de que se anuncie efetivamente o programa do Governo.
Acho que. não se deve mais falar em programa de. Governo
transitório, porque Governo transitório não faz a reforma
administratiVa que foi feíta por este Governo. Se o Governo
fez uma reforma dessa profundidade é porque já se tinha
Corno Uin Governo defiilitivo.
·
Então, eu sinto, Senador Jonas Pinheiro e Senador-Almir
Gabriel, que a economia está com o pé no freio, no País
iriteiro, quando um País com o nosso crescimento demográfico
precisa da economia Cóm o- pé no acelerador. Agora~ para
pôr b pé no ·acelerador, tem que ter direção, tem que saber
qual é o Caminho que vai ser percorrido. Quer dizer, não
havendo clareza no caminho, regras de jogo, todo mundo
põe o pé no freio. Então, é essa a dificuldade que o Brasil
tem que enfrentar: economia com o pé no freio. Os ei:npresários puseram o pé nO freio das suas empresas, porque estão
com dúvida e não querem correr grande risco.
De modo que eu estou, agora, trazendo esta idéia e anuncia::.se, já -para esta semana, o programa do Governo. Não
sei Se exagero" na minha aValiação- V. Ex•, inclusive, além
de médico é um sociólogo -, mas, na medida em que não
se tem idéiils fortes- para serem discutidas, começa-se a discutir
o comportamento das pessoas. Ou seja, começa-se a discutir
se o Presidente deveria ficar mais dias ou menos dias em
Juiz de Fora. Isso não tem nada a ver com o problema brasileiro. Nós temos que discutir as Idéias do Governo, as propostas do Governo e todos nós queremos que o Govenlo
vá bem, e é esse o sentido do meu discurso.
O Sr. AJmir Gabriel- Permite-me V. Ex~ um aparte?

o vilão da inflação. Por exemplo, em relação às tarifas públicas,
qual seria a tarifa justa?- Em primeiro lugai', a· fa:rifa justa
seria aquela que não suplantasse, que 1Tã"o-estivesse acima
das tarifas fntemacionãís, pata não se -criar rriai"S um componente anticompctitivo para--o País; erri ·segLiriOO lugar, uma
tarifa que desse condições a que os programas fís1COfde entrega de telefones e de linhas fossem cump_ridos; em terceiro
lugar, que se utilizasse até a própria -tarifa COri:J.oUm instrumento de distribuição de renda, o que é possível fazer.
Eu creiO que aquela idéia de se vincular a ficha do telefone
público -tanto local, como intemacfomil- com a periodicidade do salário mínimo e a variação de acordo com a inflação
também tem a ver com a transferênciã de renda, porque,
na verdade, o trabalhador de salário mínimo não tem telefone.
O que n6s podíamos é nielhorar os serviços de telefones públicos~ colocando mais aparelhos e melhorando as condições
de comodidade para, naturalmente, beneficiar as classes de
menor-renda.
O SR. AFFONSO CAMARGO- Pois não. Ouço o aparte
Então, tudo isso não é-difícil de resolver. O que nós
de V. Ex•
temos é que sentar e, dentro desse programa de tarifas públicas, resolver tudo isso. Volto a dizer que, sem desenvolvi- _
O Si". Almir Gabriel- Nobre Seiiador Affonso Camargo,
mento económico, não teremos emprego; seni erripregô, ·não
enqJrimeiro lugar, ressalto, realmenté; a experiência de V.
vai haver salário; e, Sem infra-estrutura, não vai haver desen- Er' nas matérias que esteve trãtando. Em segundo lugar, tomo
volvimento econômiCO.em conta um aspecto: o preço das tarifas e as suas comparações
A minha preocupação é que, na medida em que nós
com as tarifas de outros países, desenVolvidos e não desenvoldemoramos para resolver esse problema ~o do sistema-Tele- vidos, e, portanto, alguns comparáveis com a situação brasibrás, que é específico, pois, sob o aspecto moderno, essa leira. Eu creio que a sinalizaçãq dada pe_lo_Presidente da Repúpode ser a infra-estrutura mais importante que eXISte-:.....:... Dós
blica, no que respeita ao aumento de tarifas públicas e do
podemos~ a cada dia qUe passa, perder um mês depois na
petróleo, é no sentido de qUe' as nossas estatais percam a
recuperação.
· condiçãO que, até hoje, desfrutaram. Eu sou ex-servidor da
Recebi, portanto, esses dados, que são importantes na
Petrobrás. Logo que me formei, trabalhei, durarite um bom
medida em que comprovam que as nossas tarifas não estão
período, em ConceiÇão do Remá, no rio Madeira, lá no inte- ·
acima das tarifas dos outros países, porque, se estivessem,
riór do Amazonas, e posso dizer a V. EX!' que foi uma das
tudo que estávamos falando aqui não seria verdadeiro .. Mas,
mãis bonitas experiênciáS de vida qUe tive, além da experiência
como elas estão abaixo, temos um espaço _para trabalhar.
profissional. Leiribro·me que quando se começou a sentir cheiÉ a preocupação que tragç). V .. Ex~ citou-a muito bem,
ro de óleo na sonda, todos os trabalhadores -éramos cento
e eu, às vezes, fico IDe perguntando: será que vão pensar ·e dezesseis -deixaram de dormir, esperando o momento
··.que nãg desencarnei do Ministério? Creio- _g_Ue não. Acho
de jorrar petróleo no poço que estávamos cavando. Lembro
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Eu ouvi o MiniStro PaUlo Haddad, e fiquei feliz da vida,
bem que, conversando _com o_r_~_~s_?_'-!_1 que tinha vindo do
falando sobre o objetivo ,de -_r~Constituir o planejamento. SemConselho Nacional_ de_ PetróleO, eles diziam._dentro de_ toda
pre soube que quanto mais dramática é a situação de uma
a sua rudeza e de toda a sua clarividência, que eram mais
pessoa ou de uma família mais ela necessita planejar as suas
importantes do que os generais,_ porque deles dePendi-a a indedespesas e corno vai gastar o dinheiro. Neste País não. Neste
pendência ec0il6rilica do Brasil. Isso até hoje é uma marca
país quanto mais dramática _é a situação, mais ele gasta de
para mim de extrema importância, pelo patriotlsnlo, pela s-emaneira aleatória, sem uiii. rumo certo. Is~o não é apenas
riedade, pela dedicação daquelas pessoas todas. Dizendo isso,
d~o a V. Ex• que sou um apaixonado pela Pctrobrás; toaaVia,
uma decisão do Goverpo, ~em de ser também da sociedade
e tem de ser também dos. políticos. De maneira que chama
faço uma reflexão importante: a Petrobrás, hoje, não tem
e urge propor senão um plano extraordinário, maS pelo menos
estudo de custo de cada um dos seus produtos. Quer dizer,
um balizamento inicial em cima do qual a classe política,
coma uma empresa estatal do porte da P(!trobrás. que é a
os empresários. os trabalhadores e o próprio Estado brasileiro
oitava maior do mundo, qUe chega a ter um faturament_o
possam caminhar segundo esse plano de médio prazo para
correspondente a 14 bilhões de dólares neste País- portanto
um dos maiores faturarnentos que se possa ter dentro de um
o País. Era o que gostaria de colocar.
país por urna só empresa - não pode responder de maneira
correta qual o custo de cada matéria por ela produzida em
O SR. AFFONSO CAMARGO- Muito obrigado, Senacada centro de produção. Assim corno a Petrobrás, temos
dor Almir GabrieL V. Ex~ deve ter púcebido que não há
também problemas equivalentes em outras estatais brasileiras.
qualquer contradição entre as nossas posições, até porque,
Então, acho que a frase do Presidente Itamar Franco, de
nessa relação, eu não tinha a ficha telefOnica; era s_ó a (l.SSinaque as tarifas não devem ser corrigidas pela inflação, é exalatura básica. O que é tarifa justa? É aquela que não deve
mente para submeter cada uma das estatais a urna reflexão
s~r maior do que a dos países assemelhados aos nossos e
maior, a de que o capital dessas estatais foi feito à custa
que dê para cumprir os compromissos; que possa até ser instnide menos peixe frito, de menos fariftha, de menos comida,
mento de distribuição de renda para os mais pobres. Em nede menos vestimenta, de menos material escolar, sobretudo
nhum momento falei em fazer o reajuste de acordo com o
da população mais pobre_,_ que é quem mais paga imposto,
índice inflacionário. Estou de pleno acordo em que as estatais
proporcionalmente, neste País. Então, os funcionários, os sertém que partir para uma reformulação; queremos, corporatividores, os técnicos, a direção da Petrobrás, como das outras
visticamente, uma idéia de que o dono da estatal é o servidor;
estatais, precisam não perder de vista exatamente esse fato,
e O dono da estatal é a sociedade inteira. Acho_ que devemos
ter Conselhos de administração com o efetivo poder de decide que o capital delas significa o sangue, o suor, o .sacrif~cio
da população mais pobre deste País. Dentro disso, diria que
são, onde participassem representantes da sociedade da maior
nem sou a favor de que se deva retardar o ajustamento das
categoria para se ter uma segu~ança, onde os maiores emprenossas tarifas indefinidamente, nem que também se dispensem
_sários, os mais modernos sindicalistas estivessem presentes;
as estatais de fazerem uma reflexão, uma autocríticii e veríficaos usuários, os produtores, ou seja, fazer com que realmente
rem de que maneira podem produzir melhor, especialmente
ela fosse uma estatal da sociedade como deve ser. Não tenho
tomando em conta a população brasileira e a situação calamidúvida com relação a isso .. A minha preocupação maior é
tosa em que ela vive. Quando V. Ex~ colocou o exemplo
- e V. EJC' falou no programa- que estamos na expectativa
de tantos outros países c falou da questão da ficha telefónica,
do anúncio do programa. Infelizmente, por um fato que ocorre
eu me lembrei de quanto é o salário mínimo em cada um
nas familias, a mãe do_ Presidente Itamar Franco adoeceu
desses países: nos Estados Unidos, são 600 dólares; no Canae o seu estado ficou mais grave e não pudemos ouvir o seu
dá, são 900 dólares; na França, acima de 600, dólares; no
anúncio na quarta-feira da semana passada. Há que haver
Peru, aqui mesmo na América Latina, _Sã<? 25Q_,s!9~~-~~-~·__ 9 __ JJ}:nª_proposta para o País. Percebo isso_ conversando__ com
Paraguai e a Ai'geiiHna também têm salários rp,_íni~õs muitõ
oS menores ·empresários do slStf:n:ii prOdutivo 'de todas as
superiores ao nosso, que· está em torno de 50 dólares. Então,
áreas. O meu E.o;tado é eclético, todo mundo sabe que o Paraná
o que considero é que é absolutamente indispensável, nesse
é um Estado que distribuiu muito bem os setores da agriculcaminho de retomada do crescimento - e V. Ex• tem inteira
tura, comércio, indústria, serviços e está todo mundo meio
razão, não adianta sonhar, temos que crescer para ter empreparado. Só não pára aquele que está- em cima da bicicleta,
go, temos que ter emprego para ter saláriO - , termos uma
porque se parar, vai morrer. Mas quem puder, hoje, vender
melhor distribuição de renda. Quer dizer, ternos que ter crescio seu equipamento, vender o seu galpão, vender a sua máquina
mento económico, temos que ter maior opofhiriidade de eme aplicar o dinheiro no sistema financeiro, que Jhe paga 2
prego, temos que ~er melhores salários., temos que ter uma
a 2,5% real ao mês, onde ele tem Um juro real que não
melhor distribuição de renda de modo que aquele limite entre
se pratica em nenhum lUgar do mundo, e esse, para mim,
o custo mais baixo de produção seja alcançado por aquele
é o vilão da história~ náo é a tarifa, não é nada, é o juro
que troca o seu esforço, o seu trabalho, a sua .energia física
que é pago, partindo do princípio dos teóricos monetaristas,
para poder desempenhar uma atividade capaz de lhe remude que o juro alto é um inibidor de demanda, cOmo se a
nerar no mínimo possfvel. O que nunca deixo_ de refletir é
nossa inflação fosse de demanda; quando a nossa inflação
o seguinte: por que neste pafs as pessoas que têm f, 2 oU
é muito mais de custo do que de demanda, e esse juro acaba
3 salários mínimOS têm de pagar com 10, 12 ou 15 anos menos alimentando .a inflação._ Mas esse, afinal, é_!!m te?Ia para
de vida do que aqueles que ganham 5 salários_ míni_mos ou
discutirrilos em outro momento. Estou numa linha altamente
mais? Essa é- -a grande tragédia nacional, é o grande drama
positiva, não estou aqui fazendo críticas, apenas levantando
nacionaL Acho que V. Ex~ tem razão, tomando em _conta pr~ocupaçÇes,_porque não setia l_egftimo que eu f:tiessé crítiCàs
a experiência que V. Ex~ tem, certamente, com a -experiência tendo saído do Ministério.
de todos os Srs. Senadores, nós podemos_s.~~rp_a_ra um!l_ ~utra
Tenho convers_ado com o Ministro Hugo Napoleão, tenho
reflexão maior: qual é o pfojeto O.e Brasil que nós queremos?
conversado com o· Ministro Alberto Goldman, trocamO"s as
o
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nossas preocupações, pois todo mundo está preocupado com
isso. O Ministro Alberto Goldman, que assume no DNER,
daqui a pouco estará devendo 500 bilhões de cruzeiros de
faturas vencidas; como é que ele vai fazer? Evidentemente
que todas as construtoras já estão començando a parar as

obras. e daqui a pouco, não haverá mais rodovias no País.
Então, esse é o _tema que volto a tratar neste plenário,
porque é uma preocupação profunda que eu tenho. Acho
que alguém está com as informações na mão, como eu que
sabe o que está aco-ntecendo agora, tem que trazer como
preocupação a esta Casa.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante ·o discurso do Sr. Alfonso Camargo; o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da
presidência, que é ocupada pelo Sr. M"agno Bacelar. -

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)~ A Presidência
gostaria de solicitar_ aos nobres Srs. Senador<~_s o cumprimento
do tempo, pois se acham inscritos nesta tarde pa.ra falar 10
Srs. ·senadores.Córicedo a palavra ao nobre Senador Amir Lando.
O SR. AMIR LANDO (PMDB - RO. Pronuncia o se·
guinte discurso, Sem re\'isão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, volto__a assumir esta tribuna, depois de longa
ausência, já que estive ocupado com outras matérias nas comissões- desta Casa.
Mas. Sr. Presidente, não poderia furtar-me, nesta hora,
de lançar, no Senado da República, algumas preocupaçôes,
alguns -p'Ontos· de vista-para a reflexão.
·
Porque,Sr. Presidente, o País passou por urna experiê-ncia
inusitada na vfda política nacional. O Brasil atravessou as
turbulências de um processo de impeachment, que ainda se
prolonga, mas que a sua fase mais efervescente por certo
já passou. E o_ País atravessou essa tempestade de forma tranqüila, natural, mostrando para o mundo a maturidade de _suas
instituições democráticas, a atuação independente do Poder
Legislativo - a atuação sobr~stada do Poder Judiciáríó e
até poderíamos dizer: a ·atuação ·constitucioO.al do Poder Exe.cutivo.
De tudo isso restou o que -eu chamaria a interinidade.
O Presidente da República foi ~mspenso de suas funções, na
forma do art. "86 da Constituição Federal e o Vice-Presidente
assumiu temporariamente a Presidência da República. Convivemos com dois Presidentes: um suspenso, outro em exercício.
Não ternos ainda um governo definitivo, e vejo não com preocupação, devo dizer, mas, por uma questão de ju,stiça, diariamente a imprensa brasileira traz a lume manifestações de
homens públicos que, na sua essência, cravam c.rlticas·-·ao-Go4
verno Itamar. E essas críticas poderiam ser resumidas em
dois pont05 fulcrais:. a inércia "·governarrientãJ e-ã desavença
da equipe ministerial.
Entretanto, Sr. Presidente, cabe, prelimiparmente, lançar aqui uma pergunta;·no tfiínimo,lógica: O Governo Itamar
já teve início? A resposta é clara: não. Estamos vivendo ainda
esta interinidade, e o Governo, transitório, não pode tornar
medidas .de caráter definitivõ, porque lhe carece legitímidade
perante· a Nação para lançar metas e programas definitivos.
Esta é _uma situação anómala. Não há dúVidas d_e quehoje vivemos o que cu chamaria de limbo presidencial, um
limbo do Poder Executivo; e, numa visão danteSca, não podemos transformá-lo em purgatório, iiem em inferno,-pórque ·
talvez o céu seja impossível. E um momento em que o Governo
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deveria levitai- no tempo para, sem traumas, desassossegos,
temores ou sobressaltos passar por este período sem causar
maiores danos à Nação, até o julgamento final do processo
por esta Casa.
A rigor, Sr. Presidente, o Presidente em exercíCio conseguiu, _neste curto espaço de tempo, montar o Ministério do
possível; o Ministério da congregação de forças para esta tra~
vessia difícil e desconhecida. O Governo ltarnar Franco não
fez milagre, como não poderia fazê-lo ninguém; mas montou
uma equipe que é um somatório de apoiamentos para preservar a governabilidade. Se é um Ministério de no_táveis, o silêncio talvez recomende a reflexão; mas é, sobretudo, um Ministério ético. Quanto a este ponto acredito que não há maiores
discordâncias.
O Presidente Itamar recrutou sua equipe no seio da Câmara dOs Deputados e do Senado da República em sua maior
parte, ho~ens honrados e com ~xperiência e compromisso
com a ética na política. Mas recrutou também técnicos como
P3iilo Haddad, como Murilio Hingel, que têm demonstrado
conhecimento no trato da administração pública e, principalmente, têm evidenciado a disposição de bem servir ao País.
Não faço aqui urna análise dos nomes; apenas de forma emblemática citei duas figuras ministeriais, que são da estrita corifiançfl e do convívio próximo do Presidente Itamar Franco.
É evidente, Srs. Senadores, que este período estranho
e- passageiro há de fmdar; e apesar de certo nervosismo das
bolsas de valores - onde esse estado de espírito é quase
que natural e permanente - a inflação, a rigor, não deu
saltos assustadores; a vida democrática continua normalmente.
Críticas hão de ser feitas, porque criticar é, sobretudo,o exerdcio de um direito e de um dever inerentes à democracia. onde se pressupõe a alternância do poder. E crítica
entendida sem adjetivos tem o dever de colocar-se numa posição de observação e reflexão ac_erca dos angustiosos problemas.
que_ nos afligem. A crítica entendida como apreciação minuciosa dos atas, omissões, propostas ou projetas do Governo
deve apontar-lhe os defeitos, ou até mesmo as perfeições,
se houver.
Ê evidente que deste Governo- cobra-se, a toda hora,
uma fala presidencial; o lançamento de um plano de curto,
mêdio óu longo prazo. Todavia, Sr. Presidente e Srs. Senadores, seria lógico, seria imperioso exigir de um governo que ainda não alcançou a legitimidade de_governar de forma
p-eremptória - o lançamento, para a Nação, de fórmulas
que entende necessárias para desatolar o País da recessão,
para minorar os efeitos da miséria, da fome, da desnutrição
e do sofrimento do povo.
O Sr. Josapbat Marinho- V. EX" me permite um aparte?
O SR. AMIR LANDO -Ouço V. Ex• com muito prazer.

-Ó Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador, ouço seu
pronunciamento com a atenÇãO merecida e, em muitas observações, até concordo com V. Ex~ Permita, porém, que lhe
pori.dere que há críticas, reflexões ou advertências que estão
sendo levadas ao Governo que visam exatafuente cOnduzi-lo
à lin~a do seu pronunciamento. Quando, por exemplo, o Presidente interino, como V. Ex• chamou, ou o Chefe de um governo provisório, encaminha ao Congresso uma proposta relativa
ao ajuste fiscal da extensão e ® profu'ndidade que envolve
a rei.onna da Constituição em múltiplos aspectos, evidenteme_Hte--o Governo está indo além daquela competência que
lhe é própria, segundo o pronunciamento de V. EX'
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O SR. AMIR LANDO - Acolho como logicamente perfeito o aparte de V. Ex•, que tem toda razão: V. Ex~, com
acuidade c sabedoria que sempre festejamos nesta Casa, dá
um passo adiante e coloca uma questão que merece análise.
Concordo com V. Ex~ e diria até que o Governo fez
demais neste aspecto, mas não poderia faze( failto quanto
se lhe exige; e V~ Ex" também ponderou um aspecto, nesta
Casa, em outras circunstãnda:s, a respeito- da inconstituCio~
nalidade da medida provisória da reforma adminiSti:'atíva.
Concordo plenamente c dizia que a- crítica é -neceSsária, ela
não pode silenciar cm momento algum da democracia. A
crítica é esse compromisso com ·o -melhor, com o -aprimorar.
Assim, é necessário-que de forma permanente se exercite
a crítica.
-- -- - ·
Mas, alguns pontos são necessários esclarecer perante
a Nação, já que a maioria das críticis -se dirige à--iriércía e
às desavenças na -equipe de govcri).O do Presidente Itamar
Franco. É evidente que é neste particular -que eu gostaria
de me posicionar, porque o País está anSíõso; impaciente;
e é normal que isso ocorra. OS problcm-ãs Se arraStam- há
décadas. Não são apenas reflexos exclusivos do Governo Fernando Gollor. É evidente. Mas, as soluções sempre são apontadas no horizonte da Nação c sempre postergadas para o
além deste limite de tempo e de espaço.
É nessas condições que cu entendi de colocar, diante
do Senado da República, alguns pontos, porcfue~-Como eu
dizia, apesar de todo esse terremoto na vida política nacional,
conseguimos fazer esSa travessia dentro da ordem, da Constituição e da Lei. E é claro que a democracia é, sobretudo,
como ensinava Hans Kelscn, "um caminho da progr~ssãQ para
a liberdade". Para a liberdade, dizia Kelsen; para a libertação,
digo eu.

Óbvio que esse quadro social, nas lindes da desagregação,
precisa ser ataca-do urgentemente.
Todavia, o Presidente da República em exercício carece
dessa legitimidade para agir nesta hora, oferecendo à Nação
um pro-grama de profundidade, porque nós temos que, realmente, reexaminar o papel do Estado no Brasil. Nós temos
que repensar a modernidade. Não podemos ficar apenas discutindo procedimentos. Precisamos ir, substantivamente, nas
questões.
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex~ me pcrmüe uma ilova:
intervenção?
-O SR. AMIR LANDO- Com muíto prazer.
O Sr. Josaphat Marinho - Quero lOuvar a posição de
V. Ex~ neste ponto, e nisto o Governo preCisa atentar" profundamente, porque a tendência dominante, por equívoco. riurila
larga parcela da sociedade brasileira c cm -ãngU.lõs do Governo,
é de um liberalismo econômico doentio. É preciso que o Presidente reaja e, ao que se sabe, o Presidente não é de tendência
ao liberalismo económiCo que-destrói o Estado. Ao contrário.
A tradição de Sua ExcclCncia, deixada nesta Casa, é da justa
intervenção do Estado no domínio econômico. Então, o Se~
nhor Presidente precisa estar atento para que alguns çle seus
MinistroS riâo desfaçam suas intehções.
O SR. AMIR LANDO- Mais uma vez V. Ex• dá luz
às trevas do meu discurso.
Concordo com V. Exa, quando diz que é este o ponto
central da questão- e já temos aqui com V. Ex" dialogado
a respeito dessas questões, eu ouvindo e V. Ex• fazendo escólio. Nãó vamos continuar" com esse discurso da modernidade
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vazia, onde o que se busca é a destruição de todos os meca~
nismo do Estado para' intervir ria ordem social e económica.
O Estado tem esse papel de árbitro, mas, mais do que
isso~ ele ampara as diferenças sociais e económicas. Em certas
ciiCunstâncias, como já se- afirmou, a liberdade oprime, a
lei liberta. A lei é exatamente esta marca, como ensinava
Josserand. da intervenção do Estado para promover a igualdade pressuposta na idéia liberal, viciada por um formalismo
que realmente oprime. E estas questões, que são de conteúdo
substantivo, neste momento, estão vetadas à atuação do Governo interinO do Presidente Itamar Franco. Por que alguém
poderia objetar? Porque aí é o impé-rio não do que se fala,
do presidencialismo imperial, mas o império do Estado, este
poder que está acima de todos, mas abaixo da Constituição,
que deverá realmente ser acionada para se promover mudan~
ças substanciais ilâ vida social e económica do País.
Vivemos um quadro aterrador: a fome, a desnutrição,
a miséria absoluta; metade da população rural migra, pere~
grina sem domicilio, sem rumo, sem destino e sem esperança.
A -questão agrícola é séria. A safra que aí está será reduzida
substancialmente, porquanto se tornou inviáVel a atiVidade
agrícola sustentada em juros cujas taxas são proibitivas-para
a atividade. É impossível levar a efeito atividades na produção
agrícola com as taxas de juros vigentes no mercado.
À questão agrária, é preciso retomar a distribuição desse
imenso território para os sem-terras, para os "Sem-amanhã''-,
para os "sem-nada". Mas precisamos contestar esse regime
de tenência da terra, seja da propriedade improdutiva, seja
da posse, ilícita muitas vezes.
Sr. Presidente, vejo que o pirilampo já me aponta, aqui,
a hora de partir e ·a madrugada do 111:eu tempo se acabou.
N(as ·~ao poderia deixar de passar, aqui, -mista Casa, sem
gravar o meu sentimento com referência às preocupaÇões -mais
emergentes que me 3ss61am nesta hora e neste momento.
O Presidente Itamar Franco. em verdade, conseguiu, através
de uma engenharia sutil de política, montar uma equipe minis~
terial, buscando os melhores quadros dentro das agremiações
partidárias e de uma equipe que lhe pareceu sobretudo confiável.
.
.
Realmente, é uma difícíl tarefa essa travessia da ipteri_rtídade, mas é preciso ter paciência e Calma ... Calma e paciência! ... Não se trata de uma obra como ''A Insustentável Leveza
do Ser", mas é principalmente a necessidade de SUstentar
a leveza do Poder. O Presidente Itamar Franco- e esperamos
que assim ocorra - deve atravessar esse limbo- presidencial
com a lhaneza, a sabedoria e talvez o silêncio mineiro. virtude
tão particular de Minas Gerais.
Durante o discurso do Sr. Amir Lando, o Sr. Magno Bacelar deixa a cadeira da presidência, que é ocupada
pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Albano Franco - Antonio Mariz - Aureo Mello - Cé-

sar Dias - Dario Pereira - Dirceu carneiro - Divàldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin - Eva Blay Francisco Rollemberg - Hydekel Freitas - J oao França Joa.o Rocha -Jonas Pinheiro- Josapliat Nlarinho- Lourem-

berg Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella Mário CoVas- Onofre Quinan-Ronaldo Aragão- Ronãn Tito.

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Vamos iniciar a Ordem do Dia c-, logo em seg'-!ida, cuqtprirernos o
restante da lista de oradores, com os Senadores Garibaldi
Alves Filho, Ney Maranhão, Eduardo Suplicy, Josaphat Marinho, Jutahy Magalhães, Aureo Mell.o e Valmir Cainpelo, nessa seqüência de inscrição.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1·•
Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N" 828, DE 1992
Requeremos urgência, nos termos do art. 336, alíileâ c,
do R~gimento _Interno, para o Projeto de Resofução n'' 68,
de 1992, de autoria da ComiSsãO Dii'etOra, que altera o Regulamento AdministrátiVci do Sena-do Federal c reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica c Social,
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1992. - Ronaldo
Aragão - Jutahy Magalhães - Esperidião Amin - Élcio
Álvares.·
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Esse rcquerimento_será-votado após a Ordem do Dia, na forma do art.
342 do Regimento Interno. .
Sobre a mesa, requcrimcot..o. que será lido pelo Sr. ]''
Secretário.
É lido o seguinte.
REQUERIMENTO N• 829, DE 1992
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da República para participar da D~legação. do Brasil à XLVII Sessão
da Assembléa Geral~das Naçõe~ \,Jnidas, na qualidade de
Obse'rvador Paf~arn'entar, solicito autorizaÇão 'do Senado paça
aceitar a refçrida missão, no-s· terDl'oS dos. clrtS .. 55, .Iii.: <;ta
Cons.tituição e-40 do Rcghiteõ.to.fntc;rflo.:: ·. ~- ·
._- _ ~
Sala das Sessões, 24 de novembro de 1992. ~~-Senador
José Sarney.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - De aco,rdo
com o art. 4ü, § ro, do Regimento Interno, esse requerill).ento
será reipetido à Comissão de R~laçõe~ Exte~iores e D.efesa
Nacional, devendo ser submetido à deliberação do Plenário
após a 'Ordem do _Dia.
O SR. PRESIDENTE (Maur9 Benevidcs) - Esgotado o
tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 65 Srs. Senãdores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N'' 47, DE 1992
(Em regiine de urgência, nos termos do art. 336,
c, do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Pfojeto- de Lei da
Câmara n•47, de 1992 (n'2.628/92, na Casa de origeín).
de iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho, que
altera a composição e a organização interna do Tribunal
Regional do Trabalho -da 12~ Região, com sede em
Florianóf>olis-Sc--:-e dá outras providencias, tendo pareceres, proferidos em plenárío
--1"' pronunciamento, Relator: Senador Esperidião
Amin, favorável ao Projeto;
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. -2" pronunciamento, Relator: Senador Bello Parga, favorável às duas emendas de plenário.
A discussão da matéria foi encerrada na sessão ordinária
de ontem.
Passa-se_à yotação do projeto, sem prejuízo das emendas.
Os_ Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa).
Aprovado.
ÉO SEGUINTE O PROJETO APROVADO:

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 47, DE 1992
(no 2.628/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Tribunal Superior do Trabalho)
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da 12~ Região, com sede
em Florianópolis-SC, e dá outras providências.
O Congresso Nacional decreta:
_
Art. 1" O Tribunal Regional do Trabalho da 12a Régião, com sede em Florianópolis-SC, tem sua composição aumentada para dezóito- Juízes, sendo doze Togados VItalícios
e seis Classistas Temporários, -resp-eit3da a paridade da representação.
Parágrafo único." · Dos cargos de Juízes Togados Vitalícios constantes deste artigo, oitõ são_ destinados à magistratura
trabalhista de carreira,dois à representação da Ordem dos
Advogados do BraSil c dois à representação do Ministérío
Público do Trabalho.
~
Art.' 2"' Para atender à composição a que sC refere o
artigo anterior, são criados os seg~intcs carg9s c funções de
~:

~

.

..

~~

~

I --três Cargos de' .luiz Togado Vitalício! a serem providos
em consonânCia corno artigo 115 da Constituição Fedei-ai; · _li- duas funções de Juiz Classista Temporário, sendo
uma para representante dos ernpreg~do~ _e ~ma para repres~nta dos _empregadores. Have.rá U!-11 suplente para cada Juiz
Classista Temporário.
·
Ait. 3" O provimento dos cargos e funções de Juiz p-reViStOs nõ 3Ttigo anterior obedecerá ao que dispõ·e· a Constituição Federal e a legislação pertinente.
Art. 4" Dentre os Jufzes Togados Vitalícios dois exercerão as funções de Presidente e Vice-Presidente do Tribunal
e um a função de Corregedor, e serão eleitos na forma regimental.
Art. s~ Além do Tribunal Pleno, o Tribunal Regional
do Trabalho da 12a Região será dividido em Turmas e terá
pelo menos urna Seção Especializada_, respeitada a paridade
da representação classista.
§ 1~ O Regimento Interno do Tribunal disporá sobre
o número de Turmas e_Seções Especializadas. sua competência
e funcionamento, neste incluída a composição do órgão, res{leitãda a paridade da representação classista.
§ 29 Na hipótese de serem criadas mais de urna_ S.eção
Especializada, apenas para uma delas, serão distriJuído~__ os
processos de Dissídio Coletivo de natufeza ecollómica e/ou
jurídica.
§ 3o É facultado ao Juiz Presidente e ao Vice-Presidente
do Tribunal participarem do julgamento de Dissídio Coletivo
de natureza econômica e/ou jurídica. Presente o Juiz President~ do Tribunal, caberá a ele presidir a Sess_ão de Julgamento.
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Os Juízes da Seção ou Seções Especializadas serão

substituídos, nos casos previstos em lei c no Regimento Interno, por Juízes integrantes das Turmas, observada a paridade
da representação classista.
Art. 6" Ficam criados os cargos de Assessor de Juiz,
do Grupo-Direção e Assessoramento Superior, Código TRTDAS-102, e os cargos de Diretor de Secretaria. Código TRTDAS-101, conforme especificados no anexo I destidei.
§ 1\' Os cargos de Assessor de Juiz privativos de Bacharel em Direito, serão preenchidos mediante livre indicação
dos magistrados junto aos qU.als-f6fem servir.
§ 2~ A classificação dos cargos de Dircção e Assessoramenta Superior, na escala de_ níveis do respecti'lo grupo, farse-á por deliberação do Pleno do Tribunal, observada a legislação vigente.
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Art. 7~ Ficam criados no Quadro Permanente de_ Pessoal da Secretaria do Tribun_al Regional do Trabalho da 12"
Região os cargos de Atividades de Apoio Judiciário, conforme
especifica~os no anexo II desta lei, a serem providos na fOrma
estipulad~ na Lei n" 8.112, de 11 de dezembro de 1990 (Regime
Jurídico Unico dos Servidores Civis da União, das Autafquias
e das Fundações Públicas Federais).__
Art. 89 As despesas decorrentes da aplicação desta lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias da
Justiça do Trabalho.
Art. 9"
cação.
Art. 10.

Esta lei entra em vigor na data de sua publiRevogam-se as disposições em

Ai': EXO- I
Leln"

, de

de

1992

1RIBU!I'AL REG!O:'\AL DO TRAB.\LIIO DA 12" REl;L\o

QUADHO

I'ER~I.·\MSJ'E

Dt:: I'ESSO.\L D,\ SECHETAIHA

CARGOS EM COMISSÃO
GRUPO
I::D:-:i:-r_e_ç_a~-o e -

NÚM-

Assessoramento
superior -

·-·--· .... - - - - - - ·--------.
DENOMINAÇÃO
CÓDIGO
Assessor de juiz
TRT-12•-DAS-102
Diretor de Secretaria
TRI'-12•-DAS-101

código 'I'H'f-1 ;p

DAS-100
AI\I:XO- II

, de

de

1992

TRJBU!SAl. REGJOI'AL DO TMBALIIO

I>A 12" REGIÃO

QUADltO l'ERMANENTE DE l'ESSOAL DA SECRETARIA

-

GRUPO
Ati v idades
Apoio·

CATEGORIAS
FUNCIONAIS
----de Técnico
Judiciário

Judiciário
Cód.
TRT-12•-AJ-020

-

CÓDIGO

CLASSES E
REFERENCIAS
- - --·-- _.......c10 TRT-12•-AJ A
NS-10 a NS-15
021 B
NS-16 a NS-21
Esp. NS-22 a NS-25
(Nível
Superior)

NÚM-

------·-~--~-

-

20

NI-24 a NI-27
TRT-12 1 -AJ A
023 B
NI-28 a NI-31
(Nível
Esp. NI-32 a NI-35
Intermediá
rio)

Atendente
Judiciário

20

de
Agente
Segurança
Judiciária

10

TRT-12'-AJ
025
(Nível
Intermediá
rio)
TRT-12•-AJ
-023
(Nível
Intermediá
rio)

Auxiliar
Judiciário

-

NI-24 a IU-27
A
Nl-28 a IH-Jl
B
Esp. NI-32 a NI-35
NI-24 a NI-27
A
Nl-28 a Nl-31
B
Esp- NI-32 a Nl-35
-

~ontrário.

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (SeÇão II)

Novembro de 1992

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Votação em
globo das emendas de parecer favorável.
Os Srs. Senadores que as aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovadas.
A matéria vai à Comissão Diretora para a redação final.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a me·
sa, parecer da Comissão Dii'etora, que será lido -pelo Sr. l"
Secretário.
É lido o seguinte

PARECER N• 389, DE 1992
(Da Comissão Diretora)
Redação final das Emendas do Senado ao Projeto
de Lei da Câmara n" 47, de 1992 (nQ 2.628, de 1992,
na Casa de origem).
A Comissão Dii"CtOr·a: apresenta a redação final das Emendas do Senado ao Projeto de Lei da Câmara n" 47, de 1992
(n' 2.628, de 1992, na Casa de origem), que altera a compo·
sição e a organização interna do Tfibunal Regional do Trabalho da 12~ Região, com sede em Florianópolis, SC, ~dá outras
providências._
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1992.
- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
- Lavoisier Maia - Lucidio Portella.
ANEXO AO PARECER N" 389, DE 1992.
Altera a composição e a organização interna do
Tribunal Regional do Trabalho da J2• Região, com sede
em Florianópolis, SC, e dá outras providências.
O co-ngresso Nacional decreta:
EMENDA N" I
(corresponde à Emenda n" 1 - Plenário)
Suprima-se do texto o § 2" do art. 6", passand~ o § 1~
a ser denominado parágrafo único.
EMENDAN>'2
(Corresponde à Emenda n" 2, de Plenário)
O anexo I do Pfojeto passa ã ter a se-guinte redação:
ANEXO!
Lei n' , de de 1992
Tribunal Regional do Trabalho da 12' Região
Quadro Permanente de Pessoal da Secretaria
Cargos em Comissão
ANEXO I

,de

dllt!l!lll

TrlbuJI8l RIJI MI do Trâlllo da 12" Repio

Qalldro...

1 .....

da

~da

Sua-a

CARGOS BM COMISSÃO

M

de

Secretaria

6(neio)

TRT-12"
DA.'!-102S

3 (tres)

TRT-12'
DAS-101.5
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·zs
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
A matéria volta à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevídes)- Item 2:
MENSAGEM N' 359, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336,
c do Regimento Interno.)
Mensagem n' 359, de 1992, pela qual o Presidente
da República solicita autorização para que a UniãO
possa contratar operação de crédito externo, no valor
equivalente a até cento e noventa e nove milhões e
duzentos mil dólares norte-americanos, junto ao Banco
Interamericano de Desenvolvimento- BID, destinada
ao financiarriento do Programa Infra-Estrutura Básica
-SaneamentO-Fortaleza- CE. (Dependendo de parecer.)
Concedo a palavra ao nobre Senador Aureo Mello para
proferir parecer.
PARECER DE PLENÁRIO
Sobre a Mensagem n' 359, de 1992 (Mensagem n' 710,
de 18-11-92, na origem) do Senhor Preside_n~~ da República
e o ofício "S" n' 51, de 1992 (Of. n' GG n' 288/92 de 13·10·92,
na origem), do Senhor Governador do Estado do Ceará, solicitando autorização do Senado Federal para que seja autorizada
a contratação de operação de crédito externo, com garantia
da República Federativa do Brasil, no valor equivalente a
até US$199,200,000.00, ou seu equivalente em outra moeda,
junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID,
destinada ao financiamento do Programa de Infra-Estrutura
Básica -Saneamento - Fortaleza -CE.
O SR. AUREO MELLO - (PRN - AM. Para emitir
parecer.)- Sr. Presidente e Srs. Senadores, somos de entendimento que deve ser apresentado um projeto de resolução
justamente autorizando o Governo do Estado do Ceará a
contratar a operação junto ao Banco InteramerfCano de Desenvolvimento - BID, Com a garantia da República Federativa do Brasil, no valor supramencionado e destinada também
ao financiamento do Programa de Infra-Estrutura Básica e
Saneamento, na cidade de Fortaleza.
Esse projeto de resolução, que terá dois artigos, tem
um parágrafo que diz que a operação de crédito externo,
referida nesse artigo, destina-se aO desenvolvimento de um
Programa de Infra-Estrutura Básica e Saneamento da cidade
·
de Fortaleza- CE.
Em seguida, passO o parecer à Mesa para os devidos
fins.

PARECER
, DE 1992
Vem a esta casa, atendendo ao disposto no inciso V,
do art. 52-da Constituição Federal, Mensagem do Excelentíssimo Senhor Presidente· da República (Mensagem n9 359,
de 1992) solicitando autorização para que seja autorizada operação de crédito externo, com garantia da União, no valor
equivalente em cruzeiros a até US$199,200,000.00 (cento e
noventa e nove milhões e duzentos mil dólares norte-ame-
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ricanos), junto ao Banco Interamcricanó de Desenvolvimento
BID, para desenvolvimento de um Programa de Saneamento e Infra-Estrutura Básica na cidade de Fortaleza -

-

CE.
A operação em análise comporta 2 parcelas distintas:
US$159,300,000.00 (cento e cinqüenta e nove milhões e trezentos mil dólares !'lQftc-americanos) do capital ordinário do

BID, e US$39,900,000.00 (trinta e nove milhões e novecentos
mil dólares norte-americanos) de recursos do Fundo de Operações Especiais, com contrapartida por parte do Estado do
Cea.rá no valor de US$60,400,000.00 (sessenta milhões e quatrocentos mil dólares norte,-americanos).
O contrato tem as seguintes características:
Mutuário: Governo do Estado do Ceará;
Pedido: formulado pelo Exm" Sr. Governador do Estado;

Natureza do contrato: empréstimo externo; -Natureza jurídica do mutuário: Pessoa jurídica de direito
público interno;
---Mutuante: Banco Interamericano de Desenvolvimento
-BID;
Moeda: Dólar norte-americano;
Valor: US$199,200,000.00 (cento e noventa e nove milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), composto
de duas parcelas, uma de US$39 ,900,000.00 e outra de
US$159,300,000.00.
Finalidade: Financiar o Programa de Infraestrutura básica-Saneamento de Fortaleza.
a) Parcela de US$159,300,000.0.0
Prazo: 15 anos;
Carência: 4 anos e 6 meses;
Taxa de juros: a taxa de juros será determinada pelo
custo -de empréstimoS Qualificados para o semeStre anteriOr,
acrescida de uma margem razóavel (expressa em termos de
percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicamente
de acordo com sua polítíca s-obre taxa de juros;
Amortização: o empréstiri10 deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 15-11-2017, em prestações semestrais, consecutivas e aproxfõiãdamente iguais. A primeira
das quais a partir de 6 (seis) meses da data prevista para
o de_sembolso final do financiamento;
Comissão de comPromisso: 0,75%a.a. SObieOSã.ido não
desembolsado do financiamento, contada a partir de 60 dias
da data de assinatura do contrato.
b) Parcela de US$39,900,000.00:
Prazo: 15 anos;
Carência: 5 anoS e 6 meses, que poderá ser dilatado para
7 anos e 6 meses, a critério da Diretoria do Banco Interame·
ricanó de Desenvolvimento;
Taxa de juros: 3%a.a.;
Amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 15-11-2017, em prestações semestrais, consecutiVas e aproximadamente iguais, a primeira
das quais a partir de 18 (dezoito) meses da data prevista para
o desembolso final do fínandamento, have'ndo possibilidade,
. sujeita a confirmação pela Dir~toria do BID, para esse prazo
ser dilatado para 42 (quarenta e dois) meses;
Comissão de compromisso: 0,75%a.a. sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, contada a partir de 12 meses
da data da aprovação pelo board do BID.
As operações de crédito externo dos Estados, Distrito
Federal, Municípios e suaS ãufarquias com garantia da União,
estão regulamentadas pelas Resoluções n• 96/89 e 36/92 do
Senado Federal.
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Neste sentido, cabe Ob::iervar quanto à solicitação ora
analisada:
a) O processo encontra-se adequadamente instruído, no
que ·tange· à-Lei A\ltOrizaliva Estadual (Lei n<:> 11.936, de 18
de maio de 1992); à comprovação de inclusão do projeto
nas Leis do Orçamento Anual, do Pl"ano Plurianual e Diretrizes Orçamentárias, à declaração de que o Estado cumpriu
as exigências constitucionais específicas; e às "Certidões Negativas de Débito junto ao INSS e Receita Federal.
b) A Certidão Negativa de Débito junto à Caixa Econômica Federal (FGTS) encontra-se Vencida, sendo de todo recomendável sua revalidação, antes da assinatura do contrato. _
c) O parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacjonal
(Parecer PGFN/COF n' 1.413, de 26-10-92), posicionou-se
quanto à legalidade, referindo que, nas minutas contratuais,
"foram estipuladas as cláusulas e condições us_uais de tais
operações com o BID", e que as mesmas "estão de _acordo
com a legislação brasileira aplicável à espécie,., tendo sido
observadas as redações do art. 5<:> da Resolução n9 96/89.
d) A Exposição de Motivos n' 435, de 11-10-92, do Senhor rvfinisfr6 de Estado da Fazenda, reporta-se ao parecer
àeima citado, beÍn como ao Telex 13ACEN/FIRCE/DIAUT/
SUCRE-T/921242. Em tal telex, o Banco Central faz referência
às características da operação e recomenda que. em observância à Resolução no 36/92, o Departamento de Dívida Pública - DEDIP, do Bacen, seja ouvido quanto aos aspectos
de limites de endividamento.
e)A secretaria do_ Tesouro Nacional, através do Parecer
DTN/COREFibiREF n' 368, de 22-10-92, manifestou-se favoravelmerite à opêtição de crédito pretendida, seja no que
_tange ao enquadramento nos critérios da Comissão de Financiamento Externos (COFIEX) seja quanto à inclusão da garantia a ser dada pela União e à capacidade de pagamento
do Estado do Ceará.

O Dentro da recomendação do telex do Bacen, referido
no item d, acima, foi ouvido o Departamento da Dívida Pública e de Operações Especiais (DEDIP) o qual posicionou-se
através do OLDEDIP/CODEM-9210409, de 19-10-92, afirmando nada obstar quanto ao impacto monetário da operação
e seu -perfeito enquadramento nos limites estabelecidos na
Resolução n' 36/92, do Senado Federal que rege a matéria.
Deixou. no entanto, de anexar os quadros demonstrativos
da compatibilidade daqueles limites com a dívida já existente
e os novos compromissos decorrentes do financiamento pretendido. Além disso, o ofício recomenda expressamente a
apreciação dos aspectos cambial e de endividamento externo
pela Diretoria da Área Externa, o que não consta do processo
sob análise, caracterizando não cumprimento das disposições
da resolução acima citada.
No entanto, caso este Plenário decida por relevar a inob-servância de detúminã:ção da Resolução n9 36/92, do Senado
Federal, a autorização ao pleito objeto_da Mensagem n 9 359,
de 1992, poderá ser concedida, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 70, DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo juri.to ao Banco Interamericano de
Desenvolvimento- BID, com g·arantia da República Federativa do Brasil, no valor tota_l_equivalente a até
US$199,200,000.00, destinada ao financiamento do Programa
de. Infra-Estrutura Básica- Saneãiri-ento, na cidade- de Fortaleza.
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O Senado Federal resolve:
---Art. 4~' Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Art. 1" Autorizado o Governo do Estado do Ceará,
Este é o parecer, Sr. Presidente.
nos termos da Resolução n~' 96/89 e da Resolução n9 36/92,
do Senado Federal, a contratar operação- de crédito externo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O parecer
junto _ao Banco lnteramericano de De_senvolvimento - BID, -'"condui pela apresentação do Projeto de Resolução n~ 70.
com garantia da Rej)i.í-blici Federativa--do Br3sil, no valor
Em discussão o projeto em turno único.
total equivalente a até US$199,200,000.00 (cento e noventa
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
e nove milhões e duzentos ritil dó-lãreS õOite-americanos).
Em votação.
Parágrafo único. A operação de crédito _cxte!OO referida
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
neste artigo destina-se ao desenvolvimento cte uin_ P_rogram_a sentados. (Pausa.)
de Infra-Estrutura -Básica c Sarieãmento ·na-Cidade de FortaAprovado.
leza - Ceará.
A matéria vai ã-CdnliSS30 Diretofa para a redação final.
Art. 2 9 As condições fii1XiiCCír3S~ aa ÓpCrâÇãõ- são- as
-- - --·
·
seguintes:
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Sobre a mesa, parecer da Comissão Diretora, ofereCendo a redação firial
Mutuário: Goverrio dO EStado do Ceará;
da matéria que será lida pelo Sr. 1~ Secretário.
Pedido: Formulado pelo Exm" Sr. Governador do Estado;
· · ··
Natureza do contrato: EmpréstimO -eXtCrllO;
É lida a seguinte:
Natureza jurídica do mutuário: l'essoa jurídica de direito
público interno;
PARECER N• 390, DE 1992
Mutuante: Banco lnteramericano de Desenvolvimento
(Da Comissão" Diietora)
-B!D;
Redação
final do Projeto de Resolução n? 70, de
Moeda: Dólar norte-americano;
1992.
Valor: US$199,200,000.00 (cento ·e noven!a e nove· mí:
lhões_c duzentos mil dólares norte-americanos), comJXlsto
A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de duas parcelas, uma de US$39,90lf,O-OO.-OO e outra de
de Resolução n., 70/92. de 1992, que autoriza o governo do
US$159,300,000.00;
.
.
.
Estado do Ceará a contratar operação de crédito externo junto
Finalidade: Finailciai o Programa de Infra-Estrutura Bá- ao Banco Interamericano de Desenvolvimento- BID, com
sica - Sane3.rriento de Foitaleia.
garantia da República Federativa do Brasil, no valor total
a) Parcela de US$159,300,000.00"
equivalente a até US$!99,200,000.00 (cento e noventa e nove
Prazo: 15 anos;
milhões c duzentos mil dólares norte-americanos), destinada
Carência: 4 anos e 6 (seís) ni.eSes·;
ao financiamento do Programa de Infra-Estrutura Básica e
Taxa de juros: a taxa de juros será determinada pelo Saneamento, na Cidade de Forteleza, Ceará.
custo de empréstimos qualificados para- o-semestre anterior;
Sala de Reuniões da Comissão, 24 de novembro de 1992.
acrescida de uma margem razóavel (expressa em termos de - Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
percentagem anual) que o banco estabelecerá periodicamente - Lavoisier Maia - Lucidio Portella.
de acordo com sua política sobre taxa de juros-;
Amortização: o empréstinio deverá ser totalmente a_ritorANEXO AO PARECER N• 390, DE 1992
tizado pelo mutuário até o dia 15-11-20f7, em prestaçOeS seRedação final do Projeto de Resolução n? 70, de
mestrais, consecutivas e aprdXlrtuidamente igUãis. A prinie"ira:
1992.
das quais- ã partir de 6 (seis) meSes da datã previSta Para
o desembolso final do financiamento;
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu,
Comissão de compromisso: 0,75%a:a~ sóbré _o SãtdO--ilãO
Presidente, nos termos-do art. 48, item 28, do Regimento
desembolsado do financiamento, Contadã a -paitir de 60 diaS Interno, promulgo a seguinte
da data de assinatura do contrato.
, DE 1992
RESOLUÇÃO N•
b) Parcela de US$39,900,000.00:
Prazo: 15 anos;
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar
Carência: 5 anos e 6 mcSCs, q'u"e p6defá s_e?dliata.do.Pãra
operação de crédito externo jUnto ao Banco lnterame7 anos e 6 meses, a. critério da D:lretoria do Rànco Jnterãmericano de Desenvolvimento - BID, com garantia da
·- -· · · :---:- ~ · ricano de Desenvolvirriento; Répública Federativá do Brasil, no valor _total equivaTaxa de juros: 3%a.a.;
lente a até US$199,200,000.00 (cento e noventa e nove
Amortização: O empréstimo deverá ser totalmente amormilhões e duzentos mil dólares norte-americanos), destitizado pelo mutuáriO até o dia 15-11-2017~-em preStãçôes senada ao financiamento do Programa de lnfra·Estrutura
mestrais, consecutivas -c aproximadamcÍlte iguãis, a primeira
Básica e Saneamento, na cidade de Fortaleza, Ceará.
das quais a partir de 18 (dezoito) meses da data prevista para
Art. 1~ É o Governo do Estado do Ceará, nos termos
o desembolso final do financiamento, havendo possibilidade,
sujeita a corifumação pela Diretoria do BID, para esse prazo
das Resoluções n'" 96. de 1989, e 36, de 1992, do Senado
Federal, autorizado a contratar operação de crédito externo
ser dilatado para 42 (quarenta c dois) meses;
jUOtÕ aoBancO Interamericano de Desenvolvirriento- BID,
Comissão de compromisso: 0,5%a.a. sobre o saldo não
desembolsado do financiamento, contada a partir de 12· meses
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor
da data da aprovação pelo Board do BID.
.
total equivalente a até US$199,200,000.00 (cento e noventa
Art. 3" O prazo máximo para -o exerdcio-aa presente
e nove milhões e duzentos mil dólares norte~americanos).
autorização é de 270 (duzentos e setenta) dias a contar de
Parâgrafo único. A operação de crédito externo referida
sua publicação.
neste artigo destina-se ao desenvolvimento de um Programa
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de Infra-Estrutura Básica e_Saneamento, na cidade de Fo.rta-

· '· Os Sr:;:. Senadores que o aprovam queiram permanecer

leza.

sentado~.

.,
Art. 2~ As condições financeiras da operaçâo são as
seguintes:
_ _____
. .
_ _.,_ . . · .
mi-·
Valor: US$199.200.000.00 (cento e noventa e
lhões e duzentos mil dólares_norte-americanos). composto~
de duas parcelas, uma de US$159,300,000.00 e outra de
US$39,900,000.00.
a) Parcela de US$159,300,000.00
Prazo: 15 anos;
Carência: quatro anos e _seis ·meses;
.
Taxa de juros: a taxa de juros será determh\-ada pelÓ
custo de empréstimos qualificados para o semestre: 3.ntei:"iO"r;
acrescida de uma margem razoável (expressa em terniOs·'cté
percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicame'nt.e'
de acordo com sua política sobre taxa de juros;
Amortização: o effipréstiino deverá ser totalmente amortizado pelo mutuário até o dia 15 de novembro de 2017, em
prestações semestrais, cànseC.utivas e ai>roximàdamenle
iguais. -A primeira. das quais a partir de, seis mese"s da dat3
prevista para o des"enlbolso final do finanCiamento;·----·- \ -__-· Comissão de compromisso: 0,75% ao" ano sobre o- sáldo·
não desembolsado do finanCiamento, contada a partir-de ses~
senta dias da data de assinatura do contrato.
- '_
l
b)Parcela de Us$39,900,000.00:
,,
Prazo: 15 anos;
·- ·
Carência: cinco anoS e seiS mesés,·qu-e podei-á Ser dilatadO
para sete anos e seis meses, a critériO d~ Dfre.tOría· do BanCo
Interamericano de Desenvolvimento;
· ·' - - '
Taxa de juros: 3% ·ao- ano-;
Amortização: o empréstimo deverá ser totalment'e anlOr~
tizado pelo mutuário até o dia 15 novembro de 2017, em
prestações semestrais, consecutivas e aproximadamente
iguaís, a primeira das quais a partir de dezoito meses da data
prevista para o desembolso final do financiamento, havendo
possibilidade, sujeita a. confirmação pela Diretoria do BID,
para esse prazo ser·ctnatado para quarenta e dois meses; ·
Comissão de compromisso: 0,5% ao- ano sobre o saldo
não desembolsado do financiamento, contada a partir de·doie'
meses da data da aprovação pelo board do_ BID.
~
~rt. _3~ O prazo máximo para o exercíció da presente
autonzaçao é de duzentos e setenta dias a·contar de sua publicação.
-- - - __
Art. 49 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
. ·
.
.

nove

O SR. PRESIDENTE (Mauro Beneyides) -Em dlscus·
são a redação final. (Pausa.)
. ·
Não havendo_ quem peça a palavra, encerro a diséussãO.
Em votação.
-· .
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram pernianecer
sentados. (Pausa.)
.
.
Aprovada.
·
O projeto vai à promulgação.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 3:
Votação, e~ turno úniCO, do Requerimento ri"'767.
de 1992, do Senador Mauro Berievides, solicitando.
nos termos regimentais-, a transcrição, nos AnaiS~do
Senado Federal, do artigo "O Velho Ulysses'', ele: autº·ria do Senador José Sarney, publicado no jornal COrreio Braziliense, edição de 18 de outubro de 1992.
Em votação o requerimento em turno iírtiOO-.----:-

(Pausa.)
.
··
Aprovado, ..
··'·' Ser~ feita a.Jrlln~çrjção soliciiada,
· É-41.Se'gui~te a ní~lté~ía· CuJa iTimScriÇâ-6-é soliciúi.i:fa:O VELfiO UL YSSES
José Sarney

·~ ___:_+ . _<?~ det~~_e(sã.9, x~iho,s~_;Vpthqs s,ãQ .0S profetas, os sábios,
1

os_ mago~. O,_~e)_llpo d~~trqí tudO~ ni.as_ ~ dele que s_e faz a
vida, ,Nos l)oll)ens, a <!igridaQe se. deca.n.ta com.a idade. Num
país .onde não se sabe envelhecei' •. Ulysses e;nvelheceu renascendO to~~s. ~S. dÍa,s:..~.m~ C_ad~. 'mÇrnento eie segurava_ uma
nova bandeira. OS anoS nãO lhe faiíatri ni:al. Vejo minha filha
Roseane soluçar, numa prece conv:ulsa que não pára, a repetir
a sua solidão e o amor de sua geração a esse político que
conseguiu, pelo fascínio, chegar·ao coração dos moços.
Çónheci Ulysse&, eujoyell) deputado da UDN e ele President.c;da Çârnara,)jo j'al.áfio,Tinid,entes. Tinha um ar áspero,
dan.d.o um'l impressão- de .superioiíd3de e. distância, Os anos
ll_te, ~.IV-flç\'lfa~ os gestrn; e o~ plho~.· Go?:~'(a da fama de articul~r. '? _4ç -~r ~rme.," ,çe.~~ ingtessou no .s~çro colégio_ do _PSD.
Os. fatos de 196<\ o enp.ontraram nessa posição. Ei·IO diante
c;Je,su~S: qiF,ÇlJ~S~~n.cia~ .. Agiganta-~.• ocupa o vazio. Articula,
conv~rsa, res1ste e, ppuco a pouco, transforma-se no condutor
da. restauraÇão democrática. Tem seu momento mais alto co·
fr\9,11:n.t~c~qdid~to ã.~~esjdêncií;l cJa R~pública. Era um exímio
OO~~Qfl;'dor e: ~.l,i~~aya~a'- co~ .e~trewa p~Tf~ição ~ COnspiração
d~ boa:çaus~·;MI-11~~~ 1 ~ez~~' tdppois d.e _uma palavra, um discurso, um gesto dqr.o,, ,ap~~~~1a ell)- nqssa ca~a. eu, Presidente
d~ -~.DS_, para con"íd;ir-~ ~- conspu,ar para: queim.ar ·etapas
n~_,em~~ ~r_àf\SÍÇ~P '.~leqta:, _gradu,al e s_egura". Éramos bons
amigos; :rfq~~u~Ç~ o. têf!1pO e a longa ~nvivência para essas
intiri1id3del';. Vç:io o- morríento "decisivo de minha renúncia
aó- :ro~. e- a_ ca~.equ"ese ~e Ulysses passou a ser mais forte,
Dfo<?T~ _d!yidi~~q as reu_niões,~J;Tl_o~tros.co_mpanheiros. O seu
-quarto. de simplicidade franciscana, no Hotel Bristol, passou
a ser, um __ "aparelho", Dali saíram as estratégias- qu·e levaram
à elei~ãô a'e Tancredo; Vlce·Presidente é sempre uma figura
incômoqa. Desde, a campanha começa 3: criar problemas de
protocolo. Eu pro_curava manter-me afastado da ribalta. Nada
de evidências, Muitas- vezes, me esqueciam. Eu sabia que era
as~irn. ~ vice :;:empre.foiconsiderada um cemitério de elefante.
Ulysses, delicad;amen.te, sempre estava atento a esses pormenores, Educado, reci;Jmava e me pedia para forçar a porta.
·:~unca tive jeito para papagaio de pirata''. respondia-lhe.
E Tancr~do me_ amaciava a cabeça. "O Sarney já é_da Acade·
.~ia e. tcrm ..o ·senSo da proporção".
'.
Çom a m"orte de Tá~crecio foi em. u'lYss~s que me apoiei.
~unca,_ na História dest~ ~afs, alguém teve tanto respeito
~ consíderaç_ão _do_ Pre!;ti_<iente quanto Ulysses Guimarães.
J?u~~ figura"s, Pinije_iro Machado e Ulysses Guimarães, gozaram dessa força._ ç prestígio. Ulysses foi maior. Maior seu
ta~ento, sua respeitabilidade, _sua grandeza. Mas tinha um
fasc~nio pela voz das rua:t. Para ele. era uma flauta mágica.
A mnguéJJI. d~votou maior fidelidade. A opinião da rua era
a Opinião'do povo, e çipovo era o seu único guia.
" Dom P~dro II foi visto ·chorando em público quando
morreu o Visconde. de Bom Retiro, seu amigo e notável ho·
mem_públíco .. Fiquei em casa, para guardar minhas lágrimas.
Até nosSOS de~ncontros foram enriquecedores. Eles se pro-
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cessaram sempre e~r. silêncio, civilizadamente, diminUindo· Primeiro na apresentação das anticandidaturas, contra a marnossas longas conversas e não auJ;n~ntandooJOnt de nossas· ginalização do povo, na eleição do presidente da República.
palavras. De volta ao Congresso nos reenc-ontra._mos. Havia
Ulysses receava que·a iniciativa tívesse alguma cousa de ridícufelicidade nessa volta. Afinal; -éramos re·mah~scentes de um
lo, fechadas todas as probabilidades de êxito, num Colégio
tempo raro que começ-aa desapar:ec~r. Daq~el_a ,política em
eleitoral dominado pela Arena, até que se convencesse de
que o intelectual tem as mãós dadaS ao polÍtico~ do pensar
que não havia outra possibilidade de contestação ao regime
coletivo, do "trabalhar para todos", Como dizia Tiradentes,
militar que, desde 1964, dominava a sucessão do primeiro
de parâmetros morais,-de gestos e coisas simples, dos exemplos
magistrado do país.
de austeridade, do amor à famnia, das horas de angUst~B. de
Quanto a mim, sempre me pareceu que não haveria menossos problemas e a incapacidade de resolvê·los._
.
lhor oportunidade para convencer a população de que lhe
Para mim, _é difícil pen:s~~--~~'!1.~ ·Bais'ag~~ polítiCá 3.t,ua,l
haviaiJl-suprimido o direito de votar e de escolhe,r o presidente
sem Ulysses. Ele er~_.a 9m_·ár~,~.,'_o_seu Sí~b~_l~ ..,Já.fa~~y_a
da República, Era, também, o meio de abrir espaço numa
por provéTbios. Era üm mago das grandes cauSaS, 'iirit ·vidente
censu:ra prévia que impedia notícias, ou informações, que não
das esperanças. Um velho que, para se nolib, ll'ão 'gdstàva . CJ1:deusassem as a.utoridades constituídas. Bastava a idéia da
de reminiscências. Não falavâ diJpassado, só diScOfdaria sObre
o futuro.
··
·- · · · ·· · · · "· · · ' ., contestaç-ão, para abrir fendas no regime autoritário. Por tudo
isso me engajei no'movilnéntci, !3inentando, apenas, a caricaSeu pai, ·ao cofocar~1he O nomi:,- foi bUsCá.:.io;_ no: herói·
tura, publicada no Jornal do Brasil, no papel de ''Sancho
mitológico. Aquele Ulysses que_ viveu tantãs g·uer-r,as·,_que a:tra~
Pança ••, quando acreditava que éram<Js dois "Dom Quixotes'',
vessou tantos perigos- e· táritãs vezes,foi 30 mar. Venceu .tem_..
emPenhados numa luta impossível Não seria essa a substància
pestades como a qué .o·_-~ep~toll·.~~ ~~~~~;h?~.:~- de:,1út>ite~ do quixotismo? Tanto mais quaildo, encerrada a campanha,
que o poupou· ná Trmác1a. CQue fOJ.ao.mar ma1s _·profundo
eu _fazia questão de d'esligar~me de atividades políticas, para
e resistiu àS serei'as. Que viVê li iant~s a!veiltül-atf! Nosso·UiySses
cont:êrltr3r-me no· jofnalismo-. POr- êntender que o desinteresse
sempre-gostou de aSsoCiar a· pó1ítiê~- a·o- -mil A~OtoU ,ç1ert'la
pessoal seria componente da atividade política.
de Sagres, reperpetuàdo p"ór Fernando Pe_ssóa~ .. _rtavegc~i· C
Ulysses não fora; aliás, a única Vítima do desastre do
preciso, viver não é' pteCí~o···~: ·EtC.. "nãO 'pbdi_ã~ paSS~f aq_uéla
helicóptero que o transportava. Estavam com ele sua admi1
noite deitado no silêncio de A'ng_ta. ~A _Pol{tícá-0 ialquiefuva,
rável esposa, dona Mora, e a esposa de Severo Gomes, dona
chamava~o. Ela ·exígi_a a- noite·; a ·!Jladrugadii.' O 'oufro dia ç
HC:n_riqu'eta. E tani.bérll S'evero Gomes; que acabara de com~
mais o outro, até a eteinidade. Era precisO riavegar~ Ele riave·
Pletar um mandato· de senador pelo Estado de São Paulo.
gou no "Mar dos Antígos", a enSê-ada em que 'venCeu a últiiria
Sem falar no piloto, que morrera com os passageiros que
de todas as suas tem~estade::~;_-3:_ ~~a ~-i~~; ~~~-~u!Jrt ij ~c_h'~rit,ará
estava transportando.
jamais de velho esélei'OSadci é'Send. __ t santo da nossa HistQria
. .
' '
política. Qu:e bela vidal Ri'cà-e c·hei~I'Oê'eieni_ptóS... _,·,-~_; ''
. , A.'ntorte de Severo Gomes era, Para o Brasil, perda tão
grande Como a do próprio Ulysses. Em campos diferentes
Du Bellay, poeta da Plêi'ade qííe "ii,nha".à frente R.osârdo
movimento' de def~sa' é ifU~t~aÇão ·da" línfii.ta1 írlthçe'sa;' t~rit de açãó. Ulysses com trajetória política, que o tornara insub~ti~
tuiVel. Severo Gomes_ na defesa intransigente dos interesses
um alexandrino que diz ·tudo sobr~, ~ 'Vi_~a.:.do oUtr?- Uly_s~e:~
na~O"nais. Num domínio que tinha como companheiro o almie do nosso Ulysses: -_·Reureux, qut comme _t!!ys~ _a' J~H ~~
beau voyage". (Feliz ·aquele que como UlysSes· fe'Z uma bela rante Gama e Silva. Se_vero Gomes_ na tribuna do S_enado
viagem.) Viveram todo~:o~ pe'rigç.s, 'riic\S ~arra:m 'ífitê'gi•os·para Fed"eral e numa colaboração esclarecedora na Folha de S.
a eternidade.
'· l .,. ' ·:'. _. ''· ·~ < 1_'~1 :;;·,_~_w~· .•·.::_- ':·: f< 1.:
Paulo. Quando não. em livro, como neste folheto que_ Paz
• ' , ,
1 t ·1 •
.,[,t ' ')'.! 1.11: .:; 1:
' h . : -~ :•. -'
e Terra acaba de publicar, com o título .. Uma investigação
O SR. PRESIDENTI;: (l\.1ayro }3,enevides) ':""'..J.Ien!. ~'·····•
truncada", a propósito da Companhia Vale do Rio Doce.
Votação, em turno úriiéo', 'do R~que·rlíiYento n\"784,
. É no prefácio de Paulo Sérgio Pinheiro que se encontra
de 1992, do Senador Nelson Carneiró;Soliêitando, nos o registro de que "Severo Gomes, há muitos anos, vem assu~
termos regimentais, à 'trâriscriçici, nos~Ahãis d-o SeriadO rriindo, com enorme discrição e consistência, um papel de
Federal, do artigo iritltUiado ''Sçve;ro.G~mes·~, ·de auto- representante maior da dignidade nacional, tomando a defl:!sa
ria do jornalista~escritor Barbosa pmâ_ S~~~i~ho, t>u· de causas que nem os parlamentares, e poucos homens do
blicado no Jornal do Brasil, edição de 1.;r de novembro Bras·it, chegam a dar maior atenção". Numa reunião com
del992.
·· ··;.•- ''·;'·'··
empresários de informática, Severo Gomes estimulava e de~
_
• .
_I
, .• '.-. -~ ...,:, • ""1· \.,lk:-1 ,.,:,. i
i
feridi3 a lei de reserva de mercado. Discutindo, em Havana
Em votaçao o requenmento, em turno umco.
.: . ,_ -.
Os Srs. Senadoies- que o-·aprOVãtn queii'ãrlt Petnlarlecer (continua Paulo Sérgio Pinheiro), no período da reunião, con~
vacada para discutir a dívida externa dos países latino-ame~
sentados. (Pausa.) '
' ·
ricanos. Em Assunção, Paraguai, liderando uma de!t:gação
Aprovado.
. __
__
de parlamentares brasileiros, solidarizando-se com a luta con~
Será feita a transcrição ~olicitada.
tra a ditadura naquele país irmão. Na sua coluna da Folha
É a seguinte a Q1at:é.ri.l (iij~ trftnsci-~çã~-é:·Sol~~ilà~a:
de S. Paulo , acompanhando, de perto, as lutas que pudessem
interferir nos destinos do Brasil".
'···
_ .Por isso, no livrO que a Paz e Terra acaba de publicar,
SEVERO GOMES
Severo Gomes nos "oferece um quadro geral da participação
Baroo..;
~i.ri..i.,o • estrangeira na produção mineral brasileira, com a percenPrestei, como devia, minha como' vídáhomeriagem à me~ tagem da respectiva- exploração. E nos revela que:
' -A Anglo~American, grupo sul~africano, controla, pra~
mó ria de Ulysses Guimarães~ sem poder esquecer Os niomen~
tOS em que n05Sas- vidas Se aproxirilaratl}, qu-ándo nâo entre• ticamente, 100% das minas de ouro, com produção meca~
·
laçaram, em momentos políticos vividos pêhi nação brasileira. nilàda.
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-O grupo francês I metal (98%) e a sul-afriCana AngloAmerican (2%) controlam toda a produção de diamantes.
-55% do tungsténio e 50% do níquel estão no domínio
da Anglo-American.
-O amianto é controlad_o cm 100% pelas multinacionais
Eternit e Brasilit.
- 48% da produção de ferro e grande proporção dos
produtos de alumínio, estanho e fosfato estão nas mão·s de
grupos internacionais.
__
. -Como se vê, concluía Severo Gomes, ·'apesar dos Imensos
recursos do património mineral nacional, o Brasil não detém
o controle efetivo desses recursos. Em primeiro lugar. pela
presença dircta de empresas estrangeiras. Em segundo lugar,
como demonstra o caso da Companhia Vale do Rio Doce,
pela existência de uma política govern-amental que tende a
colocar as empresas nacionais como apoio funcional a empreendimentos estrangeiros ou __ à_ exportação, em condições
muito favoráveis ao capital internacional. embora altamen~e
lesivo aos interesses do Brasil. Por outro lado, a economta
brasileira se mostra vulnerável, no que se refere à produção
nacional, porque 63% das importações globai::; do país, em
1984, foram de produtos de origem mineral, aos quais 90%
se referem ao petróleo".
_
- Se é certo que esses números devem ter sofrido profundas
alterações, com a produção crescente da petrobrás, ~cm por
isso se elimina a dependência cm face do estrangetro, _em
vários outros campos, como registrava Severo G6fuC:S; fixando
em 100% essa dependência, corno no caso do molibdênio.
do cobalto, da platina, do cromita refratário, potássio, diamante em pó. Ou a d_cpendência do composto de lítio. de
enxofre e, por incrível que pareça, o carvão mineral, embora
o país disponha das mais importantes reservas de carvão v.cgetal -- dependencia, que varia entre 80% e 90%. Ou amda
a dependência de mais de 50C'Jc em relação ao cobre (metal
e liga), prata, zircónio, diamante industrial e ao petróleo (suh~tituível pelos combustíveis renováveis).
..
"Não bastando essa situação de grande vulnerahthdade
e do descuido. na utilização dos imensos recursos próprios.
as empresas estrangeiras detem milhares ·de concessões- de
pesquisa míneral, cm algumas das áreas mai~promi!>soras~da
pesquisa mirieral do País, lembra Severo Gomes, como e_ o
caso de Goiás, onde 417t: das zonas de pesquisa cstáõ cm
mãos de firmas internacionais."
Como se vê, num artigo cm yuc tcilflo a intençãO_ de
demonstrar o meu apreço a sua memória e aos grandes serviços
prestados ao Brasil, estamos cm face de dependências qu€!_
podem constituir ameaça à soberania nacionaL O desastre
do helicóptero silenciou duas grandes vozes na defesa dos
interesses brasileiros. Aumentou a responsabilidade das vozes
com que ainda contamos. como a do Almirante Gama e Silva,
como a de Aurcliano Chaves, que nunca deixaram de estar
presentes, na defesa dos interesses brasileiros. Num país que
exige dos brasileiros que desejam produzir alumínio que tratem de montar as usinas de energia elétrica d!.! que precisam.
Mas que se_ incumbam de ofere_cer à sua custa os quilowats
que os estrangeiros solicitem;
. .. . _
~
Para prova de que não h a nad.a mats dtfJct_I do qu~ extirpar
de vei a mentalidade colonial, para conqutstar -a tndcpcndência económica. Por sin-al que era tradição dos nossos ankpassados o colocar, no primeiro- banho dos recém-nascidos,
uma reluzente libra esterlina. Para que não se esquecesse
a importância do capital estrangeiro e para que não tivessem
outro sonho do que o de conquistar o libn! das mor~omias.
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O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Item 5:
Votação, em turno único, do Requerimento n\' 803,
de 1992, do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos
termos regimentais, a tranScrição, nos Anais do Senado
Federal, do artigo intitulado "Ulysses Guimarães-, gra-n
figura inoral", de autoria do Senador peruano Andrés
Townsend Ezcurra. publicado no Jornal Expresso, em
Lima, edição d~ 27 de outu~rO -de 1992__
Em votação o rcquerimcri:fo, efn turno único.
Os Srs. Senadores que o aprovam queriam permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É a ~eguinte a ma tê ria cuja transcrição é solicitada:

UL YSSES GU!MARÃEZ,
GRAN FIGURA MORAL
Andrés Townsend Ezcurra
Han pasado los días y no ccsa clluctuoso coro de lamenta~
ciones brasiletias: "El Brasil perdió a Ulysscs", "Ulysses: el
dolo r dei Brasil'', "c I viejo navegante só lo podia mo rir cn
el mar"._ Rcsumió una colunma política: "E I doctor Ulysses
encontrá una muerte ajustada ai formato de su vida, en la
iínea de __ coherencia de su destino, con e! toque de aventura
y desafio y su ohstinacióQ. para enfrentar obstáculos y su absoluto desprecío por el miedo".
_
Estas y otáis innúmeras verdades se han dicho y seguirán
dicicndo en su país natal, sobrccogido, todavía, por lo brutal
de la noticia. Pero falta rememorar otra dimensión política
dei l_íder dcsapraecido: su identificación cn su constante persenda en el Parlamento Latino-am"cricano, dei que fuera uno
de sus fundadores.
- ---EStOs !azos lo trajeron a Lima, por primera vez, en 1t.)67,
encabezando una delegación dei Brasil cn la cual figuró, también, de modo conspicuo, esc otro gran demócrata brasilctio
que, por fortuna, _aún çstá con nosotros: el_scnador Nelson
Carneiro. Uiysscs fuc elegido, entonces_, presidente dei Parla~
tino.
La participación sobre~alicnte y presidencial de Ulysse-s
Guimarães sirvió para consolidar un acercamit:nto indispensable: el de Brasil a los países latino-americanos y el de éstos
a su gran hermano de hahla lusitana. Por prirnera vez, se
practicó, de hc~.:ho y bajo la presiJencía de:! Ulysses, cl biligüismo que estipula cl estatuto misrno de esta organización parlamentaria regional. Lüs latinos dt!' México, Centro y Sudamérica, aprcndimos la serena lección di.! un presidente equilibrado
y sapicntt!', capaz tlc intcrvenir con toques de ironia para mcdiarcn ia hrusqucdad de las tensioncs incvitahlcs de un debate.
Alto y magro, cn _::-.us ojos claros había siempre dcstcllos
de co_mprensión. tolcrancia y amistad. Pero estt! tribuno, cyua
efigic rec_ordaba a los senadores romano~ de la mcjor épo.ca,
sabia ser un combatiente denodado y sm descanso. Nac1do
y criado en São Paulo. vérticl! dl! la política y economia brasileflas, sUpo mantcnerse como diputado largos alias, a traves
de continua~ c intachablcs elccciones.
-- -~Fue rniliistiO por hrcw ticmpo, pero su jorilaê.ia setiera,
su momento estelar, se registrá cuando fm• prt:<ci:-o ('nfrt~nt:~r .... e
al régimen militar que, por varios alios, puso a la democracia
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brasilena una camisa de fuerza. Orador impetuoso, de voz
enérgica ou profunda. acaudillü a las multitudes que salicron
en Sao Paulo, Rio de Janeiro, Bra~ilia,_Buhi_a y cn todas
las ciudadcs importantes., para reClamar (''Difcitas já") las
elecciones libres y soberanas que la nación exigía.
Nunca tuvo el Brasil voz más articulada y valerosa que
la de Ulysses Guimaracs cn su campaiía democrática. Por
eso. los diarios, ai dia siguicnte dei comicio por él promovído
y en el cual no se jugaha su nomhrc,_pudicron prclamar cn
sus titulares: "Uiysses venceu", En decto, Ul_ysses hahía gana R
do. Y con él, la democracia universal.
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PROJETO UE U.TUA CÂMARA N·· 10, UE 1992
(N" 2.484/92, na Casa de origem)
(De iniciativa do Superior Tribunal Je Justiça)

Dispõe sobre a reestruturação da Justiça Federal
de primeiro grau da 2~ Região e dá outras providências.

O Congresso Nacional dt:creta:
Art. 1,, Ficam criadas 35 (trinta c cinco) Varas na Justiça
Federal de_ primeiro grau da 2·' Região, na Seção Judiciária
do Estado do Rio de Janeiro.
Art. 2·' Ficam criados, no Quadro de Juízes da Justiça
Federal de primeiro grau da 2" Região, 35 (trinta e cinco)
Llcgaron las elecciones y Ulysses, su artífice. no pudo
cargos de Juiz Federal c 35 (trinta e cinco) cargos de Juiz
ohtener \m, votos necesarios para ocupar lo que la historia
Federal Substituto.
reclamaba para él: la Presidencia dei Brasil. Con elegancia
Parágrafo único. Hawrâ em cada Vara um cargo de
de autêntico patricia. regrcsó sin amargura a su banca. Poco
tiempo antes. _en la Asamblea Constituyente, hahía. influido, Juiz Federal e um de Juiz Federal Substituto.
Art. 3" Os cargos de Juiz Fed~ral serão providos por
de modo decisivo, para dar!~ a la Carta Fundamental dei
nomeação, dentre os Juízes Federais Substitutos, alternadaBrasil csa clara defición intt:!gracionista latinoamericana que
alentú,en forma eficiente. las ilu~ionc) porveniristas dei gran mente, por antigüidadc e, por -escolha cm lista tríplice de
merecimento. e os de Juiz Federal Substituto mediante habililuchador.
tação em concurso púhlico de provas e títulos (art. 93 da
Finalmente. cuando llegó la crisis que ahora vive su país, Constituição Federal), organizado na forma estabelecida no
acaudilló las fucrzas políticas que dcscnmascararon a un manR Regimento Interno do Tribunal.
datario que no supo ser digno d ela confianza de sus_conciuR
Art. 4'' Os Juízes Federais e os Juízes Federais SubstiR
dada nos.
tu tos poderão solicitar permuta ou remoção de uma para outra
Vara, na mesma Seção ou Região, mediante requerimento
Muerto ai lado de Mora. su incomparable esposa, susciR
tando con su desaparición un duelo dolienc y unánimc, Ulysses dirigido ao Juiz Presidente do Tribunal, que submeterá o pediR
do à apreciação do Plenário, nos termos do que dispuser o
Guimaraes, patricia combatknte, nos lega una figura, para
Regimento Interno.
nuestra América Latina indispensahle cn esta época: la de
Art. s~ Ficam criados, no QuadrÓ Permanente de PesR
un hombre íntegro, de un esposo amante y, sobrt: todo, de
soai das Seções Judiciárias da Justiça Federal de Primerio
un personajc intachahle y moral.
Gra:u da 2" Região, os cargos constantes do Anexo desta lei.
Parágrafo único. Não poderão ser nomeados, a qualO SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevidesr.:...:nem 6:
quer título para cargos de Direção e Assessoramento SuperioR
res, parentes consangüíneos ou afins, até o terceiro grau, de
Magistrados c Procuradores em atividadc ou aposentados hú
Discussão. cm turno único, do ProjetQ de Lei da
menos de 5- (cinco) anOs, excetO SI! integrantes do Quadro
Câmara n" 10, dt: 1Y92 (n"2.484192, na Casa de origem).
Funcional
mediante concurso púhlico.
do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe sobre a
Art. 6" Cabe ao Tribunal Regional Federal da 2·' Região
reestruturação da Justiça Fçdcral__çl~ primeiro grau da
prover os demais ato~ necessários à cxecuç<1o desta lei. inclu2'' Região e dá outras providências, tendo
sive quanto ao prazo de instalação, localização e nomeação
ordinária das Varas, podendo ainda estabelecer especialização
PARECER FAVORÁVEL. sob n" 33~. de 1992,
em razão da matéria, de acordo com a conveniência do serviço.
da Comissão
Art. 7"' As despesas decorrentes da aplicação desta lei
- Dt: Constituição, Justiça c Cidadania.
correrão à conta das dotações orçamentárias consignadas à
-·-Justiça Federal de primeiro grau _da 2·' Reg!ão,_a_partir do
Em discussão o projeto.
exercício de 1992.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Art. 8'·' Esta lei entra em vigor na data de sua puhliEm votação o projeto. cm turno único.
cação.
Art. 9" RcvogamRse as disposições em contrário.
Os Srs. Senadores· que estiverem de acordo queiram permanecer sentados. (Pausa.)
ANEXO

.

Aprovado.
A matéria vai à sanção.
É o seguinte o projeto apro\'ado:

Quadro Permanente de. Pessoal das Secretarias
das Seções Judiciárias da Justiça
Federal de Primeiro Grau da 2') Região
(Art. 5" da Lei n"

, de

de

de 199 )
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ANEXO

Quadro Permanente de Pessoal das Secretarias
das Seçoes Judiciárias da Justiça
Federal de Primeiro Grau da 2" Região
(Art. 5° da Lei n°

, de

de

de 199

Grupos

Categorias/Cargos

Códigos

Diieça.o e
Assessoramento
Superiores
(JF-DASC!OO)

Diretor de Secretaria
Diretor de Subsecretaria
Diretor de Núcleo

JF-DAS-101
JF-DAS-101
JF-DAS-101

Atividades
de Apoio
Judiciário
(JF-AJ-020)

Técnico Judiciário
Oficial de Justiça
Avaliador

JF-AJ-D21

265

JF-AJ-D25
JF-AJ-022
JF-AJ-D23

192
550
218

Judiciária

JF-AJ-D24

68

Outras Atividadesde Nível
Superior
(JF-NS-900)

Médico
Odontólogo
Engenheiro

JF-NS-901
JF-NS-909
JF-NS-916
JF-NS-924

03
02
02
04

Outras Atividades de Nfvel
Médio
(JF-NM-1000)

Auxiliafâe Enfermagem JF-NM-1001
Técnico de Contabilidade JF-NM-1042
Auxiliar Operacional de
Serviços Diversos
JF-NM-1006

25

Processamento
de Dados
(JF-PR0-1600)

Operador
Digitador

16
14

Auxiliar Judiciário

Atendente Judiciário
Agente de Segurança

Contador

O SR. PRESIDENTE (Mauro Bcnevides)- Item 7:
Discussão, em turno úníco, do Projeto de Lei da
Câmara n" 23, de 1992 (n·' 4.590/90, na Casa de origem),
de iniciativa do Pn::siJcnte da República, que autoriza
a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS a transferir bens de sua propriédadc para o Estado de São
Paulo, tendo
PARECER FAVORÁVEL, sob rr' 340, de 1~92.
da Comissão
-De Constituição, Justiça e Cidadania.
Em discussão o projeto. (Pausa.)
O Sr. Ronan Tito- Sr. Presidente, pq;o a palavra para
discutir.
SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs)- Concedo a palavra ao nohre Senador Ronan Titó para discutir.

N" de Cargos

JF-PR0-1603
JF-PR0-1604

35
02
11

03
06

O SR. RONAN TITO (PMDB- MG. Para discutir. Sem
revisão do orador.)- Sr. Prc~identc. Srs. Senadores, antecipadamente pt:ço (ksculpas por não tt:r um ~.:onhccimcnto mais
aprofundado do assunto. No entanto, sobre essa transferência
de bens da Petrobds para n Gowrno do Estado de São Paulo
eu diria que não me parece muito clara. Estranho o fato
de a empn:sa mais rica do País tran~ferir parte do seu patrimônio para o Estado mais rico do Brasil. Gostaria de ver
qüe patrímônio é esse. Gostaria ainda de saht!"r se hl.Í contrapartida ou se é apenas uma doação para o Estado que dett5m
46'7c do PIB bra~ileiro.
Desculpe- me, eu deveria vir para cá com esse esclareci~
mento, mas confe~:;o que me surpreendi. Portanto, L'U quL'"ria
um esclarecimento da Mesa ou do Relator da matéria sohre
·se há alguma contrapartida na tram.fer0ncia dt!"sses bens.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvidcs) - A Presidência esclarece ao nohre St.'nador Ronan Tito que o Relator
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da matéria é o nobre Senador Odacir Soares, que, neste exato
momento, não se encontra em Plenário.

Solicito do nobre Senador José Fogaça o parecer da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.

O SR. RONAN TITO -Portanto, Sr. Presidente, creio
que seria melhor deixarmos para uma outra sessão.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presi-

O SR. JOSÉ FOGAÇA (PMDB- RS. Para emitir parecer.)- Sr._ Presidente, Srs. Senadores:
O parecer, é favorável.

dência esclarece ainda a V.

EX~',

tentando subsidiar essas infor-

mações requeridas, que o referido projeto visa a permitir
que terras da Pctrobrás, que constituem o chamado Horto
de Tremembé retornem ao domínio d;o Município de Tremembé Estado de São Paulo, haja viSta a dúativaçâo, a
partir d~ 1970, da pesquisa, lavra e processamento de xisto
pirobetuminoso naquela localidade.
O SR. RONAN TITO- Estou de acordo, Sr. Presidenta.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Encerrada
a discussão, passa- se à votação do projeto.
Em votação o projeto, em turno único.
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• 23, OE 1992
(n~ 4.590/90, na Casa de origem)
(De iniciativa do Senhor Presidente da República)
Autoriza a Petróleo Brasileiro S.A. - PETRO·
BRÁS, a transferir bens de sua propriedade para o
~tado de São Paulo.
O Congresso Nacfoiiã.f dCcreta:
Art. !• Fica a Petróleo Brasileiro S.A. - PETROBRÁS, sociedade de economia mista constituída nos termos
da Lei n"' 2.004, de 3 de outubro de 1953, autorizada a transferir
para o Município de Tremembé, Estado de São Paulo, os
bens e direitos de propriedade daquela sociedade, situados
·no mesmo Município, anteriormente havftlos da União e vinculados a atividades de pesquisa e lavra de xisto pirobetuminoso, de acordo com o disposto no art. 10 da Lei n"' 2.004,
de 3 de outubro de 1953.
Art. 2"' Os bens e direitos que forem transferidos nos
termos do art. 1"' desta lei deverão ser utilizados para atender
fin3.lidades de utilidade pública ou de interesse s.ocial.
Art. 3» Esta lei entra em vigor ria data de sua publicação.
_ _ Art. 4» Revogam-se as disposições errl- Contrário.
U SR. PRESIOENTE (Mauro Benevides) -Está esgotada a matéria conStarite da Ordem do Dia.
Passa- se à votação do Requerimento n" 828, de 1992,
lido no Expediente da presente sessão.
Em votação o requerimento.
.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
. .
. Aprovado o requerimento, a matéria~ q~e _el_~-~~-!~fere_
figuraiá na Ordem do Dia da segunda sessa~ c>rdmána s_ubseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -Passa-se à
apreciação do Requerimento n"' 829. de 1992, de auto na do
nobre Senador José Sarney.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Em votação
o requerimento, em turno úniéo.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa)
Aprovado.
Fica concedida a licença solicitada.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Há oradores
inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Garibaldi Alves
Filho.
O SR. GARIBALOI ALVES FILHO (PMDB - RN. Pronuncia o seguinte discurso. Sem ~evisão do orador.) -Sr.
Presidente, Srs. Senadores, o Senador Magno Bacel~r. no
início desta sessão, abordou o problema do combate a seca
e lembrou, com muita propriedade, a reunião que foi realizada
no Palácio do Planalto, sob a Presidência do Presidente Itamar
Franco com nove Governadores do Nordeste, visando à liberação de 300 bilhões de cruzeiros para combater os efeítos
da seca.
Chegou - se à conclusão de que o Governo só poderia
liberar 100 bilhões de cruzeiros para atender a essa si~uação
de enlergência. Ocorre, Sr. Presidente, Srs. Senadores, que
n_ão vieram os 300 bilhões, nem 200 bilhões, nem 100 bilhões!
A determinação do Presidente Itamar Franco era no sentido de que, 24 horas após a reunião, os Governadores já
pudessem contar com a liberação dos 100 bilhões para atender
à situaçãO criaqa pela seca.
.
Venho hoje a esta tribuna para fazer coro ao que dtsse
o Senador Magno Bacelar e estranhar que essa determinação
do Presidente da República não tenha sido cumprida. O_s Estados que seriam beneficiados- Maranhão, Piauí, Ceará, Rio
Grande do Norte, Para1ba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe,
Bahia e Minas Gerais- enviaram os seus programas de trabalho a tempo, mas até o presente momento a liberação não
frii etetuada.
Agora, Sr. Presidente, Srs. Senador.es, o Governo ~ede
ral afirma que a responsabilidade é do Congresso NaciOnal,
pois a providência, ao invés de ter vindo em forma de descontingenciamento, ou de dotação, veio mediante uma mensagem
de crédito especial. Essa mensagem não foi apreciada pelo
Congresso porque chegou apenas na última quinta-feira.
Venho, Sr. Presidente, assim corno o fez o Senador Magno Bacelar, fazer um apelo, lembrando a todos que não se
trata de discutir intempestividade das cobranças que possam
ser feitas ao Presidente Itamar Franco. Alinho-me, juntamente com a maioria dos Senadores, à posição segundo a
qual o Presidente Itamar Franco merece crédito de confiança,
principalmente nesse período de interínidade, nesse per!odo
e_m que o seu gover_no tem um ~ará~er p~ovisório.
~ .
----Ocorre, porém, que há uma sttuaçao de emergenc1ao Senador Mauro Benevides conhece muito bem, pois é um
homem do Nordeste, é um homem fiel às suas origens que se vem agravando dia a dia n~ nossa Região. Não p~de
mos, Sr. Presidente - nós que firmamos um compromisso
como Parlamentares ----: ficar de braços cruzados na hora em
que o quadro da seca agrava - se no Nordeste.
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Venho, portanto. fazer estt: apdo. secundando o apelo
feito pelo Senador Magno Bacelar. na expectativa de que,
uma vez que o dinheiro nüo fOi lih'.!rado até agora. possa
o Congresso Nacional votar urgentemente esse crédito especial para que esses recurso!' cheguem à sofrida região da seca.
O Sr. Magno Bacelar- Permite-me V.
nohre Senador Gariha\di Alves Filho?

EX-~

um aparte.

O SR. GARIBALDI ALVES FILHO - Pob não. nnhre
Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- ~obre Senador Garihaldi Alves
Filho, ouço-o com a atenção e o respeito que ó pronunciamento de V. Ex merece.Gostaria: de participar do pronunciamento de V. Ex", encarecendo às lideranças que suhscrevam
um pedido de urgência para que hoje mesmo. na sessão do
Congresso Nacional. posSa ser vota"da a matéria. segundo explicações dadaspelo nohre Presidente quando do meu pronunciamcnfo. Agradeço a V. Ex" a oportunidade.
O SR. GARIBALDJ ALVES FILHO- Senador Magno
Bacelar, fico muito f~liz em saher que o pronunciamento de
V. Ex" já t:ncontrou -não seria de se esperar outra coisa
-receptividade junto ao Presidente da Casa. Agora V. Ex·'
faz um apelo às Lidl!canças. e cu creio que elas terão a mesma
sensibilidade do Presidente.
O Sr. Cid Sabúia de Carvalho- Permite- me V .. Ex·'
um aparte?
O SR. GARIBALDI ALVES FILHO- Concedo o aparte
a V. Ex'
O Sr. CiC:fSabóia de Carvalho- Quero hipotecar solidariedade. a.V. Ex"' c tainb~m ao Senador Magno Bacelar pelo
seu aparte. Estou solidário e assumo como minhas to.das as
suas considerações, esta tarde. aqui no Plenário do Senado
Federal. Muito obrigado.
O SR. GARIBALOI ALVES FILHO- Muito obrigado.
Senador Cid Sabúia de Carvalho. Creio que na medida em
que possamos nos unir, nós que representamos o Nordeste,
seremos ouvidos por todos os Senadores c todos o:s Deputados
e teremos a votação desta matéria hoje à noite. Creio que
amanhã já estará sendo feito aqui o registro dt; que a matéria
foi aprovada e, finalmente, o dinheiro vai ser liberado para
combater os efeitos da seca, até porque todos os critérios
para a liberação do dinheiro já foram estabelecidos. Nós vamos ter a participação do Exército Nacional, vamos ter o
maior tigór na aplicação desses recursos.
Deixo aqui a minha palavra, não mais de apelo, mas
já de confiança de que teremos a votação hoje à noite. Obrigado, Senador Cid Sabóia de Carvalho e Senador Magno
Bacelar.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência esclarece ao nobre Scbador Garibaldi Alves Filho,
da mesma forma como fez quando do discurso do Senador
Magno Bacelar, que a Mesa está vivamente empenhada e
espera encontrar o respaldo das Lideranças, a fim de que
esta matéria seja apreciada impreterivelmente às 19 horas
de hoje, na sessão do Congresso Nacional.
·. Se houver a formalização do requerimento de urgência,
por parte das Lideranças partidárias, não há dúvida de que
às 19 horas de hoJe haveremos de apreciar esse crédito, que
é de indiscutível importância para a-região nordestina ássolada
. pela chamada "seca Verde", que neste instante agita quase
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dois terços do território nordestino, s.obretudo nas. áreas que
foram mencionada~ pelo Senador Garihaldi Alves Filho. Portanto, é muito provável que, se aprovada hoje essa matéria,
os autógrafos respectivos venham a se.r encaminhados ao próprio Presidente Itamar FrancO. a fim de que ele os sanciOne
ainda no dia de hoje. permitindo, portanto. que a publicação
ocorra na edição do Diário Oficial de amanhã.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a Palavra ao nobre Senador Ney Maranhão. (Pausa.)
- - S. Ex" não se ·encontrá-em plenário.
Concedo a palavra ao nohre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
Srs. Senadores, desejo registrar dois assuntos.
Em primeiro lugar. quero ressaltar a influência do novo
Ministro do Trahalho, Walter Barcili, na poHtíca económica
e governamental.
Desde que assumiu, o novo Ministro do Trabalho passou
a ter. diferentemente do que vinha ocorrendo~ influência na
política económica, haja vista que o próprio Ministro Walter
Barclli sempre opinou muito a respeito da política salarial.
da polítaca económica em geral. da forma como se .comportavam os salários; ele que por muitos anos foi Diretor do
Dieese c um dos principais assessores dos. diVersos sindicatos
quando das negociações de política salarial. uma vez chamado
a fazer parte do Governo resolveu ser um Ministro do Trabalho atuante, um Ministro do Trabalho que passou a ter voz,
diferentemente dos anteríores,__em especial do próprio Ministro.do Trabalho que mais tempo atuou no Governo Fernando
Collor de Me !lo, Antônio Rogério Magri.
O MiniStro João Melão, na sua curta passagem por aquela
Pasta, não teve tanta oportunidade de influenciar os destinos
da política econóinica.
Logo ao assumir o Ministério do Trabalho e Administração, Walter Barelli teve a disposição de dialogar, de se
reunir. pelo menos uma vez por semana, com os Ministros
Gustavo Krause, da Fazenda, e Paulo Haddad, da Secretaria
de Planejamento, Orçamento e Coordenação da Presidência
da República.
Lembro-me de um episódio - segundo relato feito pelo
Presidente Nacional da Centrai Única dos Trabalhadores, Jair
Meneguelli - em que, certa vez, durarite o GOveino Collor,
o Ministro Jarbas Passarinho teria convidado os presidentes
da Central Única dos Trabalhadores, da Força Sindical e da
Central Geral dos Trabalhadores. para com ele discutir o salário mínimo. Teria o Ministro Jarbas Passarinho perguntado
aos três· presidentes das centrais SindicaiS se não teriam objeção
a que na reunião estivesse_ presente também o Ministro do
Trabalho, Antônio RogérioMagri. Claro que não houve objeção, mas a observação feita pelos presidentes das .centrais
sindicais, após a reunião. foi a sua estrariheza no que diz
respeito à falta de qualquer opinião i:"egistrã.da, dur~nte a reUnião, por parte do Ministro do Trabalho.
Agora, há uma diferença. O Ministro Walter Barelli tem
procurado estar atento, dialogar com os diversos segmentos
representantes dos trabalhadores. com as centrais sindicais,
sobre a política económica, e sobre ela tem procurado colocar
o seu ponto de vista.
Nós_ observamos uma mudança que. quero registrar. Há
disposiç'ão, por parte dos MiniStroS Paulo Haddad, da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Corden~ção da Presidência da República, Gustavo Krause, da F3.ienda, e Walter
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Barelli, do Trãbalho e Administração, de se adotar a bimestralidade para o ajuste do salário mínimo.
Ainda hoje a Folha de S. Paulo, no seu editorial "Mínimo
Bimestral", registra que "o Governo pretende alterar a periodicidade do reajuste do salário mínimo, tornando- o_bimestral em vez de quadrimestral, conforme o critério atual, uma
sistemática que vigoraria até à aprovação da nova lei salarial
no Congresso Nacional".
Salienta a Folha de S. Paulo - e com razão - que "a
introdução de reajustes bimestrais parece razoável como forma de atenuar um pouco a cotrosão do valor real do piso
dos salários em decorrência da inflação. Um trabalhador que
percebeu Cr$522 mil no início- de outubro? correspondente
ao mínimo em vigor desde setembro, receberá em janeiro
apenas 41% desse valor (ou cerca de Cr$212 mil em preços
de setembro), supondo uma inflação mensal de 2~% até o
final do.ano."
Um reajuste bimestral reduziria esse _declínio do- poder
aquisitivo do mínimo para perto de 64% do valor de s_etembro
após dois meses, o que resultaria num valor méâio -re-al no
quadrimestre cerca de 16% superior àquele resultante da sistemática atual.
É importarite qUe se introduzam mecanismos para proteger o salário mínimo de uffia corrosão tão acelerada_da inflação. Assim como o próprio Senado Federal chegou a aprovar,
por maioria, o míriimo ajustado bimestralmente, seria importante que agora o próprio Governo Federal resolvesse adotar
este procedimento.
Sei que isto -não será medida suficiente para proteger
os assalariados e muito menos aqueles que ganham o salário
-mínimo. É muito importante que haja uma política económica que venha assegurar a retomada do crescimento económico e que assegure essa retomada com a melhoria_ õa distribuição da renda.
Na medida em que o Governo Federal propõe um ajuste
fiscal, propõe medidas significatiVas de reforrria tributária,
seria interessante que pudesse estudar, pelo menos a médio
prazo, a consideração da introdução do Imposto de Renda
negativo, ou do programa de garantia de renda mínima, já
aprovado pelo Senado Federal, hoje em tramitação na Câmara
dos Deputados, que seria um mecanismo de profundidade
que viria atender preocupações como ãS que têm sido colocadas pelo Presidente Itamar Franco em algumas de suas reflexões e, em especial, quando diz estar preocupado com a crise
social, com a miséria que atinge grande parte do povo brasileiro.
Quero aqui registrar a importância dessa atençã() do Ministro-Walter Barelli que se tornou um Ministro que Dão é
alguém que simplesmente deixa por estar, ou deixa sem opinião registrada, aos ministros responsáveis pela política económica, sobre o que se passa com os trabalhadores.
O Sr. Almir Gabriel- Permite V. Ex• um aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY- Coin muito prazer, nobre
Senador Almir Gabríel.
O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador Eduardo Suplicy,
sinto que a ida do Walter Barelli·para o Ministério representou
um dos passos mais significativos e mais impoftarifes conseguidos no caminho da busca da conciliação. nacional. Creio
que Walter Barelli, pelo que tem de seriedade, de competência
e de reconhecimento por toda a sociedade brasileira, contribui,
de maneira significativa, na eqtiipe do-Presidente Itamar Fran.co. Tenho certeza que, exatamente pe.1? se~ conhecimento,
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pela competência que tem e pela credibilidade, ele poderá
influenciãr, de maneira significativa, na política salarial a ser
adotada pelo Congresso Nacional e pelo Brasil, como um
todo. Tenho principalmente convicção de que Walter Barrelli,
pelo que representa, será o melhor de_ todos os que poderiam
{!rie~tar.. a m~lhor solução nesta situação tão difícil para o
Brasil. E claro que todos nós temos clareza de que, sem combater a inflação e sem trazer a inflação_ a níveis razoáveiS,
qualquer que seja o reajuste bimestral, semanal, mensal, todos
eles resultarão sempre em perda para os trabalhadores. Então,
há necessidade de se_ ter uma política económica que leve
a uma redução significativa das taxas de inflação, embora
antes que se chegue lá se faça necessário alguma coisa melhor
do ,que a que hoje existe, sobretudo no que respeita ao salário
mínimo, especialmente daquelas categorias que não são organizadas e que não podem pleitear, pressionar, chegar a greve
com vistas a te i uma situaçã_O melhor nos seus salários. Penso
que o Ministro Walter Barelli desempenhará um papel da
maior importância, no tocante à correlação de forças entre
o_ empresariado, os trabalhadores _e__a mediação feita pelo
Estado. Ele sem dúvida nenhuma reúne toda a condição de
autoridade para ser este. grande representante dos trabalhadores no plano nacional.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço, Senador Al-

mir Gabriel, as suas palavras, com as quais concordo inteiramente. Acredito mesmo que o Miriisüo Walter Barelli representará uma palavra de equilíbrio no que diz respeito à condução da política económica, mas ressalto que teremos nos próximos dias uma decisão no Senado Federal muito importante,
qual seja, a apreciação do acordo da dívida externa brasileira.
Na apreciação desse acordo, aliás, vamos ter um diálogo na
quülta-feira próxima com o Ministro Gustavo Krause, da Fazenda, quando perante a Comissão de Assuntos Econômicos
estará expondo as conseqüências desse acordo sobre a economia brasileira. Avalio que este acordo, tal como proposto,
já pelo Governo do Presidente Fernando Collor, pelo Minístro
Marcílio Marques Moreira aos credores internacionais, poderá
representar uma limitação difícil para que o Brasil possa ter
fi sua economia reativada em níveis condizentes com as necessidades prementes do povo, brasileiro, de acordo com as nossas
mais importantes prioridades.
Voltarei a este assunto, mais tard~, no diálogo com o
Ministro Gustavo Krause e espero que o próprio Ministro
Walter Barelli possa, também, ser uma opinião importante
na _análise da dívida externa brasileira, no que diz respeito
às suas conseqüências para o restante- da política económica,
inclusive para a política salarial e para a política de emprego.
O Sr. DiValdo Suruagy- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. EDPARDO SUPLICY - Pois não. Ouço, com
muita honra, o aparte de V. EX'!, nobre Senador Divaldo
Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy- Nobre Senador, todos nós reconhecemos o Ministro Walter Barelli como uma pessoa-dotada
dos atributos funda01~ntais, indispensáveis ao exercício de
uma função minis~erial, especificamente do Ministério do Trabalho. Não só pela sua probidade, pelo seu espírito público
mas, principalmente, por ser um profundo conhecedor, por
ser um estudioso permanente dos as~ untos_ ecop._ómicos com
_as suas 'implicações na fÕfmação do salário do trabalhador
brasileiro. Lamentavelmente, o nosso País continua a viver
um quadro económico - financeiro bastante preocupante ..
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No tocante à dívida externa, V. Ex• que vem acomp-anhando
de perto, inclusive como um dos mais destacados Membros
da Comissão de Assuntos Econômicos, bem sabe que essa
dívida, que tem sido encarecida violentamente pela alta da
taxa de juros do governo americano, traz dentro dela uma
complexidade curiosa. Paradoxalmente os Estados Unidos só
poderão baixar os furos quando superarem a crise económica
e o grande déficit público que está vivendo. O mundo saiu
daquela bipolarização entre o Leste EUropeu e o Mundo Ocidental, representada e caracterizada pela União SOVíetica e
pelos Estados Unidos da América do Norte. Os Estados Uni~
dos deixaram de ser o centro da economia muridial. O Japão
passou a ter um papel importantíssimo, inclusive competindo
com os produtos americanos dentro dos Estados Unidos, e
a Alemanha passou a liderar financeiramente, economicamente, toda a Comunidade Económica Européia. EriHio, os
ES:tãdos Unidos, deixando de ser o centro económico mundial
- embora o dólar permaneça como a- moeda internacional
-estão enfrt!ntando dificuldade para superar o défiCit, inC!i..t~
sive- cOm profundas implicações políticas, como o resultado
último das eleições realizadas naquele país. Enquanto os Estados Unidos não co-n-se-g-uirem restabelecer um processo d_e
desenvolvimento, vão buscar sempre, através de medidas artificiais da economia, como a alta da taxa de juros, a importação
violenta de _capital internaciOnal para solidificar oli corrigir
as distorções econômiCas daquele país, já que tem uma moeda
que é a circulante no mundo todo.
Tudo isso com profundas implicàções na Affiérica Latina
e particularmente no BrasiL Mas, ao_ debater um dos temas
mais angustiantes e importantes que a sociedade bçasileira
estará a enfrentar. V. Ex• traz não apenas a sua experiê,ncia,
os seus conhecimentos como professor de Economia que é,
como também, e acima de tudo, a consciência soCial, que
é uma característica maior da atividade política de V. Ex~
Congratulo-ine com V. Ex• por, mais uma vez, trazer ao debate
desta Casa um tema de tamanha magnitude_.
O SR. EDUARDO SUPLICY- Agradeço suas consíderaçõcs, Senador Divaldo Suruagy, que lembram a modificação
polítíca havida no país economicamente mais importante do
mundo, os Estados Unidos, e que se constitui também no
nosso maior credor externo.
Avalio que, tendo em vista a mudança de poder que
oco-rrerá no-s Estados Unidos com a posse de Bill -Clinton,
em janeiro próximo, seria -o caso de o Governo Itamar Franco
examinar se, à luz da mudança na política económica daquela
nação, com a troca do Governo Bill Clinton em relação ao
Governo George Bush - que, inclusive, teve uma po-stura
de forçar o Brasil a adotar certas diretrizes -:,_quem sabe
não seja agora o momento propíciO para se reve_r alguns dos
itens desse acordo, elaborad~ ~ioda pelo C?ovewo Fernand?
Collorde Mello, através do Mmrstro Marcfiro Marques Moreira, com as forças existentes, representadas pelo Governo-republicano do Pre~identc George Bush.
É preciso consid~rar que a partir de janeiro teremos uma
outra visão do Governo dos Estados Unidos da América,
com uma administração que nasceu, sobretudo, das críticas
à política económica do Governo -George B"ush, inclusive, no
que diz respeito à políticac recessíVa e seus reflexos sobre a
economia de toda a América Latina e do Brasil.
Mas, nesta tarde, Sr. Presídente, Srs. Senadores, gostaria
também de registrar a minha apreensão diante do -ª~en_t~do
ocorrido na Alemanha, na cidade de Molln, perto cte l.übeck,
quando neonazistas alemães mataram três turcas- uma mu-
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lher e duas meriinas - , ao provocar um ince-ndio. Foi o pior
ataque contra estrangeiros desde a rcunificaçãu de out-ubro
de 1990.
Quero alertar para a importáncia desses ataques que se
têm re-petido na Alemanha. A populaç;1o daquele país, tanto
do lado Ocidental quanto do lado Oriental. começa a rt!agir,
promove-ndo manikstaçõcs de prote~to contra l.!~::.as posturas
de grupos neonazistas. que vêm - se organizando de uns
telnpos para cá, inclu~ive com algumas repercussôes no Brasil,
na Grande São Paulo. no ABC paulista e em outras cidades
do Sul brasileiro.
Venho, portanto, reiterar a minha solidariedade a todos
aqueles que tem sido vítimas desses grupos, seja na Alemanha,
seja aqui no Brasil.
Quero registrar que há poucos dias na cidade de São
Pauio houve um ataque fatal de gruPos denominados skinheads a um jovem negro. E essa não foi a primeira vez.
Também na cidade dO Rio--de Janeiro ocorreu um incidente
graVe: um cidadão angolano foi vítima de violência c arbitrariedades policiais.
Seria importante que passássemos a condenar, com veemência, todas essas atitudes racista'i, _que fazem lembrar a
tragédia vivida pelo povo alemão durante a época de Hitler.
a época do nazismo. E muito importante que estejamos atentos a quaisquer manifestações que possam ocorrer no Brasil.
Há alguns meses, a Rádio Atual e o Centro de Tradições
Nordestinas, na cidade de São Paulo, foram objcto de gro-tescas manifesfições de perseguíção aos nordestinos. Neonazistas, skinheads, ou grupos denominados nacionalistas lá estiveram e colocaram inscrições de perseguição, como "inerte
aos nordestinos". Naquela oportunídade, fiz questão de visitar
a Rádio Atual e o Centro de Tradições Nordestinas, manifestando minha solidariedade aos nordestinos.
Nesses últimos meses, também dialoguei com diversos
grupos, como o Movimento Negro Unificado e outroS afrobrasileiros, expressando a minha solidaríedade a todos aqueles
que vêm sofrendo pressões por parte de grupos que querem
reviver, no Brasil, cenas e episódios de perseguição racista,
que certamente precísam ser condenados com veemência por
todos nós, representantes do povo no Senado e no Congresso
Nacional.
O Sr. Aureo MeiiQ - Permite-me V. Ex' u.m aparte?
O SR. EDUARDO SUPLICY - Pois não, com muita
honra, Senador -Aureo MeHo.
O Sr. Aureo Mello- Antes de mais nada, a nossa saudaM
ção p-elo retorno de V. Ex'' a esta tribuna, que, mesmo na
divergência das idéias, é motivo de grande satisfação para
seus amigos e admiradores que integramos esta coletividade
legislativa. A respeito do assunto que V. Ex" está tratando,
quero também hipotecar a minha solidariedade de brasileiro
e amazonense das distâncias e aduzir, a título de colaboração.
que, no meu modo de entender, a maior glória, o principal
motivo de orgulho do Brasil em relaç3.o a seu povo, é justamente a miscigenação, essa mistura racial que faz com que.
em qualquer recinto, nós tenhamos as representações étnicas
de todos os povos do mundo. O Brasil é, sem dúvida, esse
laboratório onde se faz uma experiência que derruba precisamente aquela em que se baseava Adolf Hitler para dizer que
o cruzamento do cão d'água e um galgo daria um cão inferior.
Mas entendemos nós que, no concernente a seres humanos,
ESSa"- riliScigenaçãó produz um indivíduo arguto, inteligente,
engenhoso, capaz de grandes võos científicos, grandes mergu-
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lhos na ciCncia. na literatura. ·e nU plano do esporte também.
destacando~se como um conjunto de todas as forças raciais
sinteti~adas no hrasik:iro. De maneira que .as palavras de V.
Ex·· ex1gem que nós a referendemos e digamos do nosso repúdio a essas forças retrógradas e fa~dstas que têm a idéia completamente estapafún.lia de querer .·no Brasil, estabelecer regi-~
me de casta:-,, de raças. sistemas qut! não podem nem ser
cogitados no Brasil. Porque não ·somos -umaraça.sõmos um
povo. somos a mistura de muitas raças. mas não podemos
nos afirmar como uma raça indiana. japonesa. germânica,
saxónica~ somos a fusão do germJnico, do saxônico, do indiano, do negro. do japonês. do coreanO-. -de tudo. E esse é
o grande e-standarte. a grande flâmula, motivO de orgulho
para este grande país que é o Brasil. que não fica atrás de
país algum no seu desenvolvimento. O símbolo da fusão dessas
raças é o próprio nordestino, que tem nas suas veiás o sa:ncrue
do holandês, misturado com o sangue do índio, do portug~ês
e do negro. reprcs~ntando, realmente, pela sua tez morena,
pela sua aparéncía étnica das mais originais, um melting pot,
um grande amálgama mundial. motivo de orgulho para nós
em sermos brasileiros. Muito agradecido.
O SR. EDUARDO SUPLICY - Agradeço as palavras
do Senador Aureo Mdlo e gostaria, especialmente, de dízer
que concordo com essa conceituação de como o povo brasileiro
é formado, pt~r uma infinidade de povos e raças. Isso precisa
ser desenvolvido c olhado sempre como uma qualidade. Ja~
mais podemos aceitar. entre nós, quaisquer atitudes que não
sejam senão de congraçamento de todos os povos que formam
a nossa nacionalidade.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente. Muito obrigado.

Duranre o discurso do Sr. Eduardo Supficy, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacefar.
Durante o discurso do Sr. Eduardo Suplicy, o Sr.
Magno Bacefar deixa a cadeira da presidência, que é
ocupada pelo Sr. Francisco RolfemberiJ.
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DiantL' disso. Sr. Presidente, considerando que. nos termos da atua!Con~tituiç_ão, o Distrito Federal é Unidade integrante da Federação C que também: segundo o texto. a saúde
é direito de todos e déver-dÕ Estado, venhO formular as considerações cabíveis com uma sugestão. Não vamos discutir o
diTei to· de greve da nobre classe médica do Distrito Federal.
Não queremos mesmo apreciar o mérito da questão. Ao Governo local, associado ao Governo Federal, há de caber a
tarefa de encontrar a solução.
Mas a Constituição, assegurando o direito de greve, estabelece os limite:;; cm que deve ser exercido esse direito e
declara..que:
·
··A lei definirá os serviços e atividade:; essenciais
e disporá :;obre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade."
A Lei n" 7.783. de 28 de julho de 1989, que disp<"lc sobre
o exercício do direito de greve, define a::; atividades essenciais
e -dá outras providências. prescreve~ no seu ·art. 11, a forma
com que se deve proceder com relação ãs atividade~ essenciais.
Antes. esclarece. no art. 10:
"São consideradoS serviços ou atividades esse_nciais. dentre outros. a assistência médica e hospitalar."
E, no art. 11. precisamente. declara:
--Art. 11 -Nos serviços ou atividades essenciais,
os sindicatos. os empregadores e os trabalhadores ficam
obrigados. dt! comum acordo, <l garantir, durante a
greve. a prestação dos serviços indispensáveis ao atendimento da,s necessidades jnadiáveis da comunidade.
Parágrafo Ú_I'!ico ::-::-São necessidades inadiáveis da
comunidade _ãquclas que, não atendidas. coloquem em
perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança
da população."
No mesmo passo, o art. 12 da Lei estipula:

"Art. 12- No caso de inobservãncia do disposto
no artigo anterior, o Poder Público assegurará a presta~
ção dos serviços indispensáveis:·
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollcmberg) - Concedo a palavm ao·nohn.: Senador Josaphat Marinho.
Em face do quadro que se criou. e tendo o Governador
do Distrito Federal declarado na televisão que o Governo
O SR. JOSAPHAT MARINHO (PFL- BA. Pronuncia
Federal infonnaranão dispor mais de condições para o repasse
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
de outros recursos- que garantissem o aumento além do já
Srs. Senadores, notícias transmitidas hojl! por jornais e cadeias
oferecido, parece que nos cabe uma parcela de responsahi~
de televisão indicãnl a gravidade da greve dos médicos no
Disfrito Federal. As informações mostram que g;f"ahdC parte - lidade no encaminhamento dessa situação: Não se trata, de
nenhuma forma, de intervir indebitamente nos assuntos do
dos serviços já está paralisada; acentua~se que ocorreu óbito
D_istiüo Federal._ Mas pela condição especial do Senado. de
por falta de assistência regular c, mais, as mesmas _notícias
Casa da Federação;-e por se tratar, hoje~- o Distrito Federal
acrescentam que os médicos voltarãO a- -reunir-se hoje em
de unidade integrante da Federação. é oportuno que esta
assembléia: e a greve vai a caminho de um fuês, podendo
Casa se movimeiüe -em forma ae·- ColabofáÇão para ajudar
deliberar ati! por demissão coletiva. Autoridades que falaram
o Governo do Distrito Federal numa emergência extrema- inclusive o Governador do Distrito Federal - também
mente delicada.
_
_
tiveram oportunidade de assinalar a ex_trema delicadeza da
Pelo que se leu e ouviu hoje, pode ocorrer que· a partir
situação, ao tempo em que esclareciam que o Governo local
de amanhã não haja serviços médicos no Distrito Federal~
não dispõe de condições para oferecer auniento superiOr ·aos
basta que os médicos decidam, por-exemplo, dentro de uma
70% já prometidos. Médicos, por sua vez, declaravam a inaddas alternativas previstas, pelo pedido de demissão coletiva.
missibilidade de aceitação dri proposta govern-amenfaL Tudo
Mas, ainda que tal não ocorra, se Se piolongar a greve está, assim. a indicar que se gerou um impasse que, 'a partir
pelo que hoje já se sentiu, a contar do dia de amanhã de agora, poderá produzir-conseqüências-bem mais graves.
a sitiJação será irreCusavclmente_calamitosa.
CUmpre mesmo assinalar que, ao tempo em que estas
. Por essas razões, Sr. Presidente, e tendo em cont_a que
notícias eram veiculadas, viam~se nos flashes das televisõGS
nesta Casa, que é a CaSa da Federação, fUnciona a Comissão
a amostragem da situação dos hospitais, com sçus corredores
de Assuntos Sociais, em cujas atribuições se inclui a· de cuidar
cheiOs, com a indicação de que não havia mais coffio internar
da proteção à saú~e, venho pedir, por intermédio de V.Ex•_
doentes de modo regular.
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e do nobre Senador Almir Gabrit:!l, Presidente dessa Comissão, que seja estudada a situação e considerada conveniente
uma tomada de posição junto ao Ministro da Saúde, a fim
de que os dois órgãos, em conjunto, possam oferecer ao Governo do Distrito Federal e aos órgãos 4ue orientam a classe
médica uma solução adequada, que rreserve os direitos da
população c resguarde o interesse da.comunidade: do Distrito
FederaL
Essa interferl:ncia. se considerada legítima ~como a
mim, modestamente; pafcce - . há de ser com uma possível
urgência, diante do quadro que hoje foi noticiado, do qual
se colhe a certeza de que não havendo um encaminhamento
pronto. a situaçiio da assistência médica c hospitalar do Di':itrito Federal poderá entrar em colapso total a partir de amanhã.
O Sr. Almir Gabriel- Senador Josaphat Marinho, V.Ex~
me permite um aparte.
O SR- JOSAPHAT MARINHO- Com muito prazer.
O Sr. Almir GaDrie-1- Como sempre, V.Ex" C()loca de
maneira muito clara e didática a _sua posição a respeito cl€:
qualquer assunto que trate. Para nós, profissionais da área
da saúde no exercício de um mandato, as colocações feitas
por V .Ex~ nos conduzem a tentar fazer uma revisão bem ampla
do problema mencionado por V. Ex• - a saúde da população
brasíleira. Permita -me um aparte longo.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Não só V.Ex" tem
todo o direito·, como é um prazer ouvir a sua exposição.
O Sr. Almir Gabriel - Para mim, é, sobfetudo, uma
honra. V.Ex• toca num ponto que é agudo. gravíssimo, que
tem a ver com as condições económicas, sociais, da ética das
profissões ligadas ao setor de saúde, enfim. da maior significação. Este País nunca dispendeu muito com saúde. Todavia,
ao longo desses últimos 25 anos, o Brasil reduziu os seus
gastos com saúde de 3,6% do Produto Interno Bruto para
algo em torno de 2,1 %. Isso se tomarmos em conta que cresceu
a população brasileira, o que significa qu-e ó volurrie de recursos per capita distribuído para a população brasileira diminuiu
significa[ivamente. Quando comparamos os gastos do Brasil
na área da saúde com os de outros países ficamos estarrecidos.
Enquanto alguns países gastam 2.200 dólares per -~aJ?tt!l! ano,
como os Estados Unidos~ o Canadá que gasta 1.900 dólares~
o Brasil gasta menos de 50 dólares per capita/ano. Isso sem
considerarmos as condições de salário, habitação, emprego,
que são condições que reduzem as necessidades relativas às
enfermidades ou que dão saúde. Pois bem, dentro de§Sf!._.situação, estamos vivendo um momento mais crítico, resultante
do fato de que,_discutindo-se a constitucionalidade do FINSOCIAL ou a competência do Governo anterior cm ter feHo
leis absolutamente incorretas, inclusive com o apoio do próprio Congresso Nacional- e cronicamente sofre_ndo de deficiência de recursos - , acabamos por agudizar essa situação
com a falta do FINSOCIAL, onde já foram recolhidOS só para questionar- algo em torno de 7 bilhões de dólares,
representando 47% do total dos recursos do Ministério da
Saúde, que é o grande redistribuidor, atualmente, de recurSO$
para os Estados e Municípios. Então, eu diria que,_ de um
lado, a população sofre porque há o desemprego, o achatamento salarial, porque necessita de atendimento na área da
saúde e não tem condições de acesso a serviços privados.
De outro lado, o Governo falece pela condição de não arrecadar verbas e não poder dar esse recurso destinado especifi-
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camcnte para o setor de saúde. Logicamente, faltam medica·
mentos e a condição de remunerar adequadamente os profissionais; chegamos ao colapso do sistema de saúde no Brasil.
Há poucos dias, assisti um filme dos hospitais brasileiros e
posso garantir a V.Ex-• que foi uma das mais tristt!"::. cenas
que pude presenciar. As condições de infra-estrutura dos hospitais, as condições de atendimento, os CTI e salas de operações chegaram a um nível de degradação que nos fazem pensar
se realmente ainda podem ser chamados de hospitais esses
locais onde se diz que se praticam ações de saúde. Eu diria,
portanto. que vivemos uma situação extremamente grave, e
mais grave ainda quando verificamos que os profissionais de
saúde estão recebendo salários terrivelmente achatados. São
profissionais que devem, para chegar ao exercício adequado
da sua profissão, além de estudar dezoito anos. fazer mab
dois, mais três, maís cinco anos de ·especialização para, ao
caho, receberem alguma coisa como quatro salários mínimo::>!
Hoje eu poderia dizer a V.Ex' que profissionais médicos.
dentro do Distrito Federal, estão ganhando, pelo menos na
carreira inicial, algo em torno de dois milhõ_e:s e meio de
cruzeiros. Se compararmós esse saláriO com o de alguns estados do Brasil, e de certas cidades, vamos verificar que a situação daqui já é extraordinariamente bqa, porque há estados
que pagam o equivalente a um salário lnfnimo ou pouco mais
do que um salário mínimo ao médico. Agora, o que V.Ex"
observa no Distrito Federal, devido à sua sensibilidade. poderá
verificar que também está acontecendo em Pernambuco, em
Minas Gerais e em outros estados. Veja bem, a história das
greves dentro da área de saúde demonstrou que toda vez
que a greve se mantinha não se fazendo o atendimento de
rotina,_ mas se fazendo o de urgência, a própria população
não pressionava os órgãos governamentais e os governos se
sentiam muito tranqüilos porque, corno a emergência vinha
sendo atendida, as greves se prolongavam por um, por dois.
por três meses e, por estafa. acabava-se chegando a uma negociação. Estamos vendo uma das coisas mais perigosas que
podem ocorrer, V.Ex•, e eu, como profissional de saúde: é
que para sensibilizar os governos cada vez mais se radicaliza
o movimento sindical,a ponto de colocar em risco uma condi·
ção fundamental da profissão de saúde, isto é, o compromisso
de atender as pessoas, especialmente num momento de emergência e de risco de vida. Ontem, provavelmente assistimos
ao mesmo noticiário, e fiquei estarrecido aO tomar conhecimento de que o Banco de Sangue do Distrito Federal não
is. Como profissional da área, repito, fiquei pálido, fiquei
estarrecido, sem poder movimentar- me, certo de que estamos chegando a um limite que não é evidentemente o limite
correto para a negociação. Fiquei estarrecido também ao constatar que o Hospital de Base, que dispõe de 90 leitos de
emergência, estava com 300 pacientes, e que todas as macas
estavam esgotadas e que pacientes eram colocados no chão
para serem atendidos. Acho que V.Ex~ aborda a questão com
palavras de muita ponderação. Sabemos todos das dificuldades
que estão sendo vividas pelo Governo brasileiro, pelo Governo do Distrito Federal e também pelos profissionais da
área da saúde, que precisam ter uma remuneração adequada.
Acho que neste momento todos precisam ter compreensão
suficiente para entender que podemos estar atravessando uma
fase significativa na vida brasileira. Certamente, com a compreensão, quer dos sindicatos, quer do Governo do Distrito
Federal, quer do Governo Federal, talvez possamos chegar
a ·um bom acordo neste mo~ento, _que pode não satisfazer
a nenhum deles, mas que pelo menos responda àquilo q~e.
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é essencial, ou :;çja, que a população do Distrito Federal,

como a de Minas Gera.is, como a de Pernambuco e de outros
Estados não sofra à míngua com a paralisação dos serviços
de saúde do Brasil. O apelo, a proposta de V.Ex~ me honra
muito. Como Presidente da Co_inissão de Assuntos Sociais,
com certeza, posso-dizer, cm nome de outros companheiros,
inclusive do próprio companheiro Francisco Rollembcrg. que
preside esta sessão, que será para nós uma honra, uma distinção, poder exercer uma_ função de mediador, c o faremos
com toda a satisfação, com toda a alegria, caso o Senado
assim decida. Festejo a sensibilidade de V.Ex", de colocar
esse problema para o Plenário do Senado Federal.
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Sr. Presidente. a competência técnica e a experiência do nobre Senador Alrnir Gabriel, Presidente da COmissãO de Assuntos Sociais, deram
às palavras que vinha proferindo a moldura adequada, a subs_tância capaz de fazer com que a Casa se aperceba exatamente
da gravidade da situação.
Como disse no início destas palavras-, não pretendo discutir o direito das partes. não se argúi nada contra a legitimidade
da grcve_nem contra a pretensão da classe médica do Distrito
Federal de ohter mclhPr_c:u~J;j._rj_ill). Tamb_ém não se -negarazão ao Governo do Distrito Federal no que concerne às
dificuldades de ordem financeira que vem mariifestando.
O de que se cuida é de encontrar_, por meio de uma
mediação de todo insuspeita, um caminho qú:e ·evite o desdobramento da crise, e que não se assista, na Capital da República, ao drama, que ainda hoje revelavam as televisões. de
uma população pobre desamparada nos corredores dos hospitaiS.- - --O_ objetivo da proposição que trago à consideraj;áO de
V.ExR e da Comissão de AsSuntos Sociais é exata·m.e-ritC iiô
sentido de que o Senado, como casa da Federação, diante
da situação a que chegou a crise entre a administração e os
médicos, assuma uma posição, tome uma ãiitUde-dé-ffiediação·
no caso, ajudando o Governo do Distrito Federal e a classe
médica em greve a encontrar uma solução _que lhes preserve
o bom· entendimento e ao. mesino. t_empo lhes dê coridições
de bem servir à população desta Capital.
O Sr. Valmir Campelo- Permite -me V. Ex~ um ãparte?
O SR. JOSAPHAT MARINHO- Com muita honra,
nohre Senador.
O Sr. Vafmir Campelo - Senador Josaphat Marinho,
estava em meu gabinete ouvindo V .Ex~ e dirigi -:. . . . . . me atê
o·plenário para agradecer a preocupação de V .Ex-', em nome
da população do Distrito Federal, que tenho a honra de representar. Realmente, V.Ex~ situa muüo bem: o Senado, que
representa o equilíbrio, tem uma missão e um compromisso
maior, c eu acredito até que está fugindo da competência
do Governo do Distrito Federal esse assunto. É uma greve
que realmente vem se arrastando, criando os maiores problemas para Brasília, para o sistema de saúde, não só dos habitantes do Distrito Federal. Como V.Ex" sabe, pessoas de todos
os recantos do País procuram o sistema de _saúde de Brasl1ia.
Tive oportunidad~, nobre Senador, de viajar quinta- feira
a São Paulo em companhia de vários ou.hos---Senadores, e
a Senadora Marluce Pinto rnç confidenciava que, tendo em
vista a precariedade da saúde do seu Estado, Roraima, que
não possui aparelhos nem para se fazer uma boa radiografia,
o Governador to_das as semanas manda um avião do Estado
com quinze ou dezesseis passageiros p.ara consultas, para aten-
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dimcnto médico aqui na rede hospitalar do Distrito Federal.
Por aí V.Ex-' vê as dificuldades que nós enfrentamos. E os
recursos que são repassados da União para esses Estados ficam
n()S próprio-s estados. n<io acompanham os doentes li.UC vêm
receber atendimento médico-hospitalar no Distrito Federal.
Daí a saúde ser cara aqui no Distrito Federal. Fui prefeito
-administrador de três cidades aqui em Brastlia, nobre Senador Josaphat Marinho, c observei que o número do prontuârio
de atendimento aos pacientes nas cidades- satélites.às vezes
é 8 ou 10 vezes maior que o número de habitantes daquelas
cidades. Isso quer dizer que é feito um grande número de
atendimento médico - hospitalar a pessoas de -fura. Fico
muito sati~feito com a sugestão apresentada por V.Ex·': a de
pedir ao nohre Senador Almir Gabriel. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais do Senado Fedt:ral. que procure o
Ministro da Saúde~ outras autoridades para que. juntos. possamos encontrar ·uma saída. O Governo do Dlstrito Federal
não dispõe de recursos suficientes para aténdcr à~ justas reivindicações dos médii:::ós, que realmente ganham muito pouco
para sobreviverem. aqui. no Dbtrito Federal, Capital daRepública. O Governador Joaquim Roriz e nós todos achamos
justas as reivindicações, por~m ocorre que não temos receita,
pois os repasses da União são insuficientes para alcançar tal
fim. o· Ministro do Planejamento e o Ministro da Fazenda
afirmararn_que não dispõem- como V.Ex·' também frisou
- de_ recursos para repassá - los. ainda neste exercício.
ao Governo do Distrito Federal. De forma que quero enaltecer
e agradecer, em nome de Brasília, a preocupação de V.Ex".
que é de todos nós também, c reforçar, mais uma vez, a
sugestão dC V .Ex• para que a Comissão de Assuntos Sociais,
na pessoa do seu Presidente. esse dinâmico Senador Almir
Gabriel, que se encontra neste momento cm plenârio, nos
ajude a fazer gestões junto aos Ministros da Saúde e Plancjamehto. Esperamos que Brasília não venha a ser prejudicada
em termos de qualidade de vida dos seus habitantes e que
também seja propiciado o atendimento mínimo. em termos
de saúde, aos habitantes do Distrito Federal e do nosso País.
Muito obrigado a V.Ex"
O SR. JOSAPHAT MARINHO - V.Ex' não tem que
me agradecer. nobre Se~ador Valmir Carnpelo. que tão digna~
mente representa o Distríto Federal.
- -Apenas entt:ndo que, se Brasília nos recebe a todos tão
bem, nosso dever -como representantes de todos os estados
é, numa hora dessas. dar-lhe o testemunho do nosso respeitO.
indo ao encontro das exigências de sua população e de seus
órgãos dirigentes, e servidores, para que a Capital da República possa bem servir a toda a comunidade.
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- A Presidência eventual desta Casa, nesta tarde. fará chegar ao Sr.
Presidente,__ Mauro Benevides, a sugestão de V.Ex", assim
como a aquiesCência do Senador Almir Gabriel, Presidente
da Comissão de Assuntos Sociais, em participa_r de urna comissão capaz de mediar os entendimentos entre a classe médica
de Brast1ia, o Sr. Governador do Estado, o Sr. Ministro da
Saúde e o Sr. Ministro da Fazenda.
Tenho a certeza de que o Senador Mauro Benevides cuidará do atendimento dessa reivindicação.
Concedo a palavra _a_o Senador Aurc_o_M.eUo ..

OSR. AUREO MELLO_@!'!_-,- AM. Pronuncia o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, êffiiTientes Srs. ·senadOres,
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hoje tive o ensejo de ler um artigo firmado pelo Sr.- Piesidente
do PMDB, Orestes Quê reia, intitulad_o ·_·Fim da Impostura",
em que ele tira o cinturão das calças e !apeia, com bastante
veemência, certas alas da CPI da VASP que exigiram, inch,tsivc, que os seus gastos, as suas contas, os seus ganhos fossem
claramente esclarecidos, p~ra conhecimento, talvez, das multidões "cara - pintadas" que infestam o Brasil; ou, ainda,
daqueles que, mediante golpe soez c torpe, estão sempre dispostos a implantar cm nosso País um regime bem diferente
daquele ao qual estamos habituados.
Disse ele:
"Inconformados com a aprovação da conclusão
final da CPI, meus adversários, que somente louvam
e acatam os procedimentos democráticos quando são_
seus beneficiários, perpetraram um relatório dito alter~
nativo, _cUja: fimilidã.de única é ampliar na imprensa
as acusações mentirosas demolidas pela comissão.
Constituindo um insólito grupo de conservadores
fisiológícos e eSqUerdistas radicais, defensores inabaláveis do atraso, insufladas por um ex -grande jornal
da finada aristocracia rural" não sei que jornal
é esse; quem sabe se não é a Folha de S. Paulo, quem
sabe se não é o Jornal do Brasil, quem sabe se não-é O Globo - , "insistem nas lnéntiras, corno tática:,
destinadas a desacreditar o projeto de desenvolvimento
proposto à Nação pelo PMDB, poiS -são capã.z-es de
idêntica iniciativa. n
Ora, o Sr. Quércia Oão está para brincadeira-. O Si. __ QUér~
cia, presidente -substituto de Ulysses Guimarães, no PMDB,
está a fim de "baixar a maçaranduba" no coco, na nlbleira,
de todos aqueles que contra ele investir~m, ou quiserem, por
assim dizer ''amorenar" a sua reputação, dita como mais alva
do que este terno de linho cm que hoje estou vestido e o
qual estou estreando.
Pois bem, ele castiga sem dó justamente aqueles companheiros que há bem pouco tempo com ele estavam unidos
em jornadas bastante significativas, em que os pregos c os
alfinetes eram 3.cioilados para levantar das cadeiras em que
estavam sentados alguns titulares que não eram de se_u agrado.
Até porque essas cadeiras eram por eles sonhadas para servirem de "poisadouro", para quando, devidamente sufragados
por multidões "cara- pintadas", pudessem ocupar curul que
lhes seria de grande sirn_,patia.
Ora, este niundo é realmente redondo! O Sr. Quércía
ainda ontem era aquele dedo gigantesco, rijo g)mo uma vara
de pescar, apontando defeitos nas administraç6cs. E ele·, hojê,
se apresenta como se réu fosse de elementos da esquerda,
onde provavelmente descobriremos um ponto final, ou seja,
um pt, para que sirva de modelo aos seus inimigos, aos seus
adversários.
Este artigo publicado inicialmente na Folha de S~-Paulo,
foi transcrito no austero_ jornal O Globo c repetido, sem dúvida, não sei se como matéria paga em outros órgãos da comunicação falada deste grande País.
Ele disse que. perante aquela comissão, prestou, com
a maior boa vontade, os seus depoimentos e ofereceu para
que fosse investigada a contagem de todos os seus bens e
altos patrimónios que, porventura. estivessem vinculados
àquelas instituições de crédito. E aí, Orestes Quércia não
tem meias medidas: ele pega o sarrafo que, possivelmente,
con-seguiu em alguma madeireira, e bate forte nas costas dao-
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queles que consid~ra autores da gr~nde mole_cagem, que C
tentar apresentar à Nação a sua imagem, como se ele fosse
um homem que partiu do zero e f<.!z a fortuna, Jita fabulosa,
que hoje tem, através de meios mais ou menos ··aeroescusos".
meios que a comissão, presidida pelo Deputado Jos.é Thomaz
Nonô, não quis que fossem investigados dirctamenk nas suas
contas bancárias.
O eminente Jornalista Tarcísio Holanda, tamht!m em artigo publicado em um dos matutinos deste País -se não me
errgano, o Correio Braziliense - disse que o ex-Governador
Orestes Quércia assumiu o compromisso de não disputar a
reeleição na Presidência Nacional do PMDB. Por 4uê? Porque
a promessa foi feita durante encontro que manteve com inte~
grantes da Executiva Nacional, entre os quais o ex-deputado
mineiro Joaquim de Mcllo Freire, atualmcnte Secretário-Geral do Partido, ainda na fase de campanha para prefeito muni~
cipal. Um importante parlamentar de Minas Gerais liberou
ontem essa informação, acrescentando que já existem conversações preliminares, destinadas à escolha consensual do substituto de Orestes Quércia na Presidência do PMDB. Os dois
nomes mais falados são dos cavaleiros gaúchos lbsen Pinheiro,
Presidente da Câmara Federal, e do sempre querido c eloqüentc Senador Pedro Simon, brilhante vexilário dos Pampas,
que tanto nos encanta com o seu verbo nos momentos em
que assoma à tribuna desta augusta Casa.
Assim, os gaúchos, cuja tradição no País como Presidentes da República- dizem os chamados .. filhos da candinha"- é a_ de se manterem perpetuamente nos postos executivos que ocupam, citando inclusive o nosso saudoso c querido
ex-Presidente Getúlio Vargas, e ainda o próprio João Goulart
c Pinheiro Machado, na sua atuação à socapa, parcce~me
que vão assumir o comando do velho PMDB, glorioso Partido
de grandes tradições, que veio com a bagagem _do Partido
Trabalhista Brasileiro, Partido que empunhava a bandeira
de Vargas c se tornou- sob a Presidência de Ulysscs Guimarães, hoje o rei desaparecido dos grandes oceanos- o campeão da oposição no tempo da estrakjante c metálica revolução "rebentara" ou redentora, conformc se queira apreciar
ou apelidar.
De maneira que, ante esse artigo de Oresks Quércia
e ante a informação trazida pelo eminente Jornalista Tarcísio
Holanda, ao assumir tal compromisso de não querer mais,
ou no momento, ser o Presidente eleito do PMDB (:::.ic), o
próprio Quércia admitia, implicitamente, que sofrera profundos desgastes com as acusações que têm sido feitas à sua
administração no governo paulista.
Deputados e Senadores do PMDB concordam que, em
face dos efeitos devastadores que acusações em cascatas tiveram sobre a reputação de Quércia, se Ulysses Guimarães
não tivesse morrido, estaria pavimentado o caminho de S!Ja
volta triunfal à Presidência do PMDB. E vai por aí. .. Orestes
Quércia diz mais, no seu artigo bastante confidencial, se tal
paradoxo pode ser aceito sobre um artigo que se puhlica cm
jornal:
.. Infelizmente certos membros da cOmissão não
estavam lá para investigar as supostas ligações entre
o comprador da empresa, Wagner Canhcdo e PC Farias, finalidade explícita da CPI. Ao contrário, participavam da CPT com a intenção oculta de transformá-la
em tribunal de exceção, com direito a patrocinar acusações esdrúxulas contra mim, para prejudicar o PMDB,
no período eleitoral.
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O episódio do sigilo de minhas contas bam:árlas
ilustra a má-fé, a intolerância e a prcpoú!lli:ia -deS-ses
membros da comissão. Como nada tenho a esconder
-diz Quércia- autOrizei espontaneamente a quebra
do sigilo de minhas contas, neutralizando !J.S manobras
espúrias do grupo."

O resultado da CPI da VASP, salvo o Tuízo dos doutos,
concluiu por um empate, que foi modificado pda decisão
ou voto de minerva do Presidente da Comissão, José Thomaz
Nonô, Deputado pelas Alagoas. E. assim, as Alagoas tiveram
a oportunidade de decidir a favor do nobre Presidente do
grande PMDB, partido ao qual tenho vinculação cardiológica,
porque sempre o amei desde o momento cm que fui um dos
seus fundadores. O nobre PMDB não tinha o direito de permitir qUe aqueTes energúmenos que estavam na comissão viessem a saber das· contas bancárias do eminente presidente do
glorioso partido que lidera, hoje t.:m dia, talvez, a maior corrente de ministros existentes no País.
Ora, o Sr. Quércia tem toda razão: o pessoal das esquerdas não está "dormindo de touca", não está bobeando, não
está esperando "ver os patos passarem". O próprio Governo
que temos instalado em nosso País já é um tremendo governo
socialista, com raras exceções, a começnr-- para comprovar
o que digo- pelo Líder do Governo, que é um baita comunista, daqueles que nos empurram quando vamos sentar em
sua cadeira, e que defende o ponto de vista de que esse negócio
de fatiota_de seda, automóvel colorido e mansões muito palacianas não podem existir em contraste coril as choupana:-, ululantes que, nos bairros sofridos e nos barrancos distantes,
recebem o arco de violino dos ventos que as fazem emitir
sonatas de desespero. Não! Hâ que haver urna cquanimidade
social. Sem dúvida, os ricos têm que baixar alguns degraus,
os empresários têm que dar participação dos seus lucros aos
trabalhadores, e estes têm que ser condignamente aquinhoados à altura do seu trabalho.
O líder comunista, hoje num outro partido com um nome
que não se consegue gravar, é o Líder d~ __Çoverno. Não
estou censurando o Governo por isso, não! O nobre Presidente
em exercício, Itamar Franco, tem força e - por que não
dizer? -topete, para tornar essa atitude c escolher ministros
à altura de um programa, talvez diferente um pouco do programa que Orestes Quércia apresenta dentro do PMDB. Querem
ver? O Ministro da Saúde é o prriprio Presidt!nte do Partido
Socialista, nosso querido amigo e inteligente médico, Jamit
Haddad; o Ministro do Trabalho e Administração é o representante do velho, cansado e lutador PT, partido que tem
uma estrela na sua bandeira vermelha e que hatalha para
que, ao lado dos setores mais liberais da igreja, sC implante
no Brasil um governo liderado por um intelectual, por pensador profundo, por uma figura paradigmática e fantástica como
o metalúrgico chamado Lula; homem que, com seus conhecimentos obtidos cm viagens à FranÇa c a pafscs do Primeiro
Mundo, decerto já está hahilítado a faz!.! r um governo paralelo
c a transformar este País em alguma coisa de maravilhoso.
Isso o PMDB- coitado! ~nunca poderá alcançar nem conseguir com um Quércia da vida ou com um outio canJid~to
que, certamente, essas corrente~ irão detestar e vetar, impedindo que tal aconte_ça.
O Presidente Quércía, com toda a sua razão, puxa da
durindana e inflete, vigorosamente. n_ajlharga dt.!'sscs t.!'squcrdistas que estavam ansiows, junto com co-rts:en:ádores bisonhos e interesseiros, põf--desacreditá-lo,por desmoralizá-lo,
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por fazer com i.J.Ue seu nume viesse a se constituir cm um
nornC.iricapacitado para ser, futuramente, um Presidenr~ dct
República ou um candidato a tão alta investidura. Mas, ponderoso que é, tomou a precaução de combinar com outros companheiros que não é oportuno tentar, agora, a reeleição pnr.'l
a Presidência do glorioso PMDB porque, apesar dos pesan:·~.
os seus aliados, os seus irmãozinhos das áreas socialistas, entre
os quais - insisto em repetir - estão rriinisti"Os judiciosos
do nosso País. ministros altamente maduros, vennelho:::., para
o exercício das funções que lhe são atribuldas e, quem sabe,
serão capazes de modificar esse Brasil de_ maneira tüó radical
que, corno num passe de mágica, sem nenhum plancjamcntn,
sem nt.:nhuma idéia cientificamcnt~ predeterminada atravó
de longos papéis, venhamos a ter o reino de Canaã, l)U a
Planície do Manah.
Governar é coisa fácil, presidir a República é uma hrincftdeira de criança; transformar uma nação que aumenta vertiginosamente a sua quantidade populacional, a sua área demográfica, é a coisa mais simples e mais banal a ser fdta por
qualquer um! O presidente que não souber tran~formar o
Brasil cm 24 horas num país perfeitíssimo, de genk ::,urrimlo
de orelha a orelha --aqueles que tiverem dentes - 0 unl
presidente incompetente c Jc.ve ser apt.:ado do poder; tkve
ser feita a lavagem cerebral deste País~ os 'caras- pinT~I(h\s'
devem ::,er postos nas ruas; os toyues de clarim e os ging..nhl:-;
não devem ser esquecidos. Então, sempre há de surgir o lwmcrn providencial, aquele 4ue resolve tudo num simples pt.:h::leco, num mero piparote, c transforma o país na terra abençoada onde vivem o::, anjos c onde as hamadríades solfejam cm
bosques encantados as melodias lindas que os pans e os sátiros
gostam de ouvir c perseguir. Então, a::,:-,im se faz.
Lá está na Presidência do Poder Legislativo - dito mais
baixo, a Câmara dos Deputados, às vezes apelidada Baixa
-aquele cidadão que reúne meia dúzia de líderes - dito.;,
líderes -e quer transformar o Regimento Interno. felizmente
sem êxito, dizendo que as votações para os Deputados 4ue
estejam incidindO em algum crime de responsabilidade, ou
de violência regimental, devem se~ realizadas às claras; qu
Seja, que cada Deputado, em voto aberto. diga: voto contra,
pela alma da minha bisavó, ou pelo espírito do meu tataravô.
Quero que dcrrubem·~sse"(!eputado e, casualmente,.attf t!::,se
Presidente., seja Já o.quc for.
É mai's fúcil, hoje, no Brasil, tirar um Presidente do ~...:u
cargo do que tirar um inqpili~ de um imóvel. Se V. Ex··-.,
furem ink:rpor uma ação para tirar· um inquilino de sua propriedade, constatarão que isso vai levar, pelo menos, um ano
e meio. Mas Presidente ::,e tira fáciL fácil!
Por isso, em vir-tude desse artigo e de algumas coisas
que estamos vendo aí, temos que ficar admirados~ temo:-. yuc
dizer que com Orestes Quérc-ia a parada é mais perto do
sapato. Não é fácil cmhair o nobre Presidente do sempre
amado PMDB. Como disse o nobre Senador Arnir Lando,
o pirilampo já está piscando na minha frente e, por isso.
vou encerrar. (O nohre Presidente, gencrosamentL!, jogou
urna toalha em cima desse danado do pirilampo!). Ele . . ,_
pãrece tamhém com aquela luzinha do avião, quando ela antl!lcia que o avião vai pousar, hora agradável para medro::.<J5
corno eu, que nas raras vezes cm que voei, achei que is~(_>
era uma grande oportunidade de ressuscitar para a vida.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, hrasilciros dito::, conservadores, ditos de classe média, ditos empresários, ditos intekctuais, ditos funcionários. muito cuidado, porque o objetivo
da turma que quer desmoralizar Orestes Qué_rcia aindi.i não
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foi alcançado. c a sua marcha uindu não acabou. Somente
acabará quando eles,_ depni!-. de passarem uma rastdra cm
Itamar Franco, depois de massacrarem qualquer energúmcno
do PMDB que deseje assumir o comando - em - chde
do Governo, puderem realmente colocar os seus pontos de
vista no Governo e ali exercitarem urna tarefa que, dentro
do seu idealismo. a eles lhe::. parece-nobre c bl!'la. embora
eu não lhes veja ternura. nem amor para com gente fedOrenta,
de mão muito calosa c de pé inchado, de qualquer espécie,
que exista pelas esquinas: mas uma missão muito ideal, que.
depois de tt:r sido praticada na sant;l.· Rússia. na Rússia das
neves infinitas. da Sibt!ria alva, como um corpo pranco de
mulher. fracassou, tornou - se inadequada, triste t.! infeliz.
porque, justamente. no campo da agncultura, não pôde fazt2'r
explodir batata doce de debaixo do grande véu de neve. que
se estendia sobre a ondulosa União Soviética.
E hoje lá está o Sr. ldtsin de chapéu na mão, humilde
como um pária. pedindo auxílio. pedindo ajuda. pedindo empréstimo. Lá vem o Prcsiúcnte Gorbatchev fazer_pak:o.tra no
Brasil c aqui acolher c receber a simpatia de quem leu a
Perestroika c sabe que aquilo é um mea culpa dos mais graves!
Mas no Brasil os barbadinhos dizem que não. que no
Brasil a coisa vai dar certo. porque eles são barbados~ barbado
não erra~ porque eles são líderes de si mesmos c líderes de
si mesmos não erram. E. então. o --PMDB que se lixe, o Sr.
Orestes Quérda que va para as cucuias. que a coisa boa vem
aí. ..
Tudo bso. digo - o, modestamente; da insignificância
da minha "provincianice" amazonense - e digo depOis de
ler o artigo de Orestes Quércia c de ver que de não está
satisfeito, está danado, porque sofreu danos: está zangado.
porque está com zanga, e vamos ver o que acontece no futuro
que se aproxima ...
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembcrg) - Con. cedo a palavra ao nohre Senador Valmir Campclo. (Pausa.)
S. Ex" não está presente neste momento.
Concedo a palavra ao nohre Senador Cid Sabóia de Car~
valho.
O SR. CID SABÓIA DE CARVALHO (PMDB- CE.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão _do orador.) Sr. Presidente, Srs. Senadores. sei que soU o último orador
nesta tarde. Todavia, além de ter o prazer de escutar os que
me antecederam, tive um prazer maior: o de poder falar,
neste momento, trazendo um tema que me parece m-uit-O iffiportante.
Votamos, nesta Casa, há meses, um sul;lstitutivo ao pro~
jeto de lei que institui a Advocacia-GeraCda União. Esta
matéria demora-se na Câmara dos Deputado-s, já depois de
haver demorado muito mais antes de chegar. E isso pode
até deixar a impressão de que a Advocacia da União, criada
pela Constituição de-19S8, não é necessária.
Não quero falar cm desídia do Governo, nem do Poder
Legislativo. Quero fazer um apelo para que a Câmara dos
Deputados sinalize esta matéria, principalmente depois que
foi possível ler nas páginas de O Globo, no último domingo,
na apreciada coluna de Joclm.ir Betting, a denúncia que vou
ler agora para que fiqtie-bem patente o quanro é necessário
que a Advocacia da União passe a funcionar de imediato
com todo o seu potencial, com os procuradores da Fazenda,
com os pro~uradores da República que optarem, com os aSsis-
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tentes Jurídicos, com os procuradores previdenciários. enfim,
com toda a clicntda natural desse projeto de lei.
13 fiz, Sr. Presidente, alguns pronunciamentos inspirados
na minha indignação quando notei que se pretendia organizar
a Advocacia da União sem o ser humano, sem as pessoas,
sem os técnico::., para que concursos fossem realizados e o
serviço público tivesse os seus atuais serventuários na área
jurídica postos em disponihilidade e outros novos fossem chamados no raciocínio atropeladamentc difícil de se entender
exercido por alguns Parlamentares na Câmara dos Deputados.
Sr. Presidente, vou ler a matéria escrita por Joelmir Bctting:
'·O GRANDE ASSALTO
Era só o que faltava. Uma quadrilha de advogados.
mais de trlnta, já aplicou nos cofres da União um desfalque acumulado da ordem apocalíptica de USS20 bilhões
de dólares. O mais espantoso: são advogados a serviço
da própria União, contratados para defendê-la cm pendências judiciais nos campos das ações trabalhistas e
das indeniz3çõcs por danos. Eles vestem a camisa dos
oponentes, por baixo do paletú c da gravata. Em bom
advogadês, a coisa leva o nome de patrocínio infiel.
A denúncia, ainda não formalizada. é da Consultoria-Geral da República. O Presidente Itamar Franco
já foi avisado; caiu da cadeira. A traição branca é bem
maior que o reforço de caixa pretendido pelo desgastante ajuste fiscal em negociação com o Congresso
amuado.
A quadrilha n10biliza centenas de agentes e cobre
todo o território naciÜrüil. A ordem é garimpar na Jus~
tiça as chamadas causas milionárias. Localizado o filão,
os advogados da União celebram acordo prévio com
os representantes da parte reclamante: perdem a causa
de propósito, oferecendo defesas inconsistentes e juri~
dic~mente vulneráveis. De preferência, fora de prazo.
Essa monstruosa patifaria funciona tanto na administração como na apetitosa seara das estatais, autarquias
e fundações.
A coleta de provas está a meio caminho, mas já
permite estimar o assalto em US$20 bilhões, por baixo,
segundo o consultor-geral da República, José de Castro
Ferreira. A quadrilha de colarinho branco prevalece~se
do cipoal de ações judiciais contra a Fazenda públiCa:
são mais de 310 mil ações, envolvendo responsabilidades de US$60 bilhões._A quadrilha entrega um terço
disso.
O caso é de polícia e deve estourar a qualquer
momento. Seria bom que __a OAB tomasse a iniciativa
de amparar profissionalmente as investigações e os processç>s conduzidos pela Consultoria-Geral da República. E preciso salvar a honra da corporação. já devida~
mente respingada pelas fraudes do mesmo naipe cometidas contra a Previdência SociaL
Com quantos postos de saúde se faz com um desfalque de US$20 bilhões?"
É essa a matéria de Joelmir Betting.
Sr. Presidente, a União tem procuradores na Fazenda,
procuradores da República, procuradores na Previdencia So~
cial, procuradores nas autarquias e assim por diante. mas
não utiliza convenientemente os seus serviços por falta de
uma estrutura, que está terminada, que está acabada e se
encontra para ser votada em prOjéto d_e lei na Câmara do::;
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Deputados já com novo substitutivo do n·ohr~ Deputado José
Thomaz Nono. Há um substitutivo desta Casa, há um substitutivo da Câmara.
Não votam essa matt!ria, Sr. Presidente, porque ainda
hoje perdura uma_ luta, fascista por certo. contra estes que

são naturalmente os que devem advogar pela União: assistentes jurídicos, procuradores, pessoas que tem o cargo. pessoas
que têm o compromisso fundonal. Mas a União mandou contratar advogados fora, e a dt.:"núncia é de que esses advogados

estão negociando essas ações, apresentando razões inconsistentes, perdendo prazos, propiciando derrotas à Fazenda Pública e fazem contratos por for~L usufruindo fortunas que são

roubadas dos cofre~ públicos. E mais um escândalo nacional.
Corno advogado estou aqui para cobrar àã.-Oidem dos
Advogados do Brasil uma sindicância imediata. anteS que
haja urna sindicância no Governo ou. quem sabe. uma comissão de inquérito nesta Casa. ou na outra, ou a ·comissão de
inquérito das duas. para apurar-mais esta misêria contra o
Estado brasileiro.
Por que, Sr. Presidente? Porque o Governo anterior entendeu que era preciso desmontar tudo; era preciso desmontar
toda_ a máquina administrativa. acabar com o serviço público.
Pôs milhares de servidores em disponibilidade. desprestigiou
os técnicos da área jurídica do seu Governo, esmagou procuradores da Previdência e procuradores autárquicos; esmagou
assistentes jurídicos, desestimulou a formação da Advocacia-Geral da União, desmantelou até a Receita Federal, que,
rigorosamentl!, não existe mais. Tudo isso para propiciar com
facilidade operações de Pcd~o Paulo Leôni Ramos. operações
de Paulo César Farias. operações ilícitas dentro da Petrobrás,
operações ilícitas nos fUndos de pensão. Miséria e mais misé~
ria, pela absoluta falta de honestidade neste País! Que não
houvesse serviço público nem administração capaz de deter
os passos do crime. Foi essa a ação do Sr. Fernando Collor
de Mello; foi essa a ação do Sr. João Santana; foi essa a
ação do Sr. Wllson Calvo, que aínda hoje está respondendo
pela Secretaria de Administração; foi essa a ação de falsos
técnicos, desonestos técnicos, que desbotam a Niição a pre~
texto de "collori-la'·. Cretinos e desonestos, que desmontaram
a Administração Pública brasileira, contrataram advogados
fora dos quadros; e esses advogados estariam de!inqüindo,
segundo denuncia o Sr. Joelmir Betting, um cronista que é
respeitado_ pela exatidão de suas informações e pela precisão
absoluta dos seus conceitos.
Sr. Presidente, tenho cm mãos o A viso -CirCulai.- CG R
nO 001. Brasília, 27 de outubro de 1992, assinado pelo Sr._
José de Castro Ferreira, q-ue é o Consultor~Geral da República.
Esse Consultor, Sr. Presidente, a despeito de não ter
posto ainda os pés no chão, a despeito de não compreender
ainda o que é a Advocacia da União, a despeito de ter ido
na onda de que Advocacia da União é "trem da alegria",
parece ser pessoa bem intencionada. Até prova em contrário,
é um homem honrado e honesto que está nesse posto. ·como
honrado era o antecessor, Célia Silva; naquele mar de desonestos, o Sr. Célia Silva se salvava.
Pois esse cidadão que_ acaba de chegar tem dado declarações infelizes e que não se coadunam com o esjjli'it0-00 V1cePresidente, no exercício do cargo de Presidente, o nosso excompanheiro Itamar Franco. E aquela síndrome do ''trem
da alegria". Tudo aue venha a beneficiar o funcionár1o-Ptihliro
alegria"; se va1 bcncllciar o tuncwnano uv ;,enaoo, c trem
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da alegria"; se vaí Ordenar os trabalhos em algum setor, seja
ele qual for, "trem da alegria". Enquanto isso. passam os
"trens" tensos e tristes da desonestidade dominante no País.
exatamcnte porque. com medo de que tudo que se faça vá
ser chamado de "trem da alegria". não se organiza a Advo~
cacia da União.
Por conta disso, a União est:i sem defesa, Sr. Presidente.
A Fazenda Pública está mal defendida. O Erário não tem
uma defesa exata. O Estado não tem uma advocacia honrada.
Estamos entregues à desonestidade, ao crime, corno bem de~
monstra o Jornal O Globo. na sua edição de domingo.
O Sr. Consultor-Geral da República. na sua inocência
ainda dominante. fala em "trem da alegria". no aproveita~
mento dos que sabem advogar. dos que têm habilitação, dos
que conhecem o serviço público. amam os seus cargos. as
suas tarefas c, humildemente, esperam uma solução da Câma~
_ra dos Deputados. Mas. na sua inocência. mesmo ainda des~
protegido por não ter tarimba do cargo. ele dirigiu, dentro
de sua boa-fé, para cada Ministro. uma circular. bem posta,
bem colocada, que demonstra que esse cidadão já começou
a ver luzes diante de si.
Diz a referida Circular:
"Em janeiro de 1992. o Excelentíssimo Senhor
Presidente da República, à vista da Exposição Tnterministerial nO 11, tornou obrigatória a contratação, por
parte do Banco Central do Brasil- BACEN. das empresas públicas, sociedades de economia mista, suas
subsidiárias c demais empresas controladas, direta ou
indiretamente, pela União, de empresas prestadoras
de serviços técnicos profissionais de natureza jurídica
especializados na área trabalhista, para fins de defesa,
até à última instância; interesses _em jufzO, -quando reclamados em açõ~s indivíduais, plúrimas ou coletivas
na Justiça do Trabalho ~empre que houver possibilidade de conflito de interesse da parte dos quadros
jurídicos próprios.
Ainda em termos da citada exposição de motivos,
a contratação deverá ser sempre precedida de licitação.
A matéria reveste-se da maior Im-portância.
Assim, por ordem do Excelentíssimo Senhor VicePrcsidente da República, no exercício do cargo de Pre~
sidente da República, solicito a V. Exl que determine
ao Consultor~Jurídico dessa Pasta apresentar a esta
Consultoria~Geral da República relatório minudenciado de todas as contratações de serviços técnicos profissionais especializados, relativos a patrocínio ou defesa
de causas judiciais, nas quais figurem, no pólo passivo,
as autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias e demais empresas controladas, direta ou indiretamente, pela União, na órbita
da supervisão desse Ministério.''
É parte da Circular, Sr. Presidente. Foi feita uma dcnún~
cia ao Consultor-Geral da República que, em boa hora, mandou buscar esse relatório em cada Ministério para tomar pé
da situação.
- -A verdade é que estamos diante de um quadro. O Estado_
necessita da Advocacia da União. É urgente que se organize
isso, que os Procuradores da Fazenda tenham novas responsabilidades diante do novo órgão. É preciso a formação de um
;,.,., d·· :.;../._.,.

,, ,,,·,_.,
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moldes de como O!:> projeto!. foram emendados c culmínaram
com o Substitutivo do Deputado Jos0 Thomaz Nono.
Que a Câmara aprove isso depressa, sem complexos. sem
preconceitos quanto ao ser humano, sem medo de gente, n:speitando a existência de laboriosos funcionários que estão
ai prontos. a entrarem na missáo decisiva de defesa da União,
de defesa da Previdência, notadarnente, na defesa da Fazenda
Nacional, do Erário; enfim, que se apure esse assalto, mais
este escândalo nacional: advogado~ nocivos estariam contratando derrotas para u::.ufruírem por fora. negociando com
o.patrimônio do povo, com o património público, com o Eráno.
Essa denúncia, Sr. PrcsidentL', do jornalista Joelmir Bctting merece o maior respeito c a maior consideração desta
Casa~ Estarei voltando à tribuna após registrado, nos Anais
da Casa, este meu pronunciamento, porque vou e-studar como
esta matt!ria deve chegar à Comissão de Constituição, Justiça
e Cidadania para sabermos !!xatamentc o que fazer c para
definirmos se haverá uma comissão de inquérito para, de novo,
seguirmos nessa tarefa de apanharmo!. os ratos da Nação.
Era o que tinha a dízcr. Sr. Presidente.
Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) cedo a palavra ao nobr<.:: Senador Jutahy Magalhães.

Con-

OSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente. Sr"' c Srs. Senadores,
quase três anos depois de eleito numa campanha em que
a principal plataforma Política era o ingresso do Brasil na
"modernidade", o presidente Fernando Collor de Mel\ o foi
afastado temporariamente do cargo e está sendo julgado, agora, aqui no Senado, acusado de ter-se beneficiado de um
esquema de corrupção comandado por Paulo César Farias.
Não pretendo manifestar-me sobre as acusações que pesam sohrt: o Presidente, at~ para não caracterizar rienhum
tipo de pré-julgamento. Entretanto, não posso furtar-me a
re_discutir alguns temas caros a ele, como a questão da modernidade.
Pela oratória demagoga de campanha, "modernidade"
era apresentada como a-e-stratégia política que faria com que
o Brasil alcançasse rapidamente padrões sóciO-económicos semelhantes aos dos países do chamado Primeiro Mundo. No
entanto, o que_ se viu, em dois anos c meio de uma da!:> mai~
desastradas c destrutivas ádministraçõcs deste país, foi o rebaixamento daqueles indicadores que controlam a qualidade de
vida.
Como sabt:mos, os episódios que resultaram na votação
da licença, pela Câmara, para que o Presidente Colláf fosse
processado e julgado no Senado, foram acompanhados pelo
espctáculo das multidões nas ruas.
Milhares de pessoas, jovens na maioria, saírãm às ruas
de todas as cidades. em ruidosas passeatas. apoiando o afastamento do presidente.
Estas pessoas não queriam apenas um fim para a corrupção, que não é privilégio nem do Brasil, nem do Governo
Collor. O que elas reclamavam, diante do acúmulo de denúncias, e da sensação de que toda a sociedade estava minada
pela corrupção, era a necessidade de algo mais duradouro:
o restabelecimento de padrões éticos em nossa sociedade.
Ética pressupõe bem mais que honestidade. Há homens
honestos que não são solidários. Há homens honestos que
cultivam o preconceito racial ou religioso. Há homens hones-
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tos que aceitam que pTisloneiros sejam assassinados friamente.
Há homens honestos que acham que o Estado não deve socorrer os mais necessitado~.
O movimento pela ética não queria, simplesmente, o afastamento do presidente da República. Exigia um fim imediato
para a sua desumana administração, que mergulhou o país
na crise c a popubçii.o na miséria. Queria um basta no sucateamento do Estado. Pedia o fim dessa tal 'modernidade' usada inicialmente como figura de retórica- mas que acabou
se tornando a marca, terrível, do desgoverno collorido.
O Presidenk foi afastado do poder pela via do Direito:
E, mais importante do que o próprio afastamento. está sendo
processado de acordo com a lei, com ampla oportunidade
de defesa, podendo, inclusive, retornar ao cargo, se, no entender de seus julgadores, não restar provada sua culpabilidade.
Sr. Presidente, Srs. Senadores. ternos que examinar com
bastante cüidado este- obsCuro conceito - ''modernidade"
-caro ao presidente afastado. Esta sua .. modernidade" era,
na verdade. uma espécie de paródia, de caricatura do que
se vê nos Estados Unidos, modelo sempre usado pelos que
acreditam na busca de caminhos que não sejam tipicamente
brasifciros. A "modernidade'· que Fernando Collor queria
implantar aqui é a mesma que os norte-americanos estão querendo varrer do mapa, com a derrota de George Bush. O
modelo que lá está sendo retirado de linha. por deletério,
aqui era apresentado como um sinal dos novos tempos.
Esta política do ··cada um por si", do "sal vi-se quem
puder". da supremacia dos .. modernos, competente.:::~ e eficiente!)". foi transplanwda por Collor, de seu caro modelo norte
- americano. Ora, como informa Carlos Chagas em artigo
publicado no Correio Braziliense, em 9 de setembro do corrente, nos Estados Unidos o número de cidadãos considerados
indigentes cresceu de 25 para 30 milhões entre 1991 e 1992.
Este número explodiu de maneira impressionante justamente por causa dos conceitos neo-liberais de George Bush,
que quer reduzir cada vez mais os b~nefícios sociais, embora
seja generoso com os gastos militares. Estas pessoas não têm
emprego fixo, nem casa para morar. Sobrevivem graças à
caridade pública. Ora. se o conceito de "modernidade" orientada pelo "deus" do Mercado c pela ""deusa" da Livre
Concorrência - fez tal estrago no país mais rico do mundo,
imagine --se só o que não fez no Brasil!
Diz Carlos Chagas: "O cada um por si que os Estados
Unidos adot.arn no plano nacional gera aumento cada vez
maior de marginalizados na sua sociedade, assim como, no
plano internacional, faz aumentar as agruras e tragédias dos
países subdesenvolvidos ... E continua: .. Se acima da linha
do Equador é assim, imagine- se aqui onde a equação velhacajá começa beneficiando camadas mínimas de privilegiados.
ainda que empenhados em iludir a maioria".
A .. modernidade'' collorida não passou de um novo rótulo
para· a velha e exaurida fórmula do capitalismo mais selvagem.
Foi retirada de uma economia ,que se debate em grave crise
e transplantada para cá como erva milagreira.
A_ .. modernidade" aqui no Brasil teve resultados simples_mente devastadores. O salário mínimo, S-!mpre insuficiente.
chegou a seu patamar mais baixo. Em _contrapartida, o desemp_t:_ego atingiu seus níveis mais elevados, com centenas de miR
lhares de pessoas perdendo seus postos de trabalho. Houve
uma quebradeira geral na indústria-e no comércio. Despencou
a arrecadação do Tesouro.
_ _
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Pesquisas c..le vários im;tituto:-; nacionais c -internacionais

mostraram as muitas facetas da nos~a "modernidade''. Com
ela, o número de mendigos cresceu cm 30o/c na cidade de
São Paulo. As famnias brasileiras que vivem na miséria representam agora 70Cfc Jo total. As maiores empre-sas- estatais
e privadas pt.!rdcram mais de USSI60 bilhões nos últimos tr0~
anos.
Segundo estudos da Organização Mundial de Saúde, 65'7'c
das intcrnaçõe~ em hospitais hrasildros ocorrem cm função
de doenças cau~adas pela inexistência ou insuficiência de saneamento lnbicu. Já um levantamento do IBGE mostra que
embora 96Sf dos municípios bmsileiros tenham rede dt! distribuição de água, apenas 41 r::'c ddas têm a água tratada pelo
sistema convencional, e qu·e 22% não têm nenhum tir)o de
tratamento.
Ora, a "modernidade" dt: que C;ik país necessita é bem
menos sofisticada do que a prevista nos planos do presidente
afastado, que- hem de acordo com sua personalidade exibicionista e leviana - sonhava com carros de último tipo. A
"modernidade"" no Brasil pode ser uma simples cartilha para
os milhões de crianças que não têm material escolar, pode
ser um prato dt.:. comida para as crianças que vão às cscol!J.s
mais para c0mer que para estudar, pode ser o tratamento
da água de uma pequena cidade, pode ser simplesmente corno anunciou o ministro da Agricultura- a venda apreço
de custo dos t.!stoques reguladores do governo para matar
a fome da população mais modesta.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, vejo com satisfaçüo qu~_
as diretrizes qut.! vêm sendo anunciadas pdo novo ministro
do Bem-Estar Social. Com as chamadas políticas compensatórias, o ministro deseja resgatar da pobreza e da miséria
aqueles milhões de brasileiros que para ali foram lcvados"pela
insensibilidade do gowrno afa:-;tado.
como se sabe, no governo anterior importanteS programas
da área de Bem-Estar Social, destinados ao atendimento dos
mais pobres, foram criminosamente deturpados. Foi o caso,
por exemplo, das cestas básicas da Legião Brasileira de Assistência, compradas cm concorrências superfaturadas. Foram
incontáveis os casos de concessão de recUrSoS·p-ilfa entidadessociais fantasmas.
Nos últimos dois meses, o então Ministério da 7-X:Ção Social
transformou-se num dos principais-_ e mais vergonhosos[
-balcões de concessão de favores aos que .poderiam votar
contra o impeachment do presidente da República. Segundo
nota publicada no jornal Folha de S. Paulo em 26 de setembro.
o Ministério, que havia liberado recursos correspondente::. a
US$1,07 milhão nos cinco primeiros meb--es do anO, ·liberou
US$60,4 milhões entre julho e setembro.
O novo ministro assumiu reconhecendo que o cktivo
controle dos repasses de recursos do Ministério do Bcm-Estar
Social para as entidades filantrópica!. só poderá ser feito com
a ajuda da sociedade. Por isso, disse que vai imprimir total
transparência a todos os seus atos administrativos, de forma
que todos saibam quanto dinheiro está sendo enviado e para
onde. Da mesma forma, anunciou que o fisiologismo, que
sempre marcou as decisões na área, chegou ao fim. O dinheiro
só será liberado, d3.qui por diante. mediante critérios técnicos
e humanos.
Estou certo de que, finalmente, este importante miilistério vai cumprir sua verdadeira função, que é a de resgatar
a dignidade de rnilh.ões de brasileiros jogados na miséria por
sucessivas políticas desastradas c desumanas.
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A noVa denominação do Miilis!t!rio é -mais abrangente.
É preciso realmente lutar pelo b~m-estar dos brasileiros. Temos hoje uma qualidade de vida de nível bastante inferior
ao de que de::-,frutamos no passado. Estou certo de que, por
fim, tc:remos uma política realmenk voltada para o atendimento das necessidades fundamentais das parcelas mais po~
bres da populaç<io. A começar pelo alimento, com as cestas
básicas. E preciso também, que, em conjunto com o Ministério
da Saúde, seja desencadeado um processo para implantar o
saneamento hc.ísico na totalidade dos municípios brasileiros.
Assim. estaremos combatendo a maioria das doenças que atin·
gem as populações pobre~.
Muit~ obrigado!
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rol\emberg) ,.--- Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIVAL BAPTISTA (PFL- SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Pres~dente, Sr"" e Srs. Senadore~.
a Bahia c Sergipe comemora-m, no final de outubro e início
deste mês, o cinqüentenário do profes.sor e historiador José
Calazans cm sua atividadc de escritor, iniciada nos idos de
1942, quando defendeu tese para ingressar no quadro de pes-sOal da Escola Normal Rui Barbosa, em Aracaju, no tema
intitulado História de Aracaju, tecendo considerações impor~
tantes, de causa e efeito, sobre mudança da Capital do Estado,
anti.!s em São Critúvão.
José Calazans, hoje, com 17 livros publicados, docente
da Universidade Ft.!dcral da Bahia, de onde já foi Vice-Reitor
c recebeu no último dia 11 o título de Professor Emérito,
e membro da Academia Baiana de Letras c Doutor '"Honoris
Causa" da Universidade Federal de Sergipe.
Estudio~o da cultura popular. com ênfase no folclore,
é também dedicado à história de tl'mas regionais, como a
questão de Canudos. da qual é um dos mais especializados
conhecedores, já tendo escrito sobre o assunto cerca de 9
livros, muito conceituados a ní\lel nacional e por historiadores
de outros países.
A tragt!dia de Canudos. que tem raízes muito profundas
na sociologia, na religião e nos aspectos sócio-econômicos
e políticos de nosso país no fi"nal Cio século passado, foi um
acontecimento que vitimou mais de 20 mil pessoas no sertão
da Bahia qu<~ndo do persistente corifronto de forças regulares
do Exército, mobilizadas dt.! várias regiões do País, com uma
população marginalizada r.: constituída, principalmente, de jagunços c fanáticos religiosos sublevados da lei e movidos pela
pobre~. pela. desassistência e pela miséria.
Foi um [enômcno social que_ ~té l}oje tem prcocupadp
c chamado a atenção de _estudiosos, romancistas e historiadores 4ue desde "Os Sertões" ~e Euclides da Cunha até os
nossos dias têm procurado melhor compreender e explicar
aquele evento e as ações dos seus protagonistas, cujas raízes
sociais e económicas tem inspirado manifestações e justificativas em defesa do gesto de rebeldia daqueles indômitos revol~
tosos que lutaram c sucumbiram at~ a última trincheira, donde
saíram para o último combate fatal, lutando até a morte,
um preto velho, um cabodo, aleijado e um menino.
Quando Vargas Llosa escrevia o seu famoso livro ··A
guerra do fim do Mundo'·, romance inspirado em Canudos,
corno símbolo das revoltas sociais que têm ocorrido em vários
países da América Latina ao longo de sua História, uma das
principais autoridades consultadas sobre o tema foi justamente
o Professor José Calazans, que conseguiu reunir em sua bihlioM
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teca particular um acervo de 5.000 volumes sobre esta guerra

e seu líder Antonio Conselheiro, hoje doados ao Núcleo
tão, do Centro de.Estudos Baianos.

Ser~

Sr. Presidente, Srs. Senadores. registro com satisfação
esta efeméride relativa aos 50 anos de atividade litJ:nir_ia do
Professor José Calazans, ífustre ntho de Sergipe e meu estimado amigo, a quem muito admiro, associaildo-sc às homenagens
que lhe são prestadas pela comunidade intelectual da Bahia
e Sergipe e pelas instituições a que pertence, c que nesta
oportunidade ressaltam o valor e o mérito de sua ohra que
muito vem contribuindo para uma melhor compreensão da
história, das origens, da cultura e da índole do povo sertanejo
Peço a transcrição, com o meu pronunciamento; dos seguintes artigos publicados ém A Tarde: "Honra ao Mérito".
de autoria de Thales de Azevedo; c "Academia de Letras
repleta para a homenagem a Calazans", ambos da edição
de 30.10.92; ''Homenagem ao Mestre Calazans", de autoria
de Luiz Henrique Dias Tavares, edição de 7-11-92, "José
Calazans recebeu título de Professor Emérito- da UFBA",
edição de 12-11-92, e
festa acadêmica" de autoria de
Jayme de Sá Menezes. publicado em 17-11-92.

·-·urna

Docwnentos a que Sr! refere o Sr. Louriml Baptista
em seu discurso.
---

A Tarde-- 30-10-92
HONRA AO MÉRITO
Thales de Azevedo
A sina das academias de Letras é serem incompreendidas
ou invejadas. Nem a famosa e modelar Acaderniet Francesa
escapa dessa sorte; entre seu~ membros corre a quadra ··Quan~o somos 40 mofam de nós, quando somos 39 põem-se dt:
JOelhos". Também aqui ocorreu mais ou menos o mesmo:
"Por que F. não faz parte da Academia?'" ou ··Que valor
tem X. para estar lá?'" Dias atrás nossa academia teve ocasião
de mostrar que não lhe faltam grandes nomes. Um de:-~scs
José Calazans, teve o incómodo de ver festejado o cinqüentenário de seu trabalho intelectual c de uma carreira universitária, toda ela de conquistas por mérito. lncômodo, digo,
porque um merecimento maior desse confrade é o de ser
discreto e modesto, apesar do que poderia alegar se "culti·
vassem a sua glória". _Seu currículo, muito bem posto por
esse_ outro estudioso sério c competente Waldir Freitas Oliveira, também arredio a se gabar do que vale, é uma sucessão
de_p~ss?scom suas próprias pernas cm concursos e publicações
ongmats e de fontes e interpretações próprias,origínã.is, não
raro sobre temas históricos dificultosos. MCrito é seu igual·
mente a constância no terreno que pisou, primeiro cm 1942,
com a tese sobre História de Aracaju. tema, como outros.
que não cessa de aprofundar por novas pesquisas e novas
abordagens. Assim é para notar nessa carreira a fidelidade
a determinados problemas. a história de seu Sergipe e do
estado a que veio trazer seu tale_ntu c seriedade de bu!,ca
e de explicação e, desde alguns anos, a figura de Antônio
Conselheiro, não esmiuçada de improviso, mas viSta e julgada
com rigor e riqUeza de dados objetivos, a começar pela análise
dos juízos e das fontes de Euclides da Cunha em "Os Sertões'",
matéria em que se consagrou autoridade nacional.
Thales de_ Azevedo ê mêdico. antropólogo c professor emêrito r.hl UFHA.
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Outro traço t.k: :st:.u labor é, as:sim a constância na investi·
gação da:-; qucstôes que algum dia abordou c em que pCrsiste,
e o cuidado de fugir a qualquer improvisação. Como catedrático de História na Faculdade de Filosofia da UFBA c noutras
~~eiras da mesma índole, é admirado pela daridadt.:: das cxpostçoes, ac~ssfvel s;~pre a e~clarecer o que os alunos indagam,
e a manc1ra mctoc.hca da dissertação s.::m notas ou esquemas
com? nas patc:tras e conferências, _muitas das quais se tem
perdido por nao serem gravadas. E esse um dos !.!xcmplos
de valores de que a academia faz seu renome conquanto disso
não_ se proc_lamc. A~ palmas e aplausos do dia 2Y, ajunto
aqm estas stmples palavras de reconhecimento do que tt.::m
produzido sem tola jactância um dos que melhor contribuem
para a valia da Academia de Letras e para as escolas universitárias da nosa terra c aquelas outras de nível secundürio
a que tem dado sua contribuição. Nas páginas numerosas
~e su~s teses e livro~ ~stão as_evidências indiscutíwis do que
e Jose Calasans, cm mvel nactonal acatado e respeito.

A Tarde- 30-10-92
ACADEMIA DE LETRAS REPLETA
PARA A HOMENAGEM A CALASANS
A Academia de Letras da Bahia reviveu ontem um de
seus melhores momentos. Há muito o prédio de Nazaré não
recebia tantos convidados, que estavam ali por um único motivq_: participar da homenagem da academia a um d~ seus mais
ilustres integrantes, o professor José Calasans, historiador e
folclorista. Seu nome é uma autoridade 4uando o assunto
é a vida de António Consclhdro e a saga de Canudos, mas
o livro que motivou essa homenagem foi Aracaju, editado
há 50 anos, c o primeiro de sua carreira de escritor, original·
mente uma tese com a qual ingressou no quadro de profe;;ores
da Escola Normal Ruy Barbosa, daqucl<-1 cidade, onde nasceu.
José Calasans tem 17 livros publicados, do~ quais pelo ml!nos
nove tratam de sua paix<lo por Canudos e o personagem histórico Conselheiro. Sua import<incia como pesquisador do tema
é ~~~()~~_ecida fora dos círculos intelectuais baianos e scrgipanos, a ponto de ter sido consultado pessoalmente pelo escritor
Mário Vargas Llosa, anos atrás, 4uando montava seu romance
A Guerra do Fim do Mundo. No entanto. apenas um de seus
livros, Canudos na Liter,atura de Cordel, foi lançado em nível
nacional, pela Editora Atica.
"-Cala~mns t!- o maior conh!.!ccdor de Canudos!.! seu nome
é sempre citado quando se fala no assunto. No entantt.l, ele
sempre foi humilde, nunca trabalhou pensando no mcrtado"',
ponderou Cláudio Veiga, presidente da Academia de Letras
da Bahia. Já Florisvaldo Matos, editor do suplemento A Tarde
Cultural, mais crítico, culpou a falta de visão das editoras
nacionais.
"As grandes editoras do País voltam-se para os autores
dos estados do Centro-Sul, via de regra. Talvez, em nível
de leitura, o conhecimento úe sua obra não tenha consguido
ultrapas:-,ar a região, mas Calasans é o mais importante pela
quantidade de: livros e pela seriedade de sua pes.:.juisa. O que
falta é uma editora baiana com capacidade de distribuição
nacional do produto". vaticinou.
Em seu discurso de homenagem, o tamhim acadêmico
Waldir Freitas Oliveira ccitou a '"linguagem elegante e escorrcita, cheia de tiragen!, humorísticas" de Calasans, que o teria
influenciado, nos anos 50, a igualmente se tornar um escritor.
Ouvindo~o, estavam a reitora da UFBA, Elianc Azevedo,
o chefe do cerimonial do governo de Sergipe, Luiz Fernando
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Telo, e rcpr~"''"'ntanh_.::; da comunidadc cu.ltural_ sergip~ma e
haiana. Modesto.-José Calasans preferiu achar que tanta homenagem se df!via mais a '"gL'llCTm'idade _dos amigos ... Seja
como ...for. no próximo dia li ele recchc o título de profe~sor
emérito Ja UFBA. de omk já foi vice-rdtor c, em segmda.
o de '"doutor honoris causa" da Universidade Federal de Sergipe.
A Tarde- 7-11-n
HOMENAGENS AO MESTRE CALAZANS
Luís Henrique
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chegou a Academia Jc Letras da Bahia e o discurso competente de Waldir Frdtas Oliveira. Eu trago hoje o meu tijolinho
de--rapadura-puxa de Nazaré das Farinhas e fico com a boa
lembrança da manhã que passamos cm São Cristóvão, isso
em 1977. Quer dizer: sempre.
A Tarde- 12-11-92
JOSÉ CALAZANS RECEBE TÍTULO DE PROFESSOR
EMÉRITO DA UFBA

O título de professor c-mérito da Universidade Federal
da Bahia foi concedido ontem a José Calazans Brandão da
Silva em sessão realizada no auditório da Reitoria. presidida
pela reitora Eliane Azevedo. Representantes da comunidade
acadêmic<~, intdectuais, amigos c parentes dO -homenage-ado
ouviram atentamente os casos por ele contados. relembrando
momento~ importantes de sua vida como professor universitário, vicc~relator na gestão Macedo Costa, escritor. pesquisador e administrador. A Concessão do título foi urna iniciativa
do seu amigo Luís Henrique Dias Tavares, também professor
e-mérito da UFBA. Em seu discurso de saudação, Dias Tavares
lembrou a abnegação do homenageado como pesquisador.
assinalando que "trabalha-se hoje com o apoio dos órgãos
financeiros. Mas não se pode esquecer aqueles que trabalharam e produziram soh condições altamente adversas. como
Calazans. na construção de sua ohra histórica e nos seus estudos sobre folclore''. E citou no livro Cachaça, Moça Branca,
como um clássico.
Diplomado em Ciências Jurídicas, cm 1937, o sergipano
José Calazans foi também autor de livros-tese como O Ciclo
Folclórico do Bom Jesus Conselheiro (1950) e Os Vintistas
e a Regeneração Econômica de Portugal (1959). Por sua vez,
a reifOt'ã Eliane Azevedo agradeCeu ao professor a doação
de cerca de cinco mil livros ao Núcleo Sertão, da Universidade,
elementos que se somam ao acervo composto por esculturas.
monografias e outras peças. Lembrou ainda que no núcleo
encontram-se 33 edições do livro Os sertões, de Euclides da
Cunha, inclusive ~düados em língua estrangeira.
Em seu discurso de improviso, o mais novo professor.
emérito da UFBA agradeceu as homenagens e afirmou que
··envelhecer é preciso para poder ter a grande emoção de
ver espalhados por aqui alunos que hoje .integram a vida cultural e educacional da Bahia, v_iotoriosos em seus campos de
atuação''. Dentre vários convidados à sessão solene dos conselhos Universitários e Coordenação da UFBA, estavam os jornalistas Junot'Silveira e José Augusto Berbcrt (de A Tarde),
professores da Universidade, o presidente do Instituto Histórico e Geográfico da Bahia, Jaime de Sá Menezes, e o presidente da Academia de Letras da Bahia, Cláudio Veiga.
A Tarde- 17-11-92

Uma cois:i C O-privilégio de conhL'ccr o mestre lost.!_Cat.t~
zans Brandão da Silva e outra é tentar escrever para transmitir
um pouco do muito <.J.UL' ek ~. Porque 1) mestre é múltiplo.
Ele pode falar dias seguidos a respeito de Antônio Conselheiro
com o mesmo encanto e segurança que usará para repetir
trovas c trovas de célebre duelo de trovadores. Pode revelar
o que não é sahido do homem que reuniu milhares de romeiros
nos sertões da Bahia e pode lemhrar epigramas inteiros de
Magalhães Neto.
Os olhos estarão sempre azuis c claros. Lembro h~m
que o saudoso amigo Luis M~nezes Monteiro da Çost_~ (o
homem inteligente, jornalista c hl.stor:i_ador Luís Montctro)
amava fazer histórias com os olho:> de Calazans. Não posso
repeti-las, mas garanto que eram ótimas. Urna, entãy .. Mas,
não. segura-te mão; cala~tc boca, mesmo porque a graça do
Luís pertencia a ele- e era ouvi-lo e ver a malícia pinotando
com o seu sorriso molhado.
Mestre Calazans é igualmente bum para contar histórias.
Às vezes está imensamente engraçado, mas é de uma graça
diferente, sem malícias.
Vai contando, burilando, dcsfolhamlo a flor c de repente
chega a uma conclusão hilariante. Todos riem.
- Esse Calazans!
Joaquim Batista Neves gostava de avisar:
- Calazans está hoje em um grande dia.
Sim, Batista, Batistinha, de quem nos lembramo-s com
saudade e amor.
Pois é: esse mestre Calazans é notável prosador. mas
antes de tudo é um grande c extraordinário professor. Sobre_~
tudo professor de sala de aula. Não desses da pedagogia do
silencio. mas professor. professor, desses que dãO aula, falam,
vão ao quadro~ncgro, escrevem nomes c datas e explicam,
explicam, deslindam os nós da Hi,tória. ~ou seu aluno há
mais de 40 anos e sempre aprendo com as suas aulas. Há
poucos dias, produziu uma de::;sas falando dos anos 30. Não
foi menos· cativante no decurso do tempo que lhe coube para
falar de Simões Filho e de A Tarde em recente comemoração
dos 80 anos deste jornal de enorme presença na história política. social e cultural da Bahia e de Sergipe, terra-irmã onde
o mestre nasceu._
Edivaldo telefonou~me:
- Calazans estava em um dos seus grandes diã.s~ _ _
Estava. Está. O mestre, o seu e·nonne saber de homens
e coisas, a sua humanidade, o seu encanto.
Agora a Bahia e Sergipe o homeriageiam pela passagem
do seu cinqüentenáriO de escritor. Sergipe já fez a sua parte.
A vagarosa Bahia retardou um pouco o que lhe cUmpre, mas

UMA FESTA ACADÊMICA
Jayme de Sá Menezes
__ Todos nós, seus confrades, amigos e admiradores, participamos da memorável sessão da Academia de Letras da Bahia
em homenagem a José_ Calazans Brandão da Silva, pelos seus
50 anos de vida literária. Foi uma festa intelectual e afetiva.
Começou com a palavra do academico Waldir Freitas Oliveira,
que lhe traçou seguro e inteligente perfil. Falou, em seguida,
o homenageado, com a firmeza e o brilho que lhe são próprios,

Luís Henrique Dias Tavares é jornalista, historiador. e~critor e professor emé~
rito da UFBA.

Jayme de Sá Meneze's é presidente do l'nstituto Geográfico e Histórico e mem·.
bro da Academia de Letras da Bahia.

A.
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tocado. porém. dl' grande comnç<.io. ao referir-se ã ausência
de quem lhe e:-.t:.i sempre presente no e~pírito c no cura-,·t1o.
Jn~l' Calazans Mao:.:í(õ'l da Silva. que ;.1gora tamh0m faria 50
anos. ~luito aplaudido. ~> hornl!nagcaUn. an t0rmino de sua
rala. viu-se cero:.:aUo <..lt! toJo:,; - t.' ~ram muitos - . qw.: -:-c
confraternizaram com o confratlc c amigo querido. sua admirável esposa. Lúcia. sua Jikta filha. MacJalcna.
Parecia que nquelas numerosas pessoas que ali se..cncontra\·am ~ram Ue uma mesma família. E. n:almenk. l;;'ram.
Da grande família dos aJmiradores de Calazans. Do seu talento. do ::,cu valor. da maneira cordial e afetuosa com que sahe
prender c cativar. Sergipano dí..' origcm.que muito se orgulha
do torrão nataL Lmtle deu início a sua carreira. onde publicou
o seu primeiro livro. c a cujas plagas sempre retorna. qual
filho arnantíssirno ao regaço materno. todavia, chegado ã Bahia em 1932. aqui plantou a árvore de cujos frutos mais scçnriqucce a sua vida de grande trahalhaJor intd~ctual. s~m
~,.'..,que~..·cr a sua Aracaju Jos primeiros triunfos. <.llJUi haianizou-:-.c~ intcgrou-~e de tal modo ao espíritn haiano que nin.zuém mais do que ele sabe sentir c interpretar a alma, o
ffiodo de ser dos que fazem o dia-a-dia da sociedade de~tu
mdrópolc primaz. Sabe tudo sobre a Bahia. _S_ahe tudo dos
baianos. Conversador admiráwl. de extraordinária memória.
é um ao!;tO
ouvi-lo a discretear sobre o~ mais variado~ assuntos,
0
:-.obn: a::. mais divcrsas personalidades. Em comentário::. intcli7
gentes. muitas vezes entremeados de fina ironia, retrata figuras
~ figurões, cm pinceladas que fielmente reproduzem o que
!'>ão. não o que pensam ser. Mas isto ê apenas um dos aspectos
da sua personalidade de homem de cultura, de espírito, Bacharel 1..'m Direito. diplomado em 1937. na Bahia, numa turma_
composta de nomes corno os de Ncbon Sampaio, de saudo~a
memória, Jorge Calmon, Mário Cabral, Oldegar Vieira, Rubem Nogue-ira. a vocação de Calazans era é a hist(iriu, o
folclore. o magistério. E todos cssc~ degraus de sua vida de
escritor c homem de letras ele galgou de passo firm~ e indcpcndente. impondo-se pelo saber c pelo trabalho honesto. crikrio:-.•-). pertinaz e lúcido. Professor da Faculdade di.! Filoso~ia
(seu dirctor): vicc-rcitor da Universidade Federal da Bahw.
no brilhante reitorado de Macedo Cost<:t; professor emérito
da mesma universidade; presidente do Conselho Estadual de
Cultura_,_da Academia de Letras da Bahia. do Instituto Genc:J,lógico; Yice-prcsidcntc do Instituto Ge.ográfico e Histórico
da Bahia, em todos esses cargos e em todas essas casas de
sua passagem. sempre a demonstrar. cm todas as oportunidades, a profusão c segurança dos seus conhecimentos. os
rasgos do seu talento, o entusiasmo do seu espírito voltado
par~a as realizações maiores da inteligência. De mãos dadas,
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n hi~toriador <.! o fuklorista :-.empn.' andaram juntos acompanhado~ do pc~quisador pt.:n.:ucient.::. Muito material novo trou-

xe :1 hi~toriografia e ao folclore. E os seus livro~. os seus
trabalho:-., numerosos c cruúito::., aí i.!Stão a comprovar o que
!'\ahe c como :;,aht! ínterprctar a transmitir. porque ele é, sobretuJL>. um prnfc:--:-.or nato. dono da palavra na sala de aula.
Do c:-.critor. não iremos citar os seus estudos sobre Euclides
Ua Cunha. Canudos ou Antõnio Conselheiro. assuntos dos
quais 0 o mestre ~uprcmo no Brasil. Mas. igualmente. são
Ue alto valor Temas da Província, A Rc\'Oiução de 30 na Bahia,
Aracaju c Outros Temas Sergipanos, Cachaça Moça Branca,
A Santidade de Jaguaripe, Os Vintinistas e a Regeneração
Económica de Portugal. sem e-squecer a excelente biografia
de Miguel Calnwn Sobrinho, figura tamhl!m da nossa admiração e estima. Afinal. pnr tudo isso. Jos0 Calazans. - '"haí~
no de Sergipe"'- tornou-se um "'Doutor da Bahia", diremos
melhor. dando mais ênfase: um Senhor Doutor da Bahia!

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembcrg)- Não há
mais oradores inscritos .
Nada mais havendo a tratar, a Presidência vai encerrar
o~ trabalho!'>. designando para a sessão extraordinária das
IXhlOmin a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N· 814. DE 1992
Votação, em turno único. do Requerimento n~ Sl4, de
11.)02, de autoria do Senador César Dias. solicitando, nos termos do art. 172. I, do Regimento Interno. a inclusãO. em
Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n" 344, de 1991.
dc sua autoria, que regulamenta e disciplina o uso e propagandas de bebidas alcóolicas, c dá outras providências.

-2PROJETO DE RESOLUÇÃO N•• 3. DE 1992-CN
Discussão-; cm turno único. do Projeto de Resolução n70
3. de 1992-CN. de iniciativa da Comissão Diretora, que dispõe
sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar
Conjunta _do Mcreosul.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Está
encerrada a sessão.
(Levanta~se

a sessão às I8horas 08minutos.)

Ata da 248a Sessão, em 24 de novembro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49 8 Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Francisco Rollemberg
ÀS 18 HORAS E 10 MINUTOS, ACHAM;sE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.

Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras- César Dias - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ri-

Affoll!IO Camargo- Albano Franco- Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - ÁIYaro Pacheco ~ Amir

-Eduardo Suplicy- Elcio Álvares- Epitllcio Cafeteira- Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rol-

beiro

-o

Dario Pereira - Dirceu Carneiro - Divaldo Suruagy

Novembro de I 992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Iemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Gi::dlher~
me Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena - .Hydekel Freitas -Iram Saraiva --Irapuan Costa Júnior - Jarbas
Passarinho - J oao Ca!mon - J oao França - J o ao Rocha Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho- José Fogaça - José
Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Jutahy MagaiMes
--Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha
-Lourival Baptísta- Lucfdio Portella- Luiz Alberto:- Magno Bacelar - Márcio Lac_erda - Marco Maciel - MáriO Covas- Mauro Benevides- Meira Filho- Nabor Júnior- Ney
MaranMo - Onofre Qüinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Raimundo Lira - Ronaldo Aragao- Ronan Tito - Teotonio Vilela Filho - Valmir campelo.

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollcmberg) ___:A lista
de presença acusa o comparecimento de 65 Srs. Senadores~
Havendo número rcgiinental, declaro aherta a sessão.
Soh a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. 1" Secretário procederá à leitura do Expediente.
É- lido o seguinte_
EXPEDIENTE
PARECERES
PARECER N• 39!, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, Sobre a
Mensagem nn 355, de 1992, do Senhor Presidente da
República, submetendo à consideração do Senado Federal a escolha do Doutor João Heraldo Lima, para exercer
o cargo de Diretor de Política Monetária do Banco Central do Brasil.
A Comissão de Assuntos Económicos, cm votação secreta_
realizada cm 24 de novembro de 1992, apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. S_enador_Dario Pereira, sobre a Mensagem n" 355, de 1991. do Senhor. Presidente da República,
opina pela aprovação da escolha do Doutor João Heraldo
Lima, para exercer o cargo de Diretor d_e Política Monetária
do Banco Central do Brasil, por 16 votos favoráveis e nenhum
contráriO.
Sala das Comissões. 24 -de novembro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente - Dari_o Pereira, Relator- Cid Carvalho - Elcio Álvares - Eduardo Suplicy - Esperidião Amin
- Ney Maranhão - Henrique Almeida - João Calmon Gerson Camata- Levy Dias- Cés3.r Dias- Álvaro Pacheco
- Ronaldo Aragão- BeiJo Parga- -Valmir Campelo.

RELATÓRIO
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__ Bachard em Ciências Econômicas peb U nivcrsidade Fe~
dera! d~ Minas Gerais. o Dr. João Hcraldo Linw C mestre
em Economia pela Universidade Estadual de Campinas, e
Ph.D em Economia pela New Schuul for Social Research.
Na Universidade Federal de Minas Gerais é proft!'s:->or
adjunto do Departamento de Ciências Económicas, aprovado
em concurso púhlicu t:m 1977; nela exerct.:u diversas funções
c representações. cabendo dt:stacar: coordenador do curso
de mestrado, membro do corpo permanente do Cedcplar e
membro do Conselho Superior do IPEAD.
Relativamente a sua experiência profissional. além da
já mencionada atividadc acadêmica. cumpre ressaltar a relevante função pública que vem exercendo desde 19R9 como
Secretário Municipal da Fazenda de Belo Horizonte. Desempenhou, ainda, atividadcs de assessoramcnto à Secretaria da
Fazenda de Minas Gerais e de consultoria à Finep e à Capt:s.
Foi tamh0m Diretor de Planejamento do Grupo BMG e teve
participação cm encontros, conferências c seminárioS rclcvan~
tcs. É autor de diversos livros e artigos publicados em periódicos de assuntos econômicos. de interesse nacionaL
Estas funções e cargos exercidos, evidenciado::; em ::;cu
currículo, que se encontra à disposição dos t!'minentes intt!grantes deste Colegiada. revelam o nivel de qualificação profissional c formaç<lo acadêmica do indicado, ficando~ assim, esta
Comissão de Assuntos Econômicos em condições de delibe-rar
sobre a indicação do Dr. João Heraldo Lima para exercer
o cargo de Dire_tor de Política Monetária do Banco Central
do BrasiL
Sala das COmissões, 24 de nOveffibro de 1992. - Raimundo Lira, Presidente -Dario Pereira, Relator.

PARECER N• 392, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n~ 358, de 1992, do Senhor Presidente da
República, submetendo à consideração do Senado Federal a escolha do Doutor Emílio Garófalo Filho, para
exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central do Brasil.
A Comissão de Assuntos Econômicos, em votação secreta
realizada em 24 de novembro de 1992, apreciando o relatório
apresentado pelo Sr. Senador Álvaro Pacheco, sobre a Mensagem n" 358, de 1992. do Senhor Presidente da República.
opina pela Aprovação da escolha do Doutor Emílio Garófalo
FiLho. para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do Brasil, por 16 votos Cavoráveis
e 1 contrário.
Sala das Comissões, 24 de novembro de 1992. - ~ai
mriDdO Lir3 Presidente ÁlvarO Pacheco, Relator- Esperidião
Amin - Henrique Almeida - Levy Dias - Cid_ Carvalho
.:... Eduardo Suplicy - RonaJdo Aragão - Gerson Camata
- Valmir Campelo_- Dario Pereira- João Calmo~- Ronan
Tito - Belo Parga - Ney Maranhão - Elcio Alvares César Dias.
RELATÓRIO
Relator: Senador Álvaro Pacheco

Relator: Senador Dario Pereira
Nos termos dos art~. 84, inciso XIV, e 52, inCisO III,
alínea d, da Constituição Federal. o ·se-nhor Presidente da
República ~ubmete à aprovação do Senado Federal o nome
do Dr. João Heraldo Lima para exercer o cargo -de Diretor
de Política Monetária do Banco Central do BrasiL
Os referidos dispositivôs -cCmstitucionais conferem competência privativa ao Senado Féaeral para, após argüição púNos termos do art. 84, inciso XIV, combinado com o
blica, aprovar, pot voto secreto, a escolha do Pre_sidente e .
dos Diretores do Banco Central do Brasil.
_ artigo 52, inciso III, letra d, da Constituição Federal, o Exce0 curriculum vitae anexado à Mensagem Presidencial
lentíssimo Senhor. P.residente da República submete à apreevidencia que o Dr. João Heraldo Lima possui" formação acavação do Senado Federal o nome do .Dr. Emílio Garófalo
dêmica e experiência profissioõal compatíveis com o cargo
Filho, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internapara para o qual é indicado.
cionais do Banco Central do Brasil.
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Os referidos di~positTvás-con::;titucionais conferem ao Senado Federal competência privativa para, após argúição públi-

ca, aprovar ou rejeitar, poT voto secreto, a indicação do Dirctor- Presidente e dos demais Diretores do Banco Central do
Brasil, feita pdo Excclc;;ntlssimo Senhor Presidente da República.
-- O curriculum vitae anexado à Mensagem Presidencial
evidencia que o Dr. Emnio Garôfalho Fifho possui formação

acadêmica c-- experiência profissional necessárias para ocupar
o cargo para o qua~ é indicado.
Bacharel cm Ciências Econõ"rnicas pela Facu.id3de"-de
Economia da Pontifída Universidadt.: Católica _de São Paulo
- PUC o Dr. Ernilio Gafófalo Filho possui curso de extensão
universitâria cm Administração de Comércio Exterior, reali-zado na Universidade de São Paulo - USP, além de ter
freqiíentaâo outi'óS cursos ligados à cCõ"õOmia interõacional,
tanto no Brasil como no ext~rior.
A sua experiência profissional na área Internacional é
atestada pelos cargos que ocupou cm instituições privadas
e públicas. Foi chde do úcipartamento de Operações das
Reservas Internacionais do Banco Central do Brasil
(1986-1991) e. hoje, ocupa o cargo de Dirctor da Área Interna~
cional do Banco do Brasil SIA (1991-92). Participou de diversas missões no Brasil c no exterior ligadas às questões cambiais
e de dívida externa, além de ter proferido umft série de palestras. sohrc questões internacionais, no Brasil e no exterior.
. Essas atividadc~. relacionadas em seu_curriculum vitae,
revelam a adequada qualificação profissiOnal e acadêmica do
indicado para exercer o cargo<:ie Diretor de Assuntos Internacionais do Ba1,1co Central dõ BrãSTI.
Em fact:: ao cxpostq._ su.bmcto a indic~ção cio Dr. Emnio
Garófalo Filho à deliheraçãQ Qa Comissão de Assuntos Econô~'.
micos.
Sala das Comissões. 24 de novernhro de 1(.)92. - Raimundo Lira, Presidente- Alvaro Pacheco, Relator.
PARECER N• 393, DE 1992

Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre Projeto de Lei do Senado no 328, de 1991, que
disciplina as eleições para a Câmara d-os Deputados e
Assembléias Legislativas.
Relator: Senador Josaphal Marinho
RELATÓRIO
1. De autoria do nohre Senador Fernando Henrique
Cardoso. o Projeto de Lei n" 328_. de 1991, disciplina "a eleição
para a Câmara dos Deputados c para as Assembléias LegiSlativas", que "ohcâecerá ao princípio da representação proporcional, na forma desta lei'' (art. 1''). Para essa eleição "o
Estado será dividido em circunscriÇões cm número igual à
metade das vagas de Deputados Federais a serem preenchidas" (art. 2")·
··2. Cada circunscrição devt!rá ter, tanto quanto pm.sível,
um número de eleitores aproximadamente igual ao quociente
da divisão do total do eleitorado do Estado pelo número de
circüliscrições·. com uma variação de 5% _(cinco por ce-nto),
para mais ou para menos (art. 3",. 1). D~vem ser contíguos
os municípios que formem uma circunscrição (art. 3·'. II).
Nenhum município pode ter seu território dividido "para integrar circunsciíçõCs distintas" (§ 1" do art. 2"). Devem ser
contíguos os municípios que formarem tirna circunscrição e
nenhum poderá ter dividido seu território. para esse fim (inciso
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I c § 1o do art. 3''). Aos Tribunais Regionais EleitOrais cabei-á
a diVíSão dos Estados et? circunscrições, assegurado aos partidos _políticos o direito -de impugnação e_-de recurso, até o
Tribllilal Superior Eleitoral (artS.. 49 e 59). A diViSáo dos EstadOS em circunscrições deverá estar homolog~da 3.té do_ze meses
a:rltes da eleição (art. 6°).
__
3. Estabelece o projeto que somente podem concorrer
às eleições candidatos registrados por partido político_, que
tenha diretório regularizado no Estado e a que pertença o
postulante por "tempo fixado nos respectivos estatutos" (art.
7" e parágrafo úriico). Segundo o art. 8\ "os partidos poderão
registrar um candidato por circunscrição e uma liStáP3rtídária.em·ordcm de precedência, eScOlhida em convenção, para cada
Estado". É permitido a candidato registradO -por urna circunscrição ser' inscrito na lista partidária do Estado (§ 1·'). Excetuada essa ressalva, ''é vedado o registro de candidato por
mais de uma: circunscrição no mesmo Estado ou em Estados
diferentes, para mais de um cargo na mesma circunscrição.
bem como a inclusão de candidato em lista partidária de mais
de um Estado .. (§ 2"). Também está prescrito que "na lista
partidária não poderão constar candidatos em número superiOr- ao Oobro doS 'lugares a serem preen_chidos" (art. 9").

4. É facultada a coligaçã_o de dois oU iriais partidos para
registro de candidatos comuns· a Deputado Federal ou a Deputado Estadual; consoante for decidido nas respectivas conven~
çõcs (art. 10 e§§ l" a 3°) .
5. Na conformidade do projeto, "o eleitor disporá de
um .V9tO, que será conferido a candidato inscrito por partido
na -circunscrição,- a candidato constante de lista partidária ou
a partido político registraçlo na circ1,1nscri_ção" (ar!. 11) ..Evi-tando dúvida, esclarece a proposição que ··_em qualquer caso,
o voto_ será computado para o partido político. no Estado,
e para o caOdidato do me"sinO padido, na circunscrição" (art.
11, parágrafo único),
O. As cédulas de votação, além de ofiCiais-e iri"Lpre-ssas
uniformemente, são distríbuídas pela Justiça Eleitoral (art.
12). A apuração, feita pela Mesa Receptora, está bem delineada (arts. 18 e 19), senqo previsto que a falta de expedição
do boletim autoriza processo para definição da responsahilidadc penal dos membros da Junta(§ 4'' do arL 19).
7_ De relevõ eSpecial no projeto_-;f o capítulO Vl:--·•oa
representação pelo sistema proporcional". Nele está consignado:
· "Art. 13. A determinação do número de vagas
a serem atribuídas a cada partido _o?edec_er~ ao seguTiltC:
I -divide-se o número de_ votos válidos apurados,
dele suhtraídos os votos brancos e nulos. pelo de lugares
a preencher no Estado, desprezada_ a fração se igual
ou inferior a meio ( 1/2) e arredondada para a unidade,
se superior. ohtendo-se o quociente eleitoral;
II...:.._ detefmina-se o número de caderras a serem
atribuídas a cada partido ou cotigação. dividindo-se
o número de votos válidos dados. ao mesmo pelo quociente eleitoral. desprezada a fração;
III -os lugares não preenchidos com a aplicação
da regra do inciso anterio"r serão distribuídos da seguinte forma:
a) divide-se o número de votos válidos atribuídos
a cad.a partido ou coligação pelo número de lugare_s
por ele obtido, mais um. cabendo ao partido que apresentar o maior quociente um dos lugares a preencher;
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b) repete-se a operação, com ·o ·novo divisor para
o partidO beneficiado pela aplicação da alínea anterior.
para a distribuição de cada um dos lugares.
Parágrafo único_. Verificando-se empâú~ na atribuição de vaga, ::;erá_ ~sta atribuída ao partido com
maior número de votos em todo o Estãdo.
Art. 14. As vagas que couberem a cada partido
serão preenchidas na seguinte ordem:
I - pelos candidatos que obtiverem a maioria de
votos em sua circunscrição, na ordem do percentual
de votos, entre os que concorrerem por circunscrição
no Estado;
II- pciÓs candidatos _constantes da lista partidári~. na ordem de inscrição na lista respeCtiva·.Parágrafo único. Em caso de empate, havcr-se--á
por eleito o candidato mais idoso.
Art. 15: Para ter direito à representação na Câmara dos Deputados, o partido deverá eleger, no mínimo, 1% (um por cento) dos Deputados Federais.
§ 1" O candidato por circunscríção que, tendo
se credenciado a uma das vagas, pertencer a partido
que não atingir percentual fixado neste artigo poderá,
no prazo de 2 (dois) dias a contar da divulgação a
que se refer~ o art. 17, optar por filiar-se a outro.
§ 29 Na hipótese do.§ 1\' deste artigo, computar-se-ão para o··novo partido os votos atribuídos ao
candidato, passando ele a concorrer, dentro_ do novo
partido, com o candidato da circunscrição."

8. Entre·as disposiçõCsüanSitóriãs, realça a que, modificando o art. 86 do CódigO· Eleitoral, prescreve que, "nas
eleições presídenciaís, a cirCUrlsci-ição será o País e nas municipais(/ reSpectivO -Município" (art. 20).
9. Na justifiCação, o ilUstre aUtor' do projeto começa
por salientar a necessidade dC "melhorar a represe-ntação do
sistema proporcional que adotamos". Para tailto, ãssinala que
se levou ''ao exagero a tese de representação de todos os
grupos sociais", e acentua:
··Ao determinar a eleição proporcional por meio
do número de votos obtidos por cada candidato, introduz a essência do chamado "distritão ·pturinominal"'
e torna inevitável que .a rivalidade interna se sobreponha até mesmo à disputa entre partidos, eis que
o maior concorrente de um candidato é o seu companheiro de partido, que disputa com ele a mesma vaga.··
Pondera, ainda, o autor:
"O presente projeto enfrenta os problemas maiores existentes. na legislação eleitoral brasileira dentro
da mais rigorosa obediência ao dispositivo constitu·
cional referido, ou seja, mantendo integralmente o sistema proporcional.
Com efeito, ao determinar a distribUição das vagas
rigorosamente em proporção aos votos obtidos por cada partido, o sistema ora proposto satisfaz -o requisito
de nossa Lei Maior. A originalidade da proposta, então. se cinge à forma de escolha, dentro da proporcionalidade, dos candidatos que efetivamente serão eleitos.
Por isso foi utilizado o artifício da concentração
de cada candidato numa determinada região, de forma
a aproximar o candidato do eleitor, facilitando a escolha eleitoral e consequentemente aumentando "a possi-
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bilidade de um eleitor médio prever que tipo de governo está ajudando a constituir quando emite o seu voto".
na expressão de Bolivar Lamounier - Esta concentração - associada à regra de escolha dos eleitos tende a induzir as forças políticas a se unirem em torno
de um menor número de candidatos, fortalecendo, também, a representatividade. Com isto elimina-se, ainda~
- a concorrência entre companheiros de um mesmo partido."
10. Uma emenda, de autoria do nobre Senador Maurício Corrêa, foi apresentada ao projeto, pafa .substituir a
redação do§ 2° do art. 19, dando-lhe o seguinte texto:
§ 2~"' "A recusa da expedição ou da entrega do
boletim aos representantes- dos partidos, ou o simples
atraso intencional, constitUicrhrie eleitoral punível com
a pena de detenção de seis meses a um ano, além
da multa de cinco a dez dias-multa."

ANÁLISE
Antes do mais, cabe- Ver se o projeto se_harmoniza
com a Constitu~ção, cuj9 art. 45 prescreve a _eleição para
a Câmara" dos Deputados "pelo sistema proporcional, em cada
Estado, em cada Território e no Distrito Federal".
A proposição estabelece, no art. lo; que "a eleição para
a Câmara dos Deputados e para as Assembléias Legislativas
obedecerá ao princípio da representação proporcional" e estipula, no art. 2°, ··que o Estado será dividido cm circunscrições
em número igual à metade das vagas de Deputados Federais
a serem preenchidas". Cria, assim, sísterria diferenciado do
que temos adotado,_ como agora, em que a representação
popular é escolhida pelo voto proporcional extensivo a todo
o Estádo.
12. A sugestão inovadora corresponde à idéia que foi
exposta por Gustavo Capanema, no regime da Constituição
de 1946, e assim resumida, no essencial:
11.

"1.
Os representantes do povo na Câmara dos
Deputados e nas Assembléias Legislativas passarão a
ser eleitos segundo um sistema- eleitoral eclético, resultante da conciliação de um conjUnto de regras, umas
próprias do pnncípio majoritário e outras oriundas da
rcpresent~ção proporcional.
2. E de notar que esse ecletismo, que assenta
no círculo distrital a base das atividades eleitorais, não
retira ao sistema proposto o seu essencial caráter, que
é perseverar como sistema de_ integral representação
proporcional (Thcmístocles Brandão Cavalcanti e outros: O Voto Distrital no Brasil - Editora Fundação
Getúlio Vargas, 1975, p. 313-314)."
Já no Projeto de Lei do Senado n" 38, de 1960, de autoria
do Senador Milton Campos, eram instituídos os distritos eleitorais. Os eleitores de cada distrito só poderiam votar em
um dos candidatos aí inscritos (art. 2'-'). Era "permitida a
inscrição do mesmo candidato em até três distritos diferentes,
sempre pelo mesmo partido" (art. 4'·'). Os resultados da eleição
"em todos os distritos" seriam "somados para verificação do
quociente eleitoral e do quociente partidário" (art. 6'·'). E
"determinados os lugares" que coubessem ao partido, o preenchimento se faria ''segundo a ordem decrescente de votação
nominal dos seus candidatos" (art. 7n).
Di3nte desses princípios, acentuou a justificação:
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"Note-se que o projeto não chega a estabelecer

a representação distrital, mas o que institui é apenas
a votação por distritos. É mais uma técnica eleitoral
do que _um sistema de representação, Mas não há dúvi~
da que a votação, aproximando o eleitor do candidato,
se torna mais autêntica."
Depois de analisar que -não havia motivo para invocarMse
"o precedente imperial da lei dos círculos", concluiu a justificação:

"Não se tocã. no preceito constitudonal, mas adota-se uma técnica de votação que facilitã ó uso ·imprescindível da cédula oficial , .. E as eleições, ganhando
maior naturalidade, serão mais autênticas e darão mais
solidez e maior legitim-idade ao governo democrático"
(ln ob. cit., p.p 264 a 269)."
14. Dentro da mesma linha básica, apenas mais extenso
e com singularidades naturais, foi o Projeto de Lei n'' 1.036-A,
de 1963, do Deputado Oscar Corrêa, com o objetivo de introduzir "modificações no sistema eleitoral brasíleiro". Dividia
os Estados em distritás e subdistritos eleitorais (art. 2~). Estabelecia que em cada Estado haveria, "além dos candidato~
gerais, no âmbito federal e estadual, ç_lcitos por votação em
todo o território do Estado" (art. 4•!). -Só permitia "o registro
do candidato por uma circunscrição eleitoral (art. 6"). Nas
eleições para a Câmara dos Deputados e -p~fa as Assembléias
Legislativas, o eleitor votaria "em um dos candidatos a deputados por votação geral e em um dos candidatos a deputado
pelo distrito ou subdistrito a que pertencer" (art. 15). Determinados os lugares atri_bufdos ao partido, _o_ respectivo preenchimento se faria "segundo a ordem decrescente de votação nominal dos seus candidatos, havendo uma lista para os candidatos votados nos distritás e outra parã os gerais"_ (art. 20).
Far-se-ia a classificação, nas legendas, "de acordo com a média
percentual obtida pelo candidato no respectivo distrito eleitoral, aplicada a "distribuição proporciona[" (§ 2" do art. 20).
Justificando a proposição, ·observou seu autor:
"'Compreendo que seria impossível aceitar a eleição distrital nos moldes em que usualmente se faz,
em que usualmente tem sido proposta, porque ou cairíamos no sistema m3jon1.ário e todos os distritos· seriam representados, mas teríamos de reformar a Constituição para admitir a eleição majoritárfa para- à Câmara
Federal e, as Assembléias Legislativas, ou chegaríamos
ao absurdo de num regime distrital termos distritos
sem representantes (ob. cit., p. 282).
·-·
Apreciada então a matéria na Comissão de CCiitstituiçãOe Justiça da Câmara, a maioria entendeu, com O Relator,
Deputado Getúlio Moura, vencido o Deputado Arruda Câmara,
"não padecer o projeto do vício _da ínconstitucio~
nalidade acusado no que se reflete à eleição por dis~
trito,"
e assim julgou porque,
à maneira de outros já cncamiti.hados (Milton
Campos, Último de Carvalho, José Silveira, Moacir
Azevedo etc.), combina o siStema proporcional com
a eleição çlistrital, permitindo_que, por votação distrital
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mas em lista proporcional de tndo o Estado, se escolha
a representação (ob. cit., págs. 269 a 281).''
A situação descrita assem~lha-sl.! à que se criou na Alemanha Ocidental, por deito da Lei de 11}56, que, no juízo de
Hérnlahri Gorgen, "partiu do princípio de um sistema proporcional personificado. isto é, eleição proporcional com elementos do sistema majoritário. O Parlamento Fed..:ral, o Bundestag, e as Assembléias E~taduais, os Landtage, süo eleitos por
este sistema" (Os sistemas eleitorais e a experiência alemã.
ln I Simpósio Nacional sobre Fürmas de Governo c Siskmas
Eleitorais - Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul,
Porto Alegre, 1982. págs. 52 a 64).
15. Ora, se os projetos anteriores referidos foram considerados inovadores da tt!cnica eleitoral ou do procedimento
de escolha da representação, sem afrontar o sistema propor~
cional, previsto como agora na Constituição, e se a iniciativa,
no presente processo discutida. lhes segue os passos, não cahe
fulminá-la por inconstitucionalidade. Emhora inovando, o
projeto rcspeita_~~-~ssênciª- do critério da proporcionalidade.
Corno salienta seu autor na justificação.
.. ao determinar a distribuição das vagas rigorosamente em proporção aos votos obtidos por cada partido, o sistema ora proposto satisfaz o requisito da nossa
Lei Maior. A originalidade da proposta, então, se cinge
à forma de escolha. dentro da proporcionalidade. dos
candidatos que efetivamente serão eleitos."
Dessarte, e se "a idéia fundamental Ja r~prt.:::scntação
proporcional é assegurar a cad_a partido político uma_reprcsentação senão matemática, ao menos sensivelmente proporcionada a sua importância real", consoante observam Jean-Marie
Cotteret e Claude Emeri (Les Systêmes Electoraux~ Presscs
Untv. De France, Paris, 1973, 2~ ed., p. 59)- o projeto
não subverte o sist~m~---~ comum, nas_ formações políticas
de nosso tempo, a com_binação de elemen_tos originários de
mecanismos diversos. como se ob~erva na fisionomia do siste~
ma presidencial e do parlamentar, ou na estrutura da federação.
- 16. Assim. e conquanto entenda que a inco"nstitucíonalidade pode ser di reta ou obllqua - o que importa é que
se revele irrecusável-, no caso não se retrata vício declaráveL
Ainda mais rejeitável será a argüição se se aplicar a orientação.
prevalece~te sobretudo na jurisprudência, segundo a qual só
se deve_ declarar inconstitucionalidade quando for m<.~nifesta
ou evidente. Havendo dúvida razoável, prcsume~se a constitucionalidade da lei ou do ato em exame.
17. Ao lado desse quadro jurídico, há que considerar-se,
do àngulo político, a conveniência de abrir caminho à discussão da matéria. São tais as críticas formuladas ao atual sistema
eleitoral brasileiro e à sua prática que, não havendo impedimento jurídico, como me parece que não há, ti de todo adequado propiciar amplo exame do mérito da questão, no Parlamento. Com isençã(J de quem não defendeu, até este momento, a adoção de qualyuer tipo de voto distrital ou de voto
por distrito, antes lhes fez objeção, reconheço que o interesse
público reclama a apreciação de outra verdade eleitoral.

EMENDAS
18. Sendo veículo dessa apreciação, o projeto há de
justificar alterações.
a) a primeira delas, e aceitável, foi proposta pelo Senador
Maurfcio Corrêa. Na emenda sugerida ao§ 2~ do art. 19 modifica a multa de "cinco a dez mil cruzeiros" para a de ··cinco
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a dez dias-multa", que se afigura mais flexível e eficaz. Convém, entretanto, que se decline expressamente o poder do
Juiz de fixá-la, para evitar dúvida., Daí acrescentar-se, na parte
final, a cláusula: "fixada pelo juiz competente'', ficando assim
o texto:
Emenda n~ 1-CCJ, do Senador Maurído Corrêa, ao art.
19,
"§ 2~ A recusa· da expedição ou da entrega do
boletim aos representantes dos partidos, ou o simples
atraso intencional, constitUí crime eleitoral punível com
a pena de detenção de seis meses a um ano, além
da multa de cinco a dez dias-multa, fixada pelo Juiz
competente."
b) no que c:;oncerne ao voto, se ·~os _partidos poderão
registrar uin candidato por cincunscrição e uma lista partidária,
em ordem de precedência" (art. 8"), parece.itatural que o
eleitor tenha direito a dois votos, um nominal e outro de
lista, desde que ambos num mesmo partido. Esta era a orientação do Projeto do Deputado Oscar Corrêa (art. 15)., no
regime da Carta- de 1946. Em conseqüência desse entendimento, dá-se ao art. 11 do projeto a seguinte configUraÇão:
Emenda nD 2-CCJ, do Relator, ao art. 11.
Redija-se:
-"Art. 11. Nas eleições de que trata esta lei, o
eleitor poderá votar num candidato registrado na circunscrição e na lista de candidatos do mesmo partido
a que aquele pertencer."
Adotada essa fórmula, também se exclui a referência
constante do projeto, a "partido político registrado na circunscrição", que é equívoca, dado o "caráter nacional" das agremiações (CF, art. 17, I) e seu -registro no Tribunal Superior
Eleitoral (Cód. Eleit. Consolidado: Lei n" 4.737, de 15-7-65,
art. 22, I, a).
OBSERVAÇÕES FINAIS
19. Outras alterações, talvez, po-ssam õu devam ser propostas, sobretudo no segunto turno da matéria nestã. ConiíssãO
(RJ, art. 92). Requer c<>nsideração especial, por exemplo,
e confronto de opiniões, norma sobre o voto em "lista partidária, em ordem de precedência, escolhida em convenção,
por cada Estado" (art. 89), tendo em conta o mau funcionamento, em geral, dos partidos. E o fenômeno não é restrito
ao Brasil. "A direção dos partidos tende naturalmente a assu~
mir forma oligárquica"- escreve Maurice Duverger, em observação de caráter genérico (Os Partidos PolítícO~. tra9.:_ de
Cristiano Moriteiro Oiticica, Zahar Editores e Univ. de Brasília, 1980, p. 188). NãO obstante o risco de tal dispositivo,
a feição inovadora e o alcance educativo de lei como a ·que
se esboça neste projeto aconselham que não se altere ou recuse
a regra, antes de amplo debate.
20. É oportuno sugerir, também, que, de qualquer modo,
dado o caráter importante e polêmico do projeto, se abra
oportunidade ao prormnciamento do Plenário do Senado.
PARECER
21. Em face das razões expostas, o parece rê pela constitucionalidade e legitimidade do projeto e por ampla aprecia~
ção da matéria, com as emendas apresentadas e salvo as ·que
vierem, porventura, a ser oferecidas.
Sala das Comissões, 11 de novembro de 1992._- Nelson
Carneiro, Presidente - Josaphat Marinho, Relator - C~d
Sabóia- Esperidião Amin - E leio Álvares- Valmir Campelo
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Nabor Júnior - Eva Blay - Antônio Mariz - Magno
- Jutahy Magalhães - MansuetQ _de Lavor - Beni
Veras - Luiz Alberto - Francisco Rollemberg.
Ba~elar

O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O Expediente lido vai à publicação.
sobre a mesa, expediente que será lido pelo Sr. r Secre;.
tá rio.

É lido o seg~inte
COMISSÃO DE CONSTITÜlÇÃO, JUSTIÇA
E CIDADANIA
Of. n' 40/92 - CCJ
Brasnia, 19 de novembro de

1992~

Senhor Presidente,
Nos termos regimentais, comunico a V._ Ex~ que esta
Comissão aprovou, o PLS n9 328, de 1991, de autoria do
Senador Fernando Henrique Cardoso, que "disciplina as eleições para a Câmara dos Deputados e Assembléias Legislativas", na reunião realizada em 11-11-92.
Cordialmente,- Senador Nelson Carneiro Presidente.
· O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) -Com
referência ao expediente que acaba de ser lido, a Presidência
comunica ao Plenário que, nos termos do art. 91, §§ 39 e
59, do Regimento Interno, abrir-se-á o prazo de cinco 'dias
úteis para interposição de recurso, por 1110 da composição
da Casa. para que o Projeto do Senado n9 328 seja apreciado
pelo Plenário.
Esgotado esse prazo sem ínterposição de recurso, a proposição será remetida à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Sobre
a mesa, ofício que será lido pelo Sr. 19 Secretário.

É lido o seguinte
LIDERANÇA DO PDT
Of. n'' 292/92- GLPDT
Brasília, 3 de novembro de 1992.
Senhor Presidente,
Na qualidade de Líder do PDT, comunico a V. Ex• a
indicação do nobre Senador Magno Bacelar para ocupar a
Vice-Liderança deste Partido no Senado FederaL
Aproveito a oportünidade para renovar_ a V. Ex~ meus _
piotestos de estima e distinta consideração. -Senador Nelson
Wedekin.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg)- O expediente lido vai à publicação.
Sobre a mesa, Comunicação que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
Ê lido o seguinte
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência _que~
nos termos dos arts. 55, III da Constituição e 39, a, do Regi~
menta interno, me ausentareí dos trabalhos da Casa, no período de 27-11-92 a 15-12-92, a fim de, no desempenho de missão
com que me distirigU.iu o Senado, participai da Delegação_
do Brasil à XL VVII Sessão da Assembléia Geral das Nações
Unidas, na qualidade de Observador Parlamentar.
Atenciosas saudações, -Senador José Sarney
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O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollernbcrg) - a Comunicação lida vai à publicação.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Regimento n" 814,
de 1992, de autoria do Senador César DiaS, soliCitaÍldo~
nos termos do art. 172, I, do Requerimento Interno,
a inclusão, cm Ordem do Dia; do Projeto de Lei do
Senado n·• 344, de 1991, de sua autoria, que regulamenta e disciplina o uso e propagan·ctas de hebidas
alcóolicas, e dá outras providências.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam que-iram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n" 344/91 será incluído na
Ordem do Dia, oportunamente.
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollemberg) - Item
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VINCULAÇÃO !ilERÁRQUICA
Art. 3~ Por tratar-se de _uma Comissão atípica e revestida de caráter especialíssimo, sua Secretaria AdminiStrativa
vincular-se-á hierarquicamente ao Gabinete da Presidência
do Senado Federal.
ATRIBUIÇÕES
Art. 4•) À Secretaria da Comissão caberá desempenhar
as seguintes atribuições e atividades:
a) arqUivar a documentação da Comissão Parlamentar
Conjunta do Mercosul;

b) divulgar as illformações concernentes ao al)damento
do processo de integração:
c) [aciiitar o cantata entre os membros da Comissão e
aUtoridades integrantes do Grupo Mercado Comum e quaisquer entidades públicas e privadas envolvidas no processo
-de integração; ·
d) organizar o apoio logístico às reuniões da Seção Brasileira da Comissão ou das quais ela participe;
e) elaborar e fazer publicar no Diário do Congresso Nacional todas as Atas de Reuniões da Comissão;
t) prestar assessoramento direto às reuniões e preparar
estudos, pesquisas, pareceres e informações solicitadas pela
Comissão;
2:
g) acompanhar a tramitação de proposições de interesse
DíscU:Ssãá, e-m-rurno-unicõ,-àOPrOjeto de Resolução
do Mercosul, em andamento no Poder Legislativo;
n"' 3, de_l992-CN, de iniciativa da Coiriissão Diretora,
h) manter atualizado o Banco de Dados; e
que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão _
i) desempenhar outras tarefas que lhe sejam solicitadas
Parlamentar Conjunta do Mcrcosul.
- ou requeridas pela Comissão.
A matéria ficou-SObre a mesa durante cinco sessões_ordlESTRUTURA DE PESSOAL
nárias, a fim de receber emendas nos termos do art. 235,
A(i.s~X
Secretaria Açim-iniStratiy_a_ d.a ç:Orn_issão OO_n-II, d, do Regimento Interno.
tará com uma estrutura de pessoal mínima de 7 (sete) funcioAo projeto não foram apresentadas emend-ãs.
nários que serão indicados pelo Presidente da Comissão e
Em discussão o projeto, cm turno único. (Pausa.)
requisitados à Casa de origem pelo Presidente do Senado
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Federal que os designará, e compor-se-á de:
Em votação.
-1 (um) Secretário-Executivo (DAS-4)
Os Srs. Senadores que aprovam o projeto queiram perma(cargo privativo de funcionário de carreira do Quadro Permanecer sentados. (Pausa.)
nente do Sen~_do Federal ou da Câmara dos Deputados, indiAprovado.
cado pelo Presidente da Comissão, após a aprovação da escoO projeto irá à Comissão Diretora para red3ção final.
lha pelo Plenário);
É o seguinte o projeto aprovado:
- 1 (um) Assessor Técnico (DAS-3)
(cargo privativo de integrantes dos quadros de Assessoramenta Legislativo do Senado Federal ou da Câmara dos DepuPROJETO DE RESOLUÇÃO N• 3, DE 1992:CN
tados_, preferencialmente com especialização em Direito Internacional);
Dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
- I (um) Assessor Especial (DAS-3)
(cargo com exigência de nível superior completo e notório
conhecimento de Mercosul Comum, preenchido em recrutaO Congresso Nacional resolve:_
__
_
mento amplo, por indicação do Presidente da Comissão, após
Art. 1'' Nos termos da Resolução n• 2/CN, de 1992,
a aprovação da escolha pela maioria- de seus membros);
que "dispõe sobre a representação do Congresso Nacional
- 1 (um) Chde de Secretaria-(DA:SC2)
· ··
na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul", e em cum(cargo privativo de funcionário de carreira do Senado Federal
primento, especificiiffientc, ao seu art. 2~, é definida a estrutura
ou da Câmara dos Deputados);
administrativa- da Seção Brasileira da Comissão, na forma
- 2 (dois) Assistentes Legislativos (DAS-I)
desta resolução.
(privatiVós de funcionários dos quadros do Senado Federal
ou da Câmara dos Deputados); e
SEDE
- I (um) Agente de Serviços Legislativo (FG-2).
Art. 2"' A Secretaria Administrativa da Seção Brasileira
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul terá como
sede o Congresso _Nacional c funcionará nas dependênias do
Art. 6" As despesas com o funcionamento da Seção
Senado Federal.
Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
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serão atendidas por dotações próprias dõ Senado Federal,
exceto no que se refere às· despesas de pessoal, que serão
custeadas pela Casa respectiva. ''
Art. 7o Esta--resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

bem como o art. 4" da Resolução SF n" 87. de 1989 e incluir
o art. 11 da Rewlução SF n' 87, de 1989.
Senado Federal, 23 de novembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.

O SR. PRESIDENTE (Franci•co Rollcmberg) - Nada
mais havendo a ta ta r, a Presidêri.ciã vai encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária_ ele amanhã a seguinte

ATA DE COMISSÃO

ORDEM DO DIA

1" Reunião (Instalação), realizada
em 19 de novembro de 1992

-I-

PROJETO DE-LEI DA CÂMARA W761; DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 761, de
1992, do Senador Esperidião Amin, solicítando, nos termos
do art. 172, inciso I, do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado n·• 274, de 1991,
de sua autoria, que dispõe sobre o exercício da profissão de
oceanógrafo e dá outras providências.-

-2PROJETO DE LEI DO SENADO N" 326, DE 1991
(Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 1"72,
I, do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Humbl!rto Lucena, que autoriza
a convenção em cruzeiros da dívida externa brasileira, para
financiamento de projetas destinados ao desenvolvimento só~
cio-económico da região Nordeste, e dá outras providências.
(Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Francisco Rollembcrg) encerrada a sessão.

COMISSÃO ESPECIAL
Incumbida de analisar a proposta de Emenda à
Constituição no 10 de 1992.

Está

(Levanta-se a sessão às 18 horas e 30 minutos.)
A TO DO PRESIDENTE N·• 790/91,
QUE APOSENTOU JOSÉ DA S1LV A,
ANALISTA LEGISLATIVO, ÁREA DE
PROCESSO LEGISLATIVO
..
Apostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente ato, para excluir os artigos
490 e 492, do Regulamento Administrivo do Senado Federal,

Às dez horas do dia dczcnove de novembro de mil novcncentos c noventa e dois, na sala de reunião n" 9 da Ala Senador
Alexandre Costa, com a presença dos Senhores Senadores,
Irapuan Costa Júnior, Nahor Júnior, Francisco Rollemberg_,
Dario Pei-eira, José Richa, Jonas Pinheiro, Valmir Campello,
Pedro TCixeira e Jarbas Passarinho, reuniu-se a Comissão
Especial, incumhida de apreciar a proposta de Emenda à
Constituição n" 1O, de 1992, que altera o artigo 159 da Constituição Federal, criando o Fundo de Participação do Distrito
Federal, (apresentado pelo Senador Pedro Teixeira e outros).
Deixam de comparecer, por motivo justificado, os Senhores
Senadores Mareio Lacerda, Alfredo Campos, Wilson Martins,
Carlos Patrocínio, Beni Veras, Rachid Saldanha Dcrzi e Armando Mendes. Assumindo a Presidência, conforme preceitua o Regimento Interno do Senador Federal, o Senhor Senador Nabor Junior, dedarando aberta a reunião, comunica
que a mesma destina-se ã eleição do Presidente e Vice-Prcsidentc da Comissão c designação do Relator. Em seguida
o Senhor Presidente manda providenciar a distribuição de
cédulas e designa o Senhor Senador Dario Pereira para funcionar corno escrutinador. Procedida a votação, a contagem de
votos apresenta o seguinte resultado: para Presidente: Francisco Rolemberg - 9 votos; para Vice-Presidente.: Vahnir
Carnpello - 9 votos. Assumindo a Presidência, o Senhor
Senador Francisco RoHembcrg agradece a seus pares em seu
nome e em nome do Senhor Senador Valmir CampeHo a
honra com que foram destinguidos. Prosseguindo, o Senhor
Presidente designa como Relator. o Senhor Senador Trapuam
Costa Júnior. Nada mais havendo a tratar o Senhor Presidente
declara encerrada a reunião às doze horas e trinta minutos.
lavrando eu, Celso Parente, _Secretário da Comissão, a presente Ata que, lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente. -Senador Francisco Rollemberg, Presidente.

República Federativa do Brasil
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QUINTA-FEIRA, 26 DE NOVEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

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• 85, DE 1992

Aprova o texto do Acordo entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo da República
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.

O Congresso Nacional decr~ta:
Art. 1'' É aprovado o texto do Acordo entre o Governo c;Ia _República Federativa do Brasil e o Governo da
Rcpúhlica Popular da China destinado a evitar a dupla tributação e prevenir a evasão fiscal, em matéria de Imposto
de Renda, c-elebrado cm Pt:!4uim, em 5 de agosto de 1991.
Parágrafo único. São à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão do
referido Acordo, bem como quaisquer ajustes complementares, que nos termos do art. 49, inciso I, da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compro·missos gravosos ao patrimônio nacional.
ArL 2" Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992.- Senador Mauro Bene,.·ides, Presidente.

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA POPULAR DA CHINA
DESTINADO A EVITAR A DUPLA
TRIBUTAÇÃO E PREVENIR A
EVASÃO FISCAL EM MATÉRIA
DE IMPOSTOS SOBRE A RENDA
O Governo da República Federativa do Brasil.
c

O Governo da Rcplihlica Popular da China,
Desej~mdo celebrar um Acordo Destinado a Evitar a Dupla Tributaç<iO e Prevenir a Evas;:\o Final cm Matéria de Im- ·
posto~ sohre a Renda.
Acordaram o seguinte:
ARTIGO I
Aplicação

Este Acordo aplica-se às pessoas residentes em um ou
em ambos os Estado:::. Contratantes.

ARTIGO II
Impostos Abrangidos

1. Os impostos existentes aos quais_ se aplica este Acordo
são:
a) no caso da República Federativa do Brasil:
- o imposto federal de renda, excluídos o imposto sobre
atividades de menor relevância.
(doravante denominado "imposto hrasilciro");
b) no caso da República Popular da China;
i) o imposto de pf:ssoas físicas;
ii) o imposto de renda concernente a associação de negócios com chineses e o relativo a investimentos externos;
iii) o imposto de renda relativo a empresas estrangeiras;

e
iv) o imposto de_ renda local.
(doravante denominàdo "impostos chinest!s")
2. Este Acordo aplicar-se-á, também, a quaisquer impostos
idênticos ou substancialmente semelhantes que venham a ser
instituídos após a data de sua assinatura, quer adici_onalmente,
quer em substituição aos impostos exis.tenteS, acima mencionados. As autoridades.competentes dos Estados Contratantes
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notificar-se-ão rriUtuamente sobre quaisquer mudanças significativas que ocorram em suaSréspectivaS legislações tributárias.
ARTIGO III
Definições Gerais

Tiragem 1.200_ exemplares

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 Admi_nistraçãq Tributária Estatal ou seu representante autorizado.·
·
2. Para a aplicação deste Acordo por um Estado Contratante, qualquer termo que não esteja aí definido terá, a menos
que seu contexto exija de forma diversa, o sentido dado pela
respectiva legislação tributária, aplicável,aos impostos abrangidos por este Acordo.

1. Para os fins deste Acordo e_ a menos que o seu contexto requeira entendimento diverso:
a) o termo "Brasil" designa a República Federativa do
Brasil;
b) o termo "China" designa a República Popular da China. Quando utilizado na acepção geográfica, designa todo
ARTIGO IV
o territ6rio da República Popular da Cinha, inclusive seu mar
Residente
territorial, no qual se aplica a legislação_ tributária chinesa,
e qualquer área além do seu mar territorial _sobre a qual a
L Para os fins deste Acordo, a expressão "rc:;sidente
República Popular da China exerCe direitos soberanos, de
em um Estado Contratante" designa qUalquer pessoa'.qué,
acordo com o Direito Internacional, para exploração e extrapor força da legislação daquele· Estado Contratante, esteja,
ção de recursos do leito do mar e_ do seu subsolo, e do.s_ recursos -·--ali, sujeita a imposto em razão do seu domicilio, dã SUa resihídricos superjacentes,
dência, da localização de sua sede administrativa (gerência
c) as expressões "um Estado Contratante" e "outro Estaafetiva) ou de qualquer outro critério semelhante.
do Contratante" designam o Brasil ou a China, consoante
2. Qu_ando, por força das disposições do parágrafo ant~
o contexto;
·rior, uma pessoa física for considerada residente em ambos
d) o termo "imposto" designa imposto brasileiro ou chios Estados Contratantes, sua situação será definida de acordo
nês, consoante o contexto;
com as seguintes regras:
e) o termo "pessoa" abrange uma pessoa física, uma soa) será consid"erada residente no Estádo Contratante em
ciedade ou qualquer outro grupo de pessoas;
que disponha de habitação em car'áter'perthanerlte:sedispuser
O o termo "companhia'' designa qualquer pessoa jurídica
de habitação em caráter permanenté em ambos os Estados
ou entidade considerada como tal, para fins tributários;
Contratarites, será cõnsiderada residente naquele em que fog) as expressões "empresa de um Estado Contratante"
rem mais estreitas as suas relações pessoais e económicas (cene "empre_sa do outro Estado Contratante" designam, re_spectitro de interesses vitai-s};
vamente, uma empresa explorada por pessoa residente em
b) se não puder ser determinado o Estado Contratante
um Estado Contratante e empresa explorada por pessoa resionde tem o seu centro d~ intere~es vitais ou se n~p dispuser
dente no outro Estado Contratante;
de habitação em caiáter perman6rite, a pessOa físiCa será considerada residente no Estado Contratante em que permanecer
h) o termo "nacionais" designa todas as pessoas físicas
habitualmente;
·
· .·
que possuam a_ nacionalidade de um Estado Contratante e
c) se permanecer habitualmente em ambos os Estados
todas as pessoas jurídicas criadas ou organizadas, segundo
Contratantes ou se não permancer habitualmente em nenhum
as leis daquele Estado Coiltratante, e bem assim quaisquer
deles, a pessoa física será considerada residente no Estado
organizações sem personalidade jurídica- mas Consideradas coContr'atante de que for nacional;
mo tal para fins tributários;
d) se de for nacional de ambos os Estados Contratantes
i) a expressão "tráfego internacional" designa qualquer
ou se não o for de nenhum, as autoridades competentes dos
operação de transporte, marítimo ou aéreo, realizado por
Estados contratantes decidirão_ a questão por mútuo acordo.
empresa cuja sede administrativa (gerência efetiva) esteja si3. Se, por força do disposto no parágrafo 1, uma pessoa,
tuada em um Estado Contratante, exceto quaridO a embarque não seja pessoa física, for residente em ambos os Estados
cação ou aeronave seja operada apenas entre locais situados
contratantes, será considerada residente naquele em que se
no outro Estado Contratante;
localizar sua sede adminstrativa (i.e., gerência efetiva).
j) a expressão "autorldade competente" designa:
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ARTIGO V
Estabelecimento Permanente
1. Para os .efeitos deste acordo, a expressão "estabelecimento permanente" significa uma instalação fiXa onde a
e~presa

exerça, no todo ou em parte, suas atividades.

,. 2. A expressão_ "estabelecimento permanente" compreende, em especial:
a) um local de direção;
b) uma sucursal;
c) um escritório;
d) um fábrica;
e) uma oficina;
f) uma mina, uin 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, deste que tais atívidadcs tenham continuidade por período superior a seis meses;
b) a prestação de serviços, inclusive de consultaria, po'r
enlrpesas de uin EStado Contratante, por iiltermédio de funciOiiáriOs· ou de pessoal contratado no outro Estado Contratante, desde que tais atividades tenham seqüência, em úin
mesmo projeto, ou outro projeto a ele relacionado, por um
período um períodos perfazendo mais de seis meses dentro
de qualquer período de 12 meses.
4. Não obstante as disposições dos parágrafos 1, 2 e
3,-a expreSSão "estabelecimento permanente" não c-ompreende:
• a) mstalação destinada apenas à armazenagem, exposiçãd bU 'entregá âc bens ou mercadorias da emrpesa;
' ~) depósitO de bcns:ou' mercadorias da empresa em armazenagem, exibiÇão· óu para· entrega;·
··
c) depósito de bens ou mercadorias da empresa com a
mera finalidade de serem processados por outras empresas;
d) instalação fixa destinada ã compra de bens ou mercadorias ou à coleta de informações para a empresa;
e~- instalação fixa destinada a levar a cabo quaisquer outra~ tarefas acessórias à atividades da empresa.
5. Não obstante o disposto nos Parágrafos 1 e 2, se
uma pessoa- que náo seja um dos representantes independentes de que trata o parágrafo 6 - atuando num Estado
Contratante em nome de empresa do outro Estado Contratante, tem e exerce habitualmente o poder de celebrar contratos em nonie daquela empresa, tal empresa será considerada
estabelecimento permanente no Estado primeiramente mencionado, com respeito a quaiS_qlü:!r atividades exercidas por
aquela pessoa em nome da empresa. O disposto neste pará~
grafo não é .aplicável se as atividades, que a pessoa exerce
em nome da empresa, se limitam àquelas mencionadas no
parágrafo 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 agente geral por comoissão ou_ qualquer outro
agente 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.
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7. O fato de uma empresa residente em um Estado
Contratante controlar ou ser controlada por empresa residente
em outro Estado Contratante ou ali exercer sua atividade,
mantendo ou não um estabelecimento permanente, não é,
por si, bastante para fazer de qualquer dessas empresas estabelecimento permanente da outra.
ARTIGO VI
Renda de Propriedade Imóvel
1. A renda auferida por pessoa residente em um Estado
Contratante, proveniente da exploração da propriedade imóvel (inclusive renda de atividade agrícola ou florestal) situada
no outro Estado Contratante, está sujeita ao imposto do Estado Contratante onde se localizar o imóvel.
2. A expressão "propriedade imobiliária" é definida
conforme a legislação do Estado Contratante, em que o bem
estiver situado e a~range, em qualquer hipótese, a propriedade dos bens acessórias ao imóvel, gado e equipamento utilizado na exploração agrícola e florestal, direitos amparados
pela legislação ordinária sobre a propriedade territorial, usufr~to_ de propriedade imóvel e direftos a pagamentos fi"xós
ou variáveis pela exploração ou concessão da exploração de
depósitos minerais, fontes ou ou.tms r__ecur_s_os naturais; as embarcações e as aeronaves não são consideradas propriedade
imóvel.
3~-- O disposto no -parágrafo 1 aplica-se ao rendimento
proveniente do uso dircto, do arrendamento ou de qualquer
outra forma de utilização da propriedade imóvel.
4. O disposto nos parágrafos 1 e 3 aplica-se igualmente
ao rendimento da propriedade imobiliária de empresa e ao
rendimento de propriedade ilp.~vel utilizada para o exercício
de profissão liberal.
ARTIGO Vll
Lucros das Empresas
1. Os lucros de uma empresa de um Estado Contratante
são tributáveis somente neste Estado Contrante, a menos que
a empre:sa exerça sua atividade no outro Estadp Contratante
por meio de um estabelecimento permanente aí situ-ãdo. Se
a empresa exercer sua atividade nas condições acima mencionadas, seus lucros serão tributáveis no outro EStadO Contratante, mas unicamente na medida em que corresponderem
a esse etabelecimento permanente.
2. Observado _o que dispõe o parágrafo 3, quando uma
empresa de um Estado Contratante exercer sua atividade no
outro Estado Contratante por intermédio de um estabelecimento permanente ali situado, serão atribuídos, em cada
Estado Contratante, a esse estabelecimento permanente os
lucros que auferiria se fosse uma empresa distinta e indepen·dente, exercendo atividades idênticas ou similares em condições idênticas ou similares, e transacíonando com absoluta
independência com a empresa de que é um estabelecimento
permanente.
3. Na apuração do lucro de um estabelecimento permanente, serão deduzidas as despesas -incorridas para a consecução dos objetivos desse estabelecimento, inclusive as despesas de administração e os encargos ge.taís de direção realizados
no "Estado Contratante em que se localiza o estabelecimento
permanente.
4. Na medida em que se adote, em um Estado Cont;::atante, a prática de ratear o lucro total de urna em)resa entre
seus diversos estabelecimentos, o disposto no parágrafo 2 nãO
obstará a contin1-1idade de tal prática naquele Estado Contra-
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tante. O método de ra'teio, no entanto, não poderá contrariar
os. princípios deste Artigo.
5. Nenhum lucro será atribuído a um estabelecimento
permanente pelo simples fato de comprar bens ou mercadorias
para a empresa.
_
6. Para os finS dos parágrafos 1 a 5, a atribuição de
lucro ao estabelecimento permanente será feita, ano a ano,
observando-se o mesmo método, a me~()S _que haja motivo
suficiente para se 3dotar prática diversa.
7. Quando os lucros compreenderem parcelas de rendimentos tratados 'separadamente em outros Artigos deste Acordo, o disposto neste Artigo não prejudicará a aplicação dos
outros dispositivos.
ARTIGO VIII
Navegação Marítima e Aérea
1. Os lucros-provenientes da exploração, no-tráfego internacional, de embarcações ou aeronaves são tributáveis apenas 'no Estado Contratante em que estiver situaaa -a sua sede
administrativa (gerência efetiva).
2. Se a sede administrativa de ump, einpresa de navegação
for a bordo de uma embarcação, considerar-se-á situada a
sede no país de matrícula da embarcação ou, na falta deste,
no Estado Contratante no qual reside a pessqa que explora
o navio.
3. As disposições do parágrafo 1 também se aplicam
aos lucros provenientes da participação em-um--<-<-po-ol", uma
associação ou uma agência de operação internacional.
ARTIGO IX
Empresas Associadas
1. Quando:
a) uma empresa de um Estado Contratante participar
direta ou indiretamente da direção, controle ou capital de
empresa do outro Estado Contratante, ou
b) as mesmas pessoas· participarem direta ou indiretamente da direção~ controle ou capital de empresa do outro
Estado Contratante,
"
e, em ambos os casos, as duas empresas estiverem ligadas,
em suas relações cometciãis ou financeirãs, pOr condições
aceitas ou inipostas que difiram das que seriam estabelecidas
entre empresas independentes, os lucros que, sem essas condições, teriam sido obtidos por uma dessas empresas mas não
o foram por causa destas condições, podem ser incluídos no
lucro dessa empresa e tributados como tal.
ARTIGO X
Dividendos
pagos por uma companhia residente
em um Estado Contratante a pessoa residente no ou.tro Estado
Contratante são tributáveis nesse outro Estado.
2. Esses dividendos, contudo, podem ser tributados no
Estado Contratante em que tem sede a empresa que os distribui, de acordo com a legislação aí vigente; mas~ se a pessoã
que os receber for o beneficiário efetivo -dos dividendos, o
imposto assim estabelecido não excederá a 15 por cento do
montante bruto dos dividendos. O disposto neste parágrafo
não prejudica a tributação dos lucros da sociedade, que antecedem a distribuição dos dividendos.
' 3. O termo "dividendos", empregado no presente Artigo, des.igqa o~ rendimentos provenientes de ações, ações ou
direitos de fruição, ações de empresas mineradoras, partes
..de fur;td_ador ou outros direitos _de participação nos lucros,

1. Os

dividei~.Jos
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excluídos os créditos contra a empresa c ainda os rendimentos
de outras participações no capital, que,_ para efeitos tributários, sejam tratadas, pela legislação do país onde reside a
empresa que efetua a distribuição, como rendimentos de
açõ_es.
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 perm~nente ou escritório fixo- ali sítuados 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 residente em um Estado Contratante
tiver estabelecimento permanente no outro Estado Contratante, este estabelecimento permanente pode estar al sujeito
~retenção do imposto na fonte,de_acordo com a legislação
deste outro Estad() COntratante. T9davia, çsse imposto não
pOderá exceder a 15- por cento_ do lucro bruto do estabelecimento permanente, após o pagamento do Imposto de Renda
da pessoa jurídica, relativo a esses mesmos lucros.
6. Quando uma sociedade residente em um Estado Contratante receber lucros ou rendimentos do outro Estaao Contratante, esse ou~o Es.tad6: Contratante não poderá cobrar
qii3:lquer imposto sobre os dividendos pagos pela sociedade,
exceto na medida em que esses dividendos forem pagos a
pessoa residente naquele outro Estado Contratante ou na medida em que a relação, em virtude da qual os dividendos
são pagos. se vincular a Ufi1 estabf!leçimento 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 parte, de lucros ou de rendimentos
provenientes desse outro Estado.
ARTIGO. XI
Juros
1. Os juros provenientes de um Estado Contratante e

pagos e residentes no outro Estado Contratante são tributáveis
nesse outro_ Estado.
2. Esses juros podem, contudo, ser tributados no Estado
Contratante de que provêm, de acordo com a legislação desse
J;:stado Contratante. Mas, se a pessoa que os receber fór o
beneficiário efetivo dos juros, o imposto assim estabelecido
não excederá a 15 por cento do montante bruto dos juros.
J~_Não_obstante o disposto nos parágrafos 1 e 2, os juros
provenientes de um Estado Contratante e pagos ao Governo
do outro Estado Contratante, a uma de suas subdivisões políticas. a uma autoridade local, ao seu Banco Central ou a qualque! instituição financeira de propriedade exclusiva daquele
Governo, são isentos de impostos no primeiro Estado Contratante, e bem assim os juros de títulos, bónus ou debêntures'
emitidos por aquele Governo.
4. O termo "juros" utilizado neste Artigo designa os
rendimentos de créditos de qualquer natureza, garantidos ou
não por hipoteca; dotados ou não de cláusula de participação
nos lucros do devedor e, em particular, rendimentos de títulos
da dívida pública e rendimentos de bónus ou debêntures,
inclusive prêmios relativos a tais títulos, bônus ou debêntures.
.e.énas_ pecuniárias por atraso de pagamento não s.erão consideràdos juros, para os fins deste Artigo.
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5. Não se aplica-Õ -disposto nos parágrafos 1, 2 e 3 se
o beneficiário cfetivo dos juros, residindo em um Estado Contratante. mantiver negócios ou ·p-restar serviços no outro Estado Contratante de onde provêm 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- qúaiSSC Víricule a relação de crédito
que produziu os juros, e esses juros são pagos por aquele
estabelecimento permanente ou base fixa, cii"nsideram-se tais
juros provenientes do Estado_ Contratante onde se localiza
o estabelecimento permanente ou a instalação fixa.
7. Se, em conseqüência de "r"elações espeCiais entre o devedor e o efetivo beneficiário ou entre ambos e terceiros,
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 au-sência daquelas relações, o disposto neste Artigo aplica-se apenas a este último montante.
Neste caso, a parte excedente dos pagamentos será tributável
conforme a legislação de cada Estado c-ontratante, observadas
as demais disposições desse Acordo.
8. A alíquota estabelecida no parágrafo 2 não se aplica
aos juros provenientes de um Estado Contratimte e pagos
a um estabelecimento permanente de empresa do outro Estado Coritraümte situado em um terceiro Estado.

ARTIGO XII
Royalties
1. Os royalties provenientes de um Estado Contratarite
e pagos a residente no outro Estado Contratante são ·tributáveis nesse outro Estado.
2. Tais royalties, contudo, podem também ser tributados
no Estado Contratante de onde provêm e de acordo com
a legislação desse Estado; mas, se a pessoa que os reCeber
for o beneficiário efetivo dos royalties, o imposto incidente
não poderá exceder a:
a) 25 por cento do montante bruto dos royaliies provenientes do uso ou do direito de uso_ de marcas de indústria
ou comércio;
b) 15 por cento do montante bruto dos royalties em todos
os demais casos.
3~ O termo royalties, empregado -neste Artigo, designa
pagamentos de qualquer natureza, como contrapartida do uso
ou do direito de uso de direitos autorais de trabalhos literárioS,
científicos .ou -artísticos, iridi.iSiVe- f1lmes cinematográficos e
filmes ou fitas para emissão de rádio ou televisãO, qualquer
patente, técnica, marca de indústria ou comércio, desenho
ou modelo, planta, fórmula ou processo-secreto, bem como
pelo uso de um equipamento industrial comercial ou científico
e por informações correspondentes a experiências industriais,
comerciais---uu-dentíficas.
4. Não se aplica o disposto nos ·parágrafos 1 e 2 se o
beneficiário efetivo dos royalties, residindo em um Estado
Contratante, mantém negóciOs ou presta serviços no outro
Estado Contratante, mediante a utilizaçãci-àe estabelecimento
permanente ou escritório fixo ali situados e se o direito ou
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o bem, com relação ao qual os royalties são pagos, tem vincu~
lação com o estabelecimento permanente ou a instalação fixa.
Nesse caso, aplica~se o disposto no Artigo 14, dependendo
das circunstâncias.
5. Os royalties serão_ considerados provenientes de um
Estado Contratante quando o devedor for o próprio Governo
daquele Estado Contratante, uma sua subdivisão política, uma
autoridade local ou uma pessoa residente naquele Estado Contratante. Todavia, quando o devedor dos royalties, seja ou
não residente em -um dos Estados Contratantes, tiver num
dos Estados Contratantes um estabelecimento permanente
õu Uma base fixa com relação aos quais haja Sido contraída
a obrigação de pagar royalties, e caiba a tais estabelecimentos
a obrigação do pagamento, considerar-se-ão tais royalties pro~enientes do Estado Contratante onde o estabelecimento permanente ou escrit6rio fiXo eStiVer situado. 6. Se, em conseqüência de relações especiais entre o devedor dos_ royalties e seu beneficiário efétivo, ou entre ambos
e terceiros, o montante dos royalties pagos, tendo em vista
o uso, o direito ou a-informação pelos quais são pagos, exceder
ao que seria acordado entre devedor 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, aplicando-se, no que couber, o que dispõe este
Acordo.
ARTIGO XIII
Giiithos de Capital
1. Os ganhos obtidos por pessoa residente em um Estado
Contratante com a alienação de bem imóvêl de que trata
o artigo 6 situado no outro Estado Contratante podem ser '
tributados neste outro Estado Contratante.
..
.
2. Os ganhós provenientes da alienação de bem móvel
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 instalação fixa, mantido por pessoa residente em um Estado Contratante no outro Estado Contratante, com a finalidade de
ali exercer profissão liberal, inclusive os_ ganhos com a alienação do estabelecimento permanente (isoladamente ou em conjunto com o total da empresa) ou da instalação fixa, podem
ser tributados naquele outro Estado Contratante.
3.

Os ganhos com a alienação de embarcações 'Ou de
utilizadas no tráfego inter_r;:tªcional, ou dC bens
móveis relativos à operação desses veículos, serão tributados
some-nte no Estado Contratante em que estiver situada a sede
empresa.
---administrativa (i.e, gerência efetivã)
4. Os ganhos com a alienação de quaisquer outros bens,
excetuados os mencionados nos parágrafos 1, 2 e 3, serão
tributados em ambos os Estados_Contratantes.
ARTIGO XIV
Trabalho sem Vínculo Empregatício
1. Os rendimentos- obtidos por pessoa residente em um
Estado Contratante, cóm o exercício de profissão liberal ou
de outra atividade independente, serão tributáveis somente
nesse- Estado,-- excerõ--iios·seguintes- casOs; ·ern.--q-ue tais rendi~
mentes podem ser tributados também no outro Estado Contratante:
a) se a pessoa di~põe, no outro Estado Contratante; de
uma instalação fixa, em caráter permanente, para o exercício
de sua profissão, somente a parcela dos rendímentos relacioa~:r;-C?!lB_"Y~~.

da
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nada àquela instalação será tributada no outro Estado CentraM
tante;
b) se a remuneração pelas atividades exercidas no outro
Estado Contratante é paga por pessoa residente naquele Es(ado Contratante ou sustentada por estabelecimento perma-·
nente ou instalação fixa ali situados, somente a parcela da
remuneraÇão obtida naquela outro Estado Contratante será
por ele tributada.
2. A expressão "serviços profiS&ron3is" abrange, em especial, atividades independentes de natu_re~ científico-literária, artística, educacional ou de ensino, bem como as profissões liberais de médicos, advogados, engenheir.os, arquitetos,
dentistas _e_ contadores.

ARTIGO XV
Trabalho com' Vinculo Emprégaticio
1. Ressalvado o que dispõem os A~tigos 16, 18, 19,
20 e 21, os salários, OS ordenados e outras reiriunerações similares, obtidas por pessoa residente em um Estado Contratarite;
ein razão de emprego, serão tributáveis apenas nesse Estado
Contratante. Se o "tiab31ho é aí efetuã.do, as ·renrurterãções
Correspondentes são tributáveis nesse outro Estado.
2. Não obstante as disposições do parágrafo 1, a remuneração recebida por pcssoa·residente Cin um·Estado Contrata'hte relativame-nte a emprego exercido no outro Estado Con-

tratante será tributável somente no primeiro, se:
a) o beneficiáriO pe-rmanecer no ôuttô Estado Contratante por um período ou períodos não supe-riores 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 residen"te no outro
Estado Contratante, e. · ' ·
·
c) o encargo da remuneração não C\Htber a um estabele~
cimento permanente oU a_ urn -e-stabelecimneto fixo que o empregador mantenha no outro Estado Contratante.
3. Não obstante o disposto nos- parágtàfos 1 e 2 deste
Artigo, as remunerações relativas a emprego exercido a bordO
de. embarcação ou de ae~onave, ope-radas no tráfego iitterna~
cional por empresas de_ um Estado Contratante, serão tnOutados somente no Estado Contratante em que estiver situad·a
a sede da empresa.
- - -

ARTIGO XVI
Remuneração de Diretores
As remunerações de diretores e outros pagamentos similares obtidos por pessoa residente em um Estado Contratante,
na condição de membro do conselho de admiriistração ou
de outro conselho semelhante de empresa residente no outro
Estado Contratante, são tributáveis nesse _outro_ Estado.
ARTiGO XVII
Artistas e Atletas
1. Não obstante o disposto nos Artigos 14e 15, os rendimentos obtidos por pessoa residente em um Estado Contratante pela participação profissional em espetáculos, tais como
artistas de teatro, cinema, rádio ou televisão ou pelos músicos
e atletas nas suas atividades pessoais exercidas no outro Estado
Contratante, serão tributados nesse outro Estado Contratante.
2. Quando os rendimentos relativos a atividades pessoais exercidas por profissional de espetáculos, ou por atleta,
não são atribuídos a esses profissionais mas a outra pessoa,
tais rendimentos, não obstante o que dispõem os Artigos 7,
14 e 15, poderão ser tributados no Estado_ Contratante em
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que as atívidades do profissional de espetáculos ou do ,atleta
forem exercidas.
:i~ __Não obstatlte o disposto nos parágrafos 1 e 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 intel-câmbio
cultural entre os Govémos Qe ambos os Estados Contratantes,
estarão isentos de imposto naquele outro EstadO Contratante.
' . ARTIGO XVIII
Pensões
1. Observado o disposto no parágrafo 2 do Artigo 19,
as pensões e outras remunerações similares pagas a pessoa
residente em um Estado Contratante, relativamente a emprego anterior, serão tributadas somente naquele Estado Contratante.
2. Não Obstante o disposto no parágrafo 1, as pensões
e outros pagamentos sin:iilares efetuados. pelo Goverrt.o de
um-Estado Contratante ou por uma autoiidade governamental
local, dentro de um plano de saúde pública ou de um siStema
de seguridade social instituídos por aquele Estado Contra..
tante, serão tributados some·nte naquele Estado Contratante.
3. Todavia, tais pensões e outras remunerações simila:.
res poderão· também ser tributadas no outro Estado Contratante, se tais pagamentos forem efe"tuados por pessoa residente
naquele Estado Contratante ou por estabelecimento pei:ffia~
nente ali situado.
ARTIGO XIX
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 remunerações; contudo, serão tributáveis apenas
no outro Estado Contratante se os serviços forem prestados
naquele outro Estado Contratante_ e" se" 0 benefidáiio: resi·
dente nesse .outro Estado Contratante,
- i) for nacional desse Estado, ou .
.
_
--- ii) não tenha se tomado res4i_ente nesse Estado untc~mente par~ prestar os serviços. -· _- .
.. _
_,
2. a)· As pensões pa"gaS por um Estado Con-t[~t*I}t~,
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
prestados a esse Estado, subdivisão ou- ~1.!-tori~adt: -!ocal, são
tributáveis _sOmente nesse· Estado.
b) No entanto, essas pens6es.são tributáveis apenas·po
outro Estado Contratante se o beneficiário tiver _a- nacioiialidade desse outro Estado e nele residir.
3. O disposto nos Artigos !5, 16; 17 e-18 apliea-se às
remunerações.e ás pensões pagas em conseqüência de serviços
prestados relativamente a negócios explorados pelo Governo
de um Estado Contratante, por uma sua subdivisão política
ou por uma autoridade local.
ARTIGO XX
Professores e Pesquisadores
Uma pessoa física residente em 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
· cultural ali situada, ou que, cumprindo programa oficial de
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intercâmbio cultural, permaneça nesse Estádo ·Contratante

por período não superior a dois anos com a finalidade exclusiva
de lecionar, proferir cOnferências- õu 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.
ARTIGO XXI
Estudantes e Estagiários
1. Os pagamentos que um ·esi~dante estagiário, residente em um Estado Contratante, ou ali residente até se transferir para o outro Estado Contratante com o único fim de
estudar ou realizar treinamento, receber para cobrir as despesas de manutenção, educação ou treinamento, não serão tributáveis nesSe outro Estado Contratante, desde que tais pagamentos provenham de fontes situadas fora deste Estado Contratante.
2. No que respeita o auxílio~ bolsa de estudos e remuneração, não contemplados no parágrafo 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 reduções tributárias a que fazem jus as pessoas residentes
no Estado Contratante em que permanecer.
-

ARTIGO XXII
Outros Rendimentos
Os rendimentos de pessoa residente em um Estado Contratante, oriundos do outro Estado Contratante e não co~_tem
plados por este Acordo, serão tributáveis naquele outro Estado Contratante.
ARTIGO XXIII
Métodos para Eliminar
Dupla Tributação
1. No Brasil, a dupla tributação será eliminada da seguinte forma:
.
Quando uma pessoa residente no Brasil receber rendimentos da China, o monta-nte no imposto incidente sobre
tais rendimentos, devido na China nos termos deste Acordo,
será creditado contra o imposto bra_sileiro incidente sobre
aquela pessoa. O montante do crédito, todavia, não excederá
ao valor ·cto imposto brasileiro sobre aqueles rendimentos,
calculado nos termos da legislação e das normas tributárias
do Brasil.
2. Na China, a dupla tributação será elimiuada da seguinte forma:
a) quando um_a pessoa residente na China receber rendimentos do Brãsil, o montante do imposto incidente sobre
· tais rendimentos, devido no Brasil, nos termos deste _Acordo,
, será creditado contra o imposto chinês incidente sobre aquela
pessoa. O montante do crédito, todavia, não excederá ao
valor do imposto chinês sobre aqueles rendimentos, calculado
,' nos termos da legislação e das normas tributárias da China;
b) quando os rendimentos originários do Brasil forem
dividendos distribuídos por empresa residente no Brasil a em~
presa residente na China e que possua no mínimo 10% das
ações da empresa que realiza a distribuição, o crédito levará
em conta o imposto de renda recolhido pela empresa no Brasil.

·ARTIGO XXV
Não-Dlscrlminação
.
1. Os nacionais de um Estado Contratante não estarão,
no outro Estado Contratante, Sujeitos a quaisquer impostos
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ou obrigações acessórias que sejam mais onerosos Ou diversos
da tributação e obrigações acessórias aos quais estão ou pode·
rão estar sujeitos os nacionais daquele outro Estã.do Contratante.
2. A tributação de um estabelecimento pe_nnanente, que
uma empresa de um Estado Contratante _mantiver no outro
Estado Contratante, não será me-nos favorável nesse outro
Estado que a das empresas _desse outro Estado Contratante
que exerçam as mesmas atividades. O disposto neste parágrafo
não obriga um Estado Contratante a conceder às pessoas residentes no outro Estado Contratante as deduções pessoais,
os abatimentos e as reduções de imposto em função de estado
civil ou encargos familiares concedidos aos que residem nesse
país.
3-. Salvo quando se aplicaram as disposições do Artigo
9; do artigo 11, parágrafo 7; ou artigo 12, parágrafo 6, os
juros, os royalties e desembolsos feitos por empresa de ·um
Estado Contratante em favor de •pessoa residente no outro
-Estado -Contratante serão, ao se apurar o lucro tributável
daquela empresa, dedutíveis óas -mesmas condições que se. ob_servariam, se o pagamento houvesse sido feito à peSSoa
residente no pri~eiro Estado Coritrata:nte.
_
4. As empresas de um Estado Contratante Cujo capital
per~enc:er ou for, no todo ou em parte, controlado, direta
ou mduetamente, por uma ou mais pessoas residentes no
outro Estado Contratante, não est.arão sujeitas, no primeiio
Estado Contratante, a qualquer tributação qu obrigação acessória diversa ou mais onerosa do que a que outras empresas
s_emelhantes, do primeiro Estado Contratante estariam suj~itas.
-'
5. Neste artigo, o termo .. tributação" designa os impostos que são objeto do presente Acordo.
_ _
ARTIGO XXIV
Procedimento Amigável
1. Quando se considerar que os atos de um ou de ambos
OS Estados- Contratantes resultãril oü- poderão resultar em tributação divergente das disposições deste Acordo, a pessoa
prejudicada poderá independentemente do que dispuserem
as legislações internas dos Estados Contratantes, submeter
seu caso à apreciação da autoridade competente do Estado
Contratante em que reside. O casO de-que trata este parágrafo
deverá ser submetido à apreciação da autoridade competente
no prazo de três anos contados da primeira notificação sobre
a tributação divergente dos termos deste Acordo.
2. A autoridade compe.tente, se a reclamação se lhe afigu_rar justificada e não estiver em condições de lhe dar solução
satisiatória, envidará esforços para resolvei a questãO ã.migavelmente com a autoridade competente do outro Estado Contratante, com vistas a evitar tributação _divergente dos termos
deste Acordo~ 3. As autoridades competentes dos Estados Contratantes
envidarão esforços para resolver amigavelmente quaisquer dificuldades ou- dúvidas que surgirem da interpretação ou da
aplicação deste Acordo. Poderão também consultar-se mutuamente com vistas à eliminação da dupla tnl>utação em casos
não previstos neste Acordo.
4:- As autoridades competentes dos Estados Contratantes
poderão comunicar-se diretamente a fim de chegarem a acordo
nos termos dos parágrafos 2 e 3.
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ARTIGO XXVI
Intercâmbio de Informação
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ou em dia subseqUente, do mês de janeiro do ano civil imediatamente posterior àquele em que o Acordo. entrar em vigor.
ARTIGO XXIX

1. As autoridades competentes dos Estados Contratai1~
Denúncia
tes trocarão entre si as informações necessárias à aplicação
Este
Acordo
permanecerá
em vigor indefinidamente. No
do disposto neste Acordo ou do disposto nas respectivas legisentanto, qualquer dos Estados Contratantes, até o trigésimo
lações tributárias que disciplinam o imposto objeto deste Acordia do mês de junho de qualquer ano civil a começar depois
do, na medida em que a tributação ali disciplinada não contrade decorridos cinco anos da entrada em vigor, poderá denunriar as disposições deste Acordo, em particular para prevenir
ciá-lo ao outro Estado Contratante por via diplomática. Nesse
a evasão de tais tributos. O intercâmbio de informações não
caso. o presente acordo cessa fá seus efeitos:
· fica limitado pelo que dispõe o artigo 1. Qualquer informação
a)_ rel~tivamerite ao impOsto retido na fonte, às imporrecebida por um Estado Contratante será considerada secreta
tâncias recebidas a partir do dia primeiro de janeíro do ano
e será facultada apenas às pessoas ou às autoridades (inclusive
tribunais e colegiados administrativos) relaCionadas com os - CíVil imediatamente posterior àquele em que se formalizar
a denúncía;
tributos abrangidos por este acordo, conforme suas respectivas
b) relativamente a ou tios ·imposto"s ·contCnlplã"áos neste
competências para cfetuar o lançamento c a cobrança, aplicar
Acordo, aos exercícios fiscais que se in-iciarem a partlf-do
a legislação ou decidir sobre controvérsias. Tais pessoas ou
día primeiro de janeiro do ano civil imediatamente posterior ·
autoridades utilizará as informações somente para tais finalidaàquele em que se formalizar a denúncia.
des, e poderão revelar as informações em julgamentos públiFeito em Pequirri aos 5 ·diãs do mês de agosto de 1991,
cos ou decisões judicias.
em duas vias, em português, chinês e inglês, sendo os três
2. O disposto no parágrafo 1 não poderá, em caso algum,
textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de interser interpretado no sentido de impor a um dos Estados Contrapretação prevalecerá o texto em inglês.
tantes a obrigação:
_
Pelo Governo da República Federativa do Brasil pelo
a) de adotar medidas administrativas contrárias à sua leGoverno da República Popular da China.
gislação ou à sua prática administrativa ou às de outro Estado
Contratante;
- PROTOCOLO
b) de prestar informaç6cs que não podem ser obtidas
No_momento
da
assinatura
do Acordo entre a República
com base na sua legislação ou no âmbito de sua prática admiFederativa do Brasil e a República Popular da China Desti~
nistrativa normal óu das-do outro Estado Contratante;
nado a Evitar a D~:~pla Tributação e Prevenir a Evasão Fiscãl
c) de prestar informações que revelem segredos comerem Matéria de Impostos sobre a Renda (a seguir mencionado
ciais; índustriaiS, profissionais ou de processos comerciais ou
industriais, ou informações cuja comuniCa.ção seja contrária como "o Acodo"), os abaixo assinados acordaram as seguintes
disposições que constituem parte integrante do Acordo.
à ordem publica.
·
1. Com referência ao artigo 8
. O disposto neste Acordo não prejudicará a aplicação do
ARTIGO XXVII
artigo 11 do Acordo sobre Transporte Marítimo fírmado entre
o Governo da República Popular da China e o GOVerno da
Funcionários Diplomáticos e Consulares
República Federativa do Brasil, em 23 de maio de 1979.
2. Com referência ao artigo 10, parágrafos 2 e 5
Este Acordo em nada prejudicará os privilégios fiscais
Entende-se que os dividendo~ _a que se referem os paráde que gozam os funcionários diplomáticos c consulares, por
força de regras gerais do Direito Internacional ou .de dispo- grafos 2 e 5 ?o artigo 10, conforme regi_~trados neste A-coreto.
~m :onformrdade_comalegislação interna do Brasil, ª-brangem
sições de acordos especiais.
mterra~ente quatsquer lucros de negócios. bem como os lucros obtidos por um estabelecimento permanente .
ARTIGO XXVIII
.j. Com niterencia ao artigo il, parâgrató-3 Entrada em vigor
Entende-se que o disposto no parágrafo 3 do artigO 12
1. Cidil Estado ContratantC comlúiicará ·ao outr-O', por .~plicar-se~á a quaisquer pagamentos reCebidos em contraparvia diplomática, o cumprimento dos respectivos procedimen- tl~a pela prestação de assistência técnica ou de serviços téctos legais internos necçssários à entrada em vigor do Acordo. mcos.
Este Acordo entrará em vigor no trigésimo dia após a data
4. Com referência ao artigo 24, parágrafo 2
da segunda notificação.
_ __ ~ntende~se que o disposto no parágrãfo -5 do artigo 10
2. Os efriitos- deste AcOrdo ocorrúão·;
não contraria o disposto no parágrafo 2 do arti.go 24.
a) com relação aos impostos retidos na fonte, decorrentes
Feito~m Pequim aos 5 dias do mês de agosto de.l991,
de pagamentos realizados a partir de primeiro de janeiro do em duas vtas, em português, chinês e inglês, sen9o os três
ano civil imediatamente posterior àquele em que entrou em textos igualmente autênticos. Em caso de divergência de inter- · ·---- pretação, prevalecerá o texto em inglês. ·
Pelo Governo da República Federativa do Brasil.
b) com relação aos outro~ iln_p()stos abrangidos por este
Pelo Governo da República Popular da China.
Acordo, em anos fiscais que se iniciarerif iió prímeiro dia,
vigor~
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Faço saher que o Congresso Nacional aprovou, e_eu, Mauro Bcnevidcs, Presidente do Senado Federal, nos
termos do art. 48, item 28 do Rcgimen[o Interno,-Promlilgo o seguinte
DECRETO LEGISLATIVO N• 86, DE 1992
Aprova o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil e a República Italiana sobre Cooperação
no Domínio do Turismo, celebrado em Roma, em I 1 de dezembro de 1991.
Congre~so_Nacional Ue.crcta:
Art. 1" _E aprovado o texto do Acordo entre a República Federativa do Brasil c a República Italiana sobre
Cooperaçüo no Domínio do Turismo, cckbr<.~do cm Roma, em 11 de _dezembro de 1991.
Parágrafo úniCo. Süo sUjeitos à ~1preciação do Congresso Nacional quaisquer a tos que_ possam resultar em revisão
do referido Acordo, hem como quaisquer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretem encargos ou compromisSos ao patrimônio nacional.
Art. 2·' Este Decreto Legislativo entra cm vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novcmhro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente.

O

ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E O GOVERNO
DA REPÚBLICA ITALIANA SOBRE
COOPERAÇÃO NO DOMÍNIO DO TURISMO

ARTIGO IV
As Partes Contratantes estudarão os meios de aprimorar
e de intensificar o transporte c as comunicações entre os dois
países, estimulando o nuxo de turistas nos dois sentidos.

O Gove-rno da Rcptíhlil::a Fellcrativa do Brasil

ARTIGO V

e
O Governo da República Italiana
(dovarante denominados "Partes Contratantes"),
Animadas pelo dt'sejo de reforç<~r os laços d~ amizade
j;.i existentes:
Reconhecendo a crescente importància do turismo não
apenas para a economia dos Estados, llL.'lS tamhém para o
entendimento entre os povos~
__
Desejando ampliar, cm benefício n.!cíproco, a cooperação
entre os dois Eswdos no domínio do turismo;
No espírito das recomendações da Conferência das Nações Unidas sobre Turismo e Viagens Internacionais, realizada
em Roma, cm sctemhro de 1963;
No espírito do Acordo-Quadro de Cooperação Econômica, Industrial, Científico-Tecnológica, Técnica_ e Cultural
entre o Governo da República Ft>dcrativa do Brasil e o Governo da Rcptíhlica Italiana, assinado cm 17 de outubro de
1989,
Acordam:

ARTIGO I
As Partes Contratantes adotarão, tambt!mpgr-interméciio
de suas entidades oficiais de turismo, medidas tendentes ao
incremento das correntes turísticas entre ambos os países e
à coordenação de procedintentos aplicáveis ao turismO intercontinental.
ARTIGO U
As Partes Contratantes fomentarão c apoiarão, tambt!m
po-r intermédio de suas entidades oficiais de turismo, e com
base no benefício recíproco, a colaboração entre eiripresas
púhlicas e privadas, organizações c instituições doS dois Estados, no campo do turismo.
ARTIGO III
As Partes Contratantes procurarão facilitar c simplificar,
tanto quanto possfve\, as formalidades aplicadas ao ingresso
de turistas de ambos os Estados, hem o como à importação
e exportação-de documentos e materiais de propaganda turística.

As Partes Contratantes adotarão as medidas e os
procedimentos legais aplicáveis nos setores financeiro e fiscal
destinados a favorec~r_os investimentos recíprocos, sobretudo
mediante a formação de empresas mistas joint ventures, com
vistas a ampliar a infra-estrutura turística e contribuir para
o incremento e a regularização do fluxo turístico bifateral.
As P-~rte_s-Contratantc~ -e~penhar-se-_ão em aplica~.
aos investimentos no setor turístico, a regulamentação de tais
inVestimentoS prevista no Acordo-Quadro assinado cm 17 de
outubro de 1989, qual seja:
a) concessão de tratamento não menos favorável àquele
reservado aos próprios cidadãos c 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 c da possibilidade
de desinvestimento;
c) concessão de ressarcimento justo em caso_ dç expropriação; e
d) não utilização de qualquer mecanismo de proteção
interna com intenção de obstaculizar os fins do presente Acor1.

- z·.

do.

3. As Partes Contratantes _estabelecerão canais espedficos de informações sobre as possibilidades de investimento
no setor turístico mediante, entre outras iniciativas, a identificação de projetas, o intercâmbio de técnicos ~specialistas,
a organização de visitas e semin.ário_s para empresários e a
formação de registres de investidores potenciais.
ARTIGO VI
As Partes Contratantes examinarão a possibilidade de:
a) realizar estudos conjuntos relativos à demanda turís-

tica efetiva e potencial bilateral;
b) conceder assistência mútua em campanhas de publicf~
dade e promoção turística;
c) intercambiar informações sobre dados estatísticos, planejamento turístico e legislação, inclusiye aquela relativa à
conservação e à proteção dos recursos naturais e culturais;
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d) coordenar c promover programas c outras atividadcs
visando ao incremento dos nuxos turísticos nos dois sentidos.
especialmente as viagens coletivas e o turismo juvenil;
e) promovera intercâmbio de peritos no setordc turismo.
ARTIGO VII
As Partes Contratantes buscarão meios de explorar ações
comuns no domínio promocional, considerando prioritaria~
mente atividades que possam ser desenvolvidas conjuntamen~
te cm acontecimentos internacionais de turismo, formas de
promoção conjunta em mercados exterrlos c_ instituição de
bolsas de turismo periódicas, visarido -à divulgação da oferta
turística de expressão ítalo~brasileira.

ARTIGO Vlll
As Partes Contratantes estudarão a possibiifdade dC oferecer vagas em instituições áe ensino superior c médio ·na
área de turismo, de modo a favorecer a formação de técnicos
e de pessoal especializado cm turismo.
ARTIGO IX
A fim de estudar e propor medidas adequadas à concretização do presente Acordo. os órgãos de turismo de ambas
as Partes efetuarão, por intermédio dos canais diplomáticos,
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consultas e trocas periódicas de informações, de modo a se
manterem mutuamente informados sobre os progressos reali~
zádos. Poderão ser criados, quando necessário, grupos de
trabalho para exame de assuntos de interesse mútuo.
ARTIGO X
Cada Parte Contratante notificará a. outra do cumprimento das formalidades requeridas pelo seu ordenamento jurí-dico para a aprovação do presente Acordo, o qual entrará
cm vigor 30 dias após a data da segunda notificação.
ARTIGO XI
O presente Acordo terá vigência por tempo indeterminado. Poderá ser denunciado, a qualquer momento, mediante
aviso, por escrito e por via diplomática, de uma Parte à outra.
Neste caso, a denúncia surtirá efeito seis (6) meses após a
data de recebimento da notificação.
Feito em Roma, aos 11 dias do mês de dezembro de
1991, em dois exemplares 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, Gianni De Michelis.
-.-

-

...... -

w

Façq saber que o Congressó Nacíoriã.l 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• 87, DE 1992

Aprova 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 Brasflia, em 7 de maio
de 1991.

O CongreSsO Nacional decreta:
Art. 19 É aprovado o texto do Protocolo sobre _as Comemorações dos D_escobrimentos Portugueses_. celebrado
entre o Governo da República Federativa do BraSil e o -Governo da República Portuguesa, em Brasília, em 7 de ,
maio de 1991.
Parágrafo úniCO. São sUjeitos à apro"Va-ção do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resuJtar em r~visão
do presente Protocolo, bem como quaisqUer ajustes complementares que, nos termos do art. 49, inciso I da Constituição
Federal, acarretam encargos ou compromissos gravosos ao património nacionaL
Art. 2~ Este Decreto Legislativo entra·em vigor na data de sua publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992.- Senador Mauro Benevides, Presidente

PROTOCOLO ENTRE A REPÚBLICA
FEDERATIVA DO BRASIL E A
REPÚBLICA PORTUGUESA SOBRE
AS COMEMORAÇÕES DOS
RECEBIMENTOS PORTUGUESES .
Considerando que no ano 2000 se comemoram os 500
anos da viagem de Pedro Álvares Cabral e da sua chegada
ao Brasil e que esta representa o culminar de um processo
evolutivo na história do Atlântico, com raízes no Ano Mil;
ConsiderandO ainda que, a partir da viagem de Pedro
Álvares Cabral, se desenvolveu importante processo de encon~
tro de povos e culturas com papel preponderante na formação
da civilização atlântica, matriz da modernidade;

Considerando que se fOrmou', então, a partir do Átlân~
tico, uma 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 com espaço de convivência económica. social
e cultural;
Considerando, de igual modo, que as Comemorações do
V Centenário da Chegada de Pedro Álvares Cabral ao Bra~il
marcam momento importante da História dos dois países;
Consid~rando que o Presidente da República Federativa
do Brasil e o Presidente da República Portuguesa decidiram,
em 1987, constituir uma Comissão Luso~ Brasileira para as
Comemorações do V Centenário do Descobrimento do Brasil;

·~
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Considerando, finalmente, que 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 BrasH
e
O Governo da República Portuguesa,
Acordam:
ARTIGO I

Desenvolver, ao longo da prcscntç década (1991 a 2000),
~m programa comemorativo dos 500 anos da viagem de Pedro
Alvares Cabral que, conferindo uma forte dimensão cultural

ao relacionamento entre o Brasil e Portugal, contribua de
forma decisivá para· a projcção da comunidade luso-brasileira
no dealbar do terceiro milênio.
ARTIGO II
Ter presente o enquadramento que as açõcs acima referidas possam vir a ter nas comemorações dos dois mil anos
da ação evangelizadora da Igreja Católica. ·· ·
ARTIGO III
Constituir uma Comissão Bilã.teral Executiva com o objetivb de apresentar um conjunto de Programas anuais de projetas e ações específicas, com vista a dar exeqiíibiliâade ao
referido no Artigo 1~ do presente Protocolo.

ARTIGO IV
A Comissão Bilateral EXecutiva tem a segUinte 'Campo- ·
sição:
-- ' a) Da parte brasileira:
-Chefe do Departamento CUltural do Ministério das
·
Relações Exteriores;
-Chefe da DiVisão de Instituições de Ensino e Programas Especiais do MinistériO das Relações Extúiores;- Diretor do Serviço de Documentação do Ministério
da Marinha;
-Representante da Secretaria da Cultura da Presidência
da República;
-Representante dos meios univCrsitâdos.
'
b) Da parte portuguesa:
-Comissário-Geral da Comissão Nacional para asComemorações_ dos Descobrimentos Portugueses;
-Comissário Adjunto da Comissão ·Nacional parà as
Comemorações dos Descobrimentos PortugueseS; -Um representante do Ministério dos Negócios Estrangeiros;
- Um representante da Com unidade Portuguesa no Brasil;'
-Um Professor" Universitário Especialista em Cultura
·
·
·
Brasileira.
Os nomes dos membros da Comissão Bilateral Executiva
serão transmitidos por via diplomática.
ARTIGO V
A Comissão Bilateral Executiva será co-presiaiaa:· pelo
lado brasileiro, pelo Chefe do Departamento Cultural do Ministério das Relações Exteriores c, pelo lado português, pelo
Comissário Geral da Comissão Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses.
ARTIGO VI
A Comissão Bilateral Executiva deverá reunir-se uma
vez por ano, alternadamente no Brasil e em Portugal, estabele-
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cendo-se, sempre que possível, em cada reunião a data dCt
seguinte.
ARTIGO-VII
A Comissão Bilateral ExecutiVa exercerá sua atividade
até o día 31 de dezembro do ano 2000.
, ARTIGO VIII

O presente ProtoCOlo entrará em vigOr trinta di~s após a data do recebimento da segunda das_ ~9tas pel~s quais as
duas Partes comunicarem reciprocamente a sua aprovação
em conformidade com os processos constitucionais de ambos
os países.
Feito em Brasília, a:os 7 dias do mês de maio de 1991,
em dois exemplares originais em-língua portuguesa, sendo
ambos autênticos.
Pelo Governo da República Federativa do Brasil, Francisco Rezek.
Pelo Governo da República 'Portuguesa, João de Deus
·
Pinh-eiro.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do art. 48, item 28 do
Regímento InternÇI, promulgo a _seguil)te
RESOLUÇÃO N• 56, DE 1992
Reestrutura os cargos dá. Área de Telefonia e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
=Os cargos pertencentes à Categoria Funcional
de Auxiliar _L~gislativo, Área de Telefonia-, Nível Auxiliar
passam a integrar_a Categoria Funcional de Técnico Legislativo·, Nível Intenriediário, do Quadro de Pessoal do Senado_
Federal, com a respectiva área de especialização.
~Art. 2"'- Os atuais ocupantes dos cargos de que trata
o artigo anterior, que contarem no mínimio três anos na Categoria Funcional, são posicionados na Tabela de vencimentos
aplicável aos cargos de Nível Intermediário, na Classe P, Padrão IV, da Categoria de Técnico Legislativo, Nível Intermediário, do Quadro de Pessoal do Senado Federal..
Art. 3~ O dispostO nesta Resolução aplica-se aos proventos de aposentadoria e às pensões decorrentes do falecimento de servidores do Quadro de Pessoal do Senado Federal.
Art. 4 9 Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, com efeitos a partir de 1• de setembro de 1992.
Art. s~ Revogam-se as disposições em contrário.
Senado Federal~- 24 de novembro de 1992. - senador
Mauro Benevides, Presidente.
Faço saber que o Senado Federal aprovou, e eu, Mauro
Benevides, Presidente, nos termos do_ art. 48, item 28 do
Regimento Inteino, ·p-romulgo a seguinle
~ -Art. 1~

RESOLUÇÃO N• 57, _DE 1992
Autoriza o Governo do Estado do Ceará a contratar
operação de crédito externo junto ao Banco Interame~
ricano de Desenvolvimento - BJD, com garantia da
República Federativa do Brasil, no valor total equiva~
lente a até US$ 199,200,000.00 (cento e noventa e nove
milhões e duzentos mil dólares norte-americanos), destinada ao financiamento do Programa de Infra-Estrutura
Básica e Saneamento na Cidade de Fortaleza, Ceará.
O Senado Federal resOlve:
Art. 1~ É o Governo do Estado do Ceará, nos termos
das Resoluções n~ 96, de 1989, e 36, de 1992, do Senado
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Federal. autorizado a contratar operação de crédito externo
Comissão de compromisso: 0,75% ao ano sobre o saldo
junto ao Banco Intcramericano de Desenvqlovimento- BID,
não desembolsado do financiamento, contada a partir de ses~
com garantia da República Federativa do Brasil, no valor senta dias da data de assinatura_ do contrato.
total equivalente a até US$ 199,200,000.00 (cento e nOventa
b) Parcela de US$ 39,900,000.00:
e nove milhões .e duzentos mil dólares norte~americanos).
Prazo: 15 anos;
Parágrafo único. A operação de créditO externo referida
Carência: cinco anOs e seis meses;-qUe pOdcrâ scr-dilaüdo
neste artigo dcstina~se ao dcs_cnvolvimerito de um Programa
para sete anos e seis meses, a critério da Diretoria do Banco
de Infra-Estrutura BáSica e Saneamento, na cidade de Forta- Interamericano de D_esenvolvimento;
leza, Ceará.
Taxa de jüros: 3% ao ;ano;
Art. 2~ As condições financeiras da operação são as
Amortização: o empréstimo deverá ser totalmente amorseguintes:
_
_
Valor: US$ 199,200,000.0D (cento e noventa e nove mi' tizado pelo mutuário até o dia 15 de novembro de 2017, em
lhões e duzentos mil dólares norte-am~ricàQos), composto prestações semestrais, consecutivas c aproximadamente
de duas parcelas, uma deUS$ 159,300,000.00 e outra deUS$ iguais, a primeira das quais a partir de dezoitos meses da
data prevista para o desembolso final do financiamento, ha39,900,000.00~
' .
vendo possibílidade, suJeita a confirmação pela DiretÜria do
a) Parcela de US$ 159,300,000.00:
BID, para esse prazo ser dilatado para quarenta e dois meses;
Prazo: 15 anos;
Comissão de compromisso: 0,5% ao anô sobre o saldo
Carência: qUatro anos e seis meses;
Taxa de juros: a taxa de juros será de.terminada pelo não desembolsado do fin"anciamentO~ -COntaâã a partir de doze
custo de empréstimos qualificados para o semestre anterior, meses da data da aprovação pelo board do BID.
acrescida de uma margem razoável (expressa em termos de
..Art. 3" O prazo máximo para o exercício da presente
percentagem anual) que o Banco estabelecerá periodicamente- autorização é de duzentos e setenta dias a contar de sua publid~ acordo com· sua polítíCã SObre taxa de juros;
cação.
Amortização: o enipréS:firiio deverá ser totalmente amor- Àrt. · 4\' Esta Resolução entra em vigor na data de sua
tizado pelo mutuário até o dia 15 de novembro de 2017, em
'
prestações semestrais, consecUtivas e ãj:ifóXiOüldamente publicação.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. - Senador
iguais. A piimeira das quais a partir de seis meses da data
Mauro Benevides, Presidente.
prevista para o desembolso_ final do financiamento;

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 249' SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO
DE 1992
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República

- W 370/92 (n' 734/92, na origem), restituindo autógrafos de projeto de lei sancionado.
- N• 371 a 373/92 (n'' 738 a 740/92, na origem), de
agradecimento de comunicações.
1.2.2- Aviso do Ministro Chefe da Casa Civil
- N~ 155/92, e-ncaminhando informações do Ministério da Agricultura, do Ab~stecimento e Reforma Agrária
sobre os quesitos constantes· do Requerimento n" 630/92,
de autoria do Senador Ronan Tito.
1.2.3 - Ofícios do Sr. P Secretário da Câmara dos
Deputados
- Encaminha-ndo à revisão do Senado autógiafos dos
seguintes projetas:-Projeto de Lei da Câmara n' 91192 (h' 3.203/92,
na Casa de origem), de iniciativa do Presidente da República, que cria cargos nos Quadros de Pessoal das Instituições de Ensino Superior que menciona- e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n• 92192 (n' 1.308/88,
na Casa de origem), que dispõe sobre a remuneração dos

profissionais diplomados pelas escolas técnicas e industriais
de nível médio, e determina outras providências.
1.2.4- Pareceres
Referentes às seguintes rilátéiíãs:
~Projeto de Lei do Senado n• 318/91-Complementar
que determina os casos em que forças estrangeiras possa~
transitar pelo território nacional ou nele permanecer temporariárrfetfte;·me-diante permiss-ão do Presidente da República, independente da autorização do Congresso Nacional,
nos termos do disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso
II e 84, inciso XXII da Constituição Federal. (Redação
final.)
-Projeto de Resolução n'' 3/92-CN, que dispõe sobre
a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul. (Redação final.)
1.2.5 - Discursos do Expediente
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Apoio ao
Presidente em exercício, Itamar Franco, e repúdio às críticas veiculadas na imprensa dirigidas ao novo Governo.

SENADOR AMIR LANDO - Artigo do Jor~al do
Brasil, de ontem, intitulado "Itamar desiste de discurso
à Nação".
. SENADOR IRAM SARAIVA- Apelo ao Presidente Itamar Franco em favor da reabertura da Cai]{ego,
fechada no Governo Collor.
1.2.6 - Comunicação
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-Do Senador Odacir Soares, de ausência do País
no período de 20 dto: novembro a 6 de dezembro do corrente
ano.
1.2.7- Reque-rimentos
- N\' 830192. de autoria do Senador Francisco RoUcmberg. solicitando a transcriç.r.io, nos Anais-do Sen~_do Fede-_
ral, da matéria "Porque conspiram contra namar" de autoria do Jornalista Carlos Chagas, publicada no Jornal Correio Braziliense de hoje.
·
- N\' 831192. de autoria do Senador Raimundo _Lira.
solicitando licença para ausentar-se dos trahalhos da Casa,
durante os dias 30 do mês _em curso, 1\' c 2 de novembro
do corrente. Aprovado.
- W 832/92_dc autoria do Senador Divaldo Sumagy,
solicitando licença para afastar-se dos trabalhos da Casa,
a partir de 30 do corrente a 8 de dezembro próximo. Aprovado.
-N" 833/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando dispensa de interstício c prévia distribuição de
avulsos para a Mensagem n" 355/92 (n'' 703/92, na origem),
submetendo à consideração do Senado Federal o nome
do Dr. João Heraldo Lima, para exercer o cargo de Diretor
de Política Monetária do Banco CentraLdo Brasil. Aprovado.
- W 834/92, de autoria do Senador Pedro Simon,
solicitando' dispensa de interstício e prévia diStribuição de
avulsos para a Mensagem n" 358/92 (n' 708192, na origem),
submetendo à consideração do Senado Federal ·O nome
do Dr. Emt1io Garófalõ" Filho~ para cxÚcer o cargo de
Diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central do
Brasil. Aprovado.
- N9s 835 e 836/92, de urgência para os Ofícios n~
S/24 e 36/92, relativos a pleitos dos Municípios de Cambé
e lbiporã - Paraná.
1.2.8 - Ofícios do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados
- W 1.499/92, de substituição de membros na Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização.
- W 1.500/92, referente à indicação do Sr. Deputado
Álvaro Pereira para integrar, como suplente, a Comissão
Parlamentar Mista de Inquérito destinada a "investigar
a incidência de esterelização em massa de mulheres n_o
Brasil", em virtude de vaga existente.
- N• 1.501192, referente à indicação do Deputado Pinheiro Landim para integrar, como suplente, a Comissão
Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização-, em
virtude de vaga existente.
1.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n9 761/92, solicitarido, nos termos do
art. 172, inciso I; do Regimento Interno, a inclusão em
Ordem do Dia do Projeto de Lei do Senado o• 274/91,
que dispõe sobre o exercício da profissão de oceanógrafo
e dá outras providências. Aprovado.
Projeto de Lei do Senado n• 326/91, cjue autoriza a
convenção em cruzeiros da dívida externa brasileira, para
financiamento de projetas destinados ao desenvolvimento
sócio-econômico da região Nordeste, e dá outras providências. Apreciação sobrestada, após parecer de Plenário favorável nos termos do Substitutivo que oferece e abertura
de prazo para oferecimento de emendas.
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1.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n"" 835 e 836/92, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
1.3.2- Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR iOÃO FRANÇA - Visi1a de S. Ex·' e
outros parlamentares a localidades da Amazõnia assistidas
pela Marinha.
. SENADOR FRANCISCO ROLLEMBERG - Repúdio à liderança do Governador Gaúcho Alceu Cofiares,
pelas suas idéias corporativistas contra o federalismo e a
representatividade do Norte-Nordeste no Congresso Nacional.
SENADOR AUREO MEL LO- Participação de representantes da ala jovem de diversos partidos políticos,
·em reunião realizada hoje, no Senado Federal. Considerações sobre o julgamento do Presidente Fernando Collor
pelo Senado Federal.
SENADOR MÁRCIO LACERDA - O empobrecimento do povo brasileiro. Referê~çia ao estudo preparado pelo IBGE e fillanciado pelo Unicef, institulado
"Crianças e Adolescentes- Indicadores Sociais", conten~
do dados relativos à pobreza das crianças e adolescentes
brasileiros.

1.3.3 - Comunicações da Presidência
-Término do prazo para apresentação de emendas
ao Projeto de Resolução n\' 69, de 1992, sendo que ao
mesmo não foram oferecidas emendas.
-Término do prazo para apresentação de emendas
aos Projetos de Lei do Senado
252 e 291/91, 69/92 e
393/91-Complementar, sendo que ao de n'' 252/91 foram
oferecidas 30 emendas, ao n' 291/91 foram oferecidas 19
emendas, ao n9 69/92 _foram oferecidas 2 emendas, e ao
de n\' 393/91-Complementar, não foram oferecidas emendas.
-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 18 horas e 30 miriutos, com Ordem do Día que
designa.

o•

1.4- ENCERRAMENTO
2- ATA DA 250• SESSÃO, EM 25 DE NOVEMBRO
DE 1992

2.!-,-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1- Ofícios do Sr. 19 Secretário da Câmara dos
Deputados
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
'seguintes projetos:
-Projeto de Lei da Câmara n' 93/92 (n' 95/91, na
Casa de origem), que veda a exigência de carta de finança
na admissão de empregado.
-Projeto de Lei da Câmara n' 94/92 (n' 4.377/89,
na Casa de origem), que altera o parágrafo único do art.
1• da Lei n' 7.628, de 13 de novembro de 1987, que dispõe
sobre os preços mínimos da uva.
-Projeto de Lei da Câmara n' 95/92 (n' 637/91, na
Casa de origem), que dá nova redação ao art. 27_ da Lei
n~ 5.540, de 28 de novembro de 1968, que fixa normas
de organização e funcionamento do ensíno superior.

.

.
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-Projeto de Lei da Câmara n" 96/92 (n" 36/91, na
Casa de origem), que modifica o valor da pensão especial
de que trata o art. t·1 da Lei n" 7.099, de 13 de junho
de 1983, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n" 97/92 (n>' 79/91, na
Casa de origem), que acrescenta díspositivos ao art. 841
da Consolidação das Leis do Trabalho.
__
-Projeto de Lei da Câmara n" 98/92 (n" 635/91, na
Casa de origem), que altera o inciso I do art.. 585 da Lei
n" 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo
Civil, e dá outras providências.
-Projeto de Lei da Câmara n•' 99/92 (n' 566/91, na
Casa de origem), que íitclui os asilos na abrangência da
Lei n" 6.239, de 19 de setembro de 1975, que regula as
açõcs de despejo de hospitais, uitidades sanitárias oficiais,
estabelecimentos de saúde e ensino.
-Projeto de Lei da Câmara n" 100/92 (n' 1.123/91,
na Casa de origem), que dá nova redação ao an. 554 do
Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei da Câmara n" 101/92 (n" 894/91,
na Casa de origem), que acresCenta alínea áõ-indso II
do art. 275 do Código de Processo Civil.
-Projeto de Lei da Câmara n•' 102/92 (n' 1.289191,

na Casa de origem), que amplia, para o estrangeiro em
situação ilegal no território nacional, o prazo para requerer
registro provisório.
-Projeto de Lei da Câmara no 103/92 (n' 683191,
na Casa de origem), que revoga o Decreto n9 _15.777, de
6 de novembro de 1922, que aprova e manda executar
o Regulamento do Registro Geral da Polícia.
-Projeto de Lei da Câmara n" 104/92 (no 604/91,
na Casa de origem), que define e pune contravenção penal
referente a condutas atentatórias contra o património público c privado.
-Projeto de Lei da Câmara n" 105192 (n" 2.227/91,
na Casa de origem), que dá nova redação _ao ;u:L56 da
Lei n<>6.015, de 31 de dezembro de 1973 -LeLde Registras
Públicos.

2.2.2- Leitura de projeto
Projeto de Resolução n"71192, de autoria da ComissãL._
Diretora, que dispõe sobre aplicação da Resolução n" 59/91,
aos servidores do Senado Federal, e dá outras providências.

Novembro de 1992

2.3 -ORDEM DO DIA
-Parecer n" 363/92, da Comissão de Constituição,
Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n" 326/92 (n'634/92,
na origem), p-ela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Sr. João
Batista Tezza Filho, "para compor o Tribunal Superior do
Trabalho, no cargo de Ministro _Ciassista Temporário, re~
presentante dos_ empregadores, para o triênio de 1992 a
1995. Aprovado.
-Parecer nj) 391/92, da Comissão de Assuntos Eco nó~
micos, sobre a Mensagem n" 355/92 (n" 703/92, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Sr. João Her_aldo Lima,
para exercer o cargo de Diretor de Política Monetária do_
Banco Central do_ Brasil. Aprovado.
-Parecer n~ 392192, da Comissão de Assuntos Eco nó~
micos, sobre a Mensagem n° 358/92 (n" 708/92, na origem),
pela qual o Senhor Presidente da República submete à
deliberação do Senado o nome do Sr. Emüio _Garófalo
Filho, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos Interna~
cionais do Banco Central do Brasil. Aprovado.
--Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De~·
lesa Nacional sobre a Mensagem n" 346192 (n" 681/92, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República submete à deliberação do Senado a escolha do Sr .. José Aparecid_o de Oliveira, para exercer o cargo de Embaixador do
Brasil junto à República Portuguesa. Apreciado em sessão
secreta.
-Parecer da Comissão de Relações Exteriores e De·-resa Nacional sobre a Mensagem n' 350/92 (n' 690/92, na
origem), pela qual o Senhor Presidente da República sub~
mete à deliberação do Senado a escolha do St. Luiz Felipe
de Seixas Corrêa, Ministro de Primeira Classe da Carreira
·cte Diplomata, para exercer o cargo de Ambaixador do
Brasil junto ao Reino da Espanha. Apreciado em sessão
secreta.
2.3.1 - Desigllação da Ordem do Dia da próxima ses~
são

2.4- ENCERRAMENTO
3- ATO DA COMISSÃO DIRETORA

N• 38/92
2.2.3- Coniunicação
Do Senador Divaldo Suruagy, que se ausentará dos
trabalhos da_ Casa, no período de 30 do corrente a 8 de
dezembro próximo.

2.2.4--Apreciação de matéria
Redação final do Projeto de Resolução- na 3/92~CN,
que dispõe sobre a estrutura administrativa- da Comissão
Parlamentar Conjunta do Mercosul. Aprovada, nos termos
do Requerimento n' 837/92. À Câmara dos Deputados.

4- ATOS DO PRESIDENTE

N<> 456/92
N<>" 452/91 (Apostila)

5- MESA DIRETORA
6- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS

7- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 249a Sessão, em 25 de novembro de 1992
2• Sessão Legisfàtiva Ordinária, da 49a Legislatura ·
Presidência dos Srs. Epitádo Cafet!'lira, Nabor Júnior e Valmir Campelo
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, AC.HÂM-SB PRESENTES OS SRS. SENADORES:
.
.
.
Affonso Gamargo -Albano Franco - Almir Gabriel ;_
Aiufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir Lando - Antonio
Mariz - Aureo Mello - Bello Parga - Beni Veras - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dirceu Carneiro;.:; Ele!o
Álvares - Epitácio Cafeteira -- Esperidiâo Amin - Flaviano
Melo- Francisco Rol!emberg- Garibaldi Alves Filho- Garson Camata -Henrique Almeida.,. Humberto Lucena - Hydekel Freitas -·Iram Saraiva - Irapuan Costa Jünior - Jarbas
Passarinho- Joao Rocha- Josap!lat Marinho- Jose Fogaça- Josê Paulo Biso! -José Richa-:- José Sarney- Júnia
Marise - Jutahy Magalbaes - Lavoisier Maia - Levy Dias Louremberg Nunes Rocha - l.Oúfival Baptista - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mário Covas
-Mauro Benevides- Nabor Júnior -· Ney Maranhão -· Onofre Quinan - Eedro Simon - Raimundo Lira - Ronaldo Arágáo - Valmir Campelo.
·· ·
O SR. PRESIDENTE (Epítácio Çafeteira) -A lista de
presença acusa o comparedmento de 50 Srs. Senadores: Havendo número ~egimental, declaro_a,berta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
O Sr. ll' Secretário procederá à leitura do Expediente.
É lido o seguinte
.. .
.
.

EXPEDIENTE
MENSAGENS

Do PRESIDENTE DA REPÚBLICA
Restituindo autógrafo de projeto de lei sancionado:
N• 370, de 1992 (n' 734/92, na origem), de 23 do corrente,
referente ao Projeto de Lei de Conversão n" 3, de 1992, que
dispõe sobre a extinção do índicc_de Salários Nominais Médios
e o reajuste dos contratos de l<?~çá9 residencial, e dá_outras
providências, sancionado e transformado na Lei n"' 8.494, de
23 de novembro de 1992.
De Agr~decim('nto de Comunicações:
N• 371 a 373, de 1992 (n' 738 740/92, na origem),
de 23 do corrente, referente à aprovação das matérias constan~
tes das Mensagens SM n•" 211 a 214, de 1992,

a

AVISO
Do Ministro ChEire da Casa CiVil

A viso n~ 155/92, de 24 do correrite, encaminhado informa~
ções do Ministério da Agricultura, do Abastecimento e Refor~
ma Agrária sobre os quesitos constantes do Requerimento
n" 630, de 1992. __de autoria do Senador Ronan Tito.
Foram encaminhadas cópias ao requerente.

'OFíCIOS
Do Sr. JP Secretário da Câmara dos Deputados, encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos seguintes projetas. ·

PROJETO DE LEI DA C.Â.MARA N• 91, DE 1992
(N• 3.203/92, na çasa de Origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

__

_Cria cargos nos quadros de Pessoal das Instituições

de Ensino Superior que mencio'na e dá- outras prçvidências.
O Cqngresso Nacional decreta: _ _ _
,
Art. 1" Ficam Criados, nos Quadros de PeSsoai da Universidade Federal do Paraná, Universidade Federal de Roraima, Fundação Univefsidade de Brasília; Fundação Universidade Federal de São Carlos e Centro Federal de Educação
Tecriológica do Maranhão, os cargos efetivos especifiCa.dos
nos Anexos I, II, III, IV e V desta Lei.
Att. ·2o Os cargos á que se refere o artigo anterior serãoprovidos mediante a nomeação de candidatos habilitados em
concurso público nos tefroos da Lei no 8.112-, de 11 de dezem~
bro de 1990.
Art. J'?. A nomeação de candidatos a que se refere o
artigo anterior será autorizada pelo Minísffo da Educação,
-após análise das necessidades educacionais _e científicas de
cada uma das Instituições mencionadas no art. 1" desta .lei,
levando em consideração o critério fundamental da manu~
te:n.ção ,da qualidade do ensino, bem como a -disponibilidade
de recursos orçamentátios.
- Art. 49 A criação dos cargos de qUe. trata esta lei tem
por objetivo atender:
I - a expansão do Quadro de Pessoal Docente da Uni ver~
sidade Federal do Paraná, para o satisfatóriO atendimento
das atividades desenvolvidas nas áreas de Ensino, Pesquisa
e Extensão;
II - a expansão do Quadro de Pessoal Docente para
consolidação da Universidade Federal de Roraima;
III - a abertura de cursos noturnos-, pela Fundação
Universidade de Brasília, nas áreas de Química, Física. Matemática, Biologia, Português, Educação Artística e Pedagogia,
além da consolidação dos cursos de Admiilistr"ação e Arquivo~
lOgia, já existente-~() _período not1,1rno;
IV - a necessidade de docentes para os recém-criados
cursos de Biblioteconomina e de Educação Física e para a
implantação dos cursos noturnos pela Fundação Universidade
Federal de São Carlos;
V-...::...._ ã. estruturação do Quadro Docente do Magistério
Superior para atender as necessidades acadêmicas em virtude
da implantação dos cufsos de graduação do Centro Federal
de Educação Tecnológica do Maranhão.
Parágrafo único. As Instituições abaixo especificadas fi~
Cã.in obrigadas a oferecer os seguintes quantitativos de vagas
nos vestibulares dos cursos que estão sendo criados:
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Fundação Universidade de Brasília -----=--~84 vagas para
os cursos em criação e mais 144 vagas para os cursos de Administração e Arquivologia que estão sendo fortalecidos _com
a expansão de seu quadro de docentes;
Universidade Federal de Roraima---, 600 vagas em 1993,
660 vagas em 1994 e 660 cm 1995 e, a partir de 1996. a manutenção de 60 vagas no vestibular de cada curso criado;
Fundação Universidade Federal de São Carlos- 80 vagas/vestibular.
Art. 5~' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 6" Revogam-se as disposições em contrário.

Cronograma de Provimento de Vagas
Ano
1993
1994

1995
1996

Vagas Docentes
66
39
28

13

MENSAGEM N• 585, DE 1992

Cronograma de Provimento de Vagas

Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motiv9s dos Senhores Ministros de Estado
da Educação e do Trabalho e da Adminisir3Ção, O texto do
projeto de lei que "Cria cargos nos Quadros de Pessoal das
Instituições de Ensino Superior que menciona e dá outras
providências".
Brasília, 11 de setembro de 1992.- Fernando Collor.
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS' CONJUNTA MTA/MEC No
014, DE 25 DE AGOSTO DE 1992, DOS SENHORES MINISTROS DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DO TRABALHO E DA ADMINISTRAÇÃO
ExcelentíssimO senhor Presidente da República,
Encaminho a Vossa Excelência projeto- de lei que dispõe
sobre a criação de cargos efetivos do Grüpo· - Magistérlô
Superior, nos Quã.dros de Pessoal da Universidade Federal
do Paraná, Universidade Federal de Roraima e Fundação
Universidade de Brasflia.
2. A proposta tem como objetivo a expansão do Quadro
de Pessoal Docente, visando atender aos trabalhos desenvol~
vidos nas áreas de Ensino, Pesquisa· e EXtensão, e ainda a
abertura de cursos noturnos, a partir do segund_o semestre
letivo do ano em curso, pela Fundação Unh:ersidade_ de Brasília, nas áreas de Química, Física; Matemática, Biologia, Português, Educaçã;o Artística _e: Pedagogia, além da consolidação
dos _cursos de Administração e Arquivologia, já existentes
no período noturno.
A medida se aprovada, poderá beneficiar um mínimo
de 384 (trezentos e oitenta e quatro) candidatos aos novos
cursos e 144 (cento e quarenta e quatro) para os já existentes.
- Respeitosamente, Eraldo Tinoco Melo, Ministro de Estado da Educação. João Mellão Neto, Ministrq de Estado do
Ti"abalho e da Administração.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI No 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990.
Dispõe sobre o regime jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias e das fundações
públicos federais.

Vagas Docentes

1993

10

ANFXOll
UNIVF.RSIDADE FEDERAL OE RORAIMA

Cronograma de Provimento de Vagas
Ano

Vagas Docentes

1993
1994

58
38
39

1995

135
ANEXO lll
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE OE RRASÍUA

Cronograma de Provimento de Vagas
.Vagas· Docentes
48

41
29
16

1994

1995
1996

134

ANFXON
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE
FEDERAL OE SÃO CARLOS

Cronograma de Provimento de Vagas

1996

CENTRO FEDERAL OE EDUCAÇÃO
TECNO!.ÓGIA 00 MARANHÃO

UNIVF.RSIDAOE FEDERAL 00 PARANÁ

Ano

Ano
1993
1994
1995

ANEXO V

146

ANT!XOl

Ano
1993

Novembro de 1992

Vagas Docentes
5
4
6
4
19

.... ---··· ......... ·........:rr:rü'i:i:i'ii' .. '···.--.. ·--·-........... ·
Do Provimento, Vacância, ~emoção~ :R_e~istribuição e
Substituição
CAPÍTULO I
Do Provimento

...........................................................................
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SEÇÃO IIl
Do Concurso Público

Art. Ir. O concurso será de provas ou .de provas e títuM
los. podendo ser realizado em dias etapas, confOrme dispuserem a lei e o Iegulamento do respectivo plano de carreira.
Art. 12 . . Q.concllrso público terá validade de até 2
(dois) anos, podendo ser prorrogada uma únicã vez.·por igual
período.
§ I\' O prazo de validade do concurso e as condições
de sua realização serão fixados em edital, que será publicado
no Diário Oficial da União c em jornal diário de grande circulação.
§ 2"' Não se abrirá novo concurso enquanto houver candidato aprovado em concurso anterior com prazo de validade
não expirado.
• r o o • • • • • • o o < • o • • • • • • ~. ~~ "'-" • -~ ~.- ~-.
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA "'• 92, DE 1992
(N• 1.308/88, na Casa de origem)

Dispõe sobre a remuneração dos profissionais diplomados pelas escolas técnicas e industriais de nível médio,
e determina outras providências.
O COi1grCsso NaciOnal decreta:·
Art. r~ O piso sillariaf dos (:liplomados pelos cursos regulares de níve,l médio mantidos por escolas técnicas, escolas
industriaiS, institutos e f1.i"ndaçóes é. o fixado pela presente
Lei.
Art. 2\' O piso salarial fixado pela pfesente Lei é a remuneração mínima obrigatória por serviÇos prestados pelos profissionais definidos no art. 1", com relação de emprego ou
função.
Art. 3~ Para os efeitos desta Lei; as atividades ou tarefas
desempenhadas pelos profissionais enumerados no art. r~. têm
a duração de oíto horas de serviço.
.
Parágrafo único. A jornada de· trabalho é a fixada rio
contrato de trabalho ou determinação legal vigente.
Art. 4\' Para ·os efeitos desta Lei. os profissionais citados
no art. r\' são classificados em:
I -Técnicos Químicos, recorihecidos pela 'Lei n'-' ?.800
de 18 de junho de 1956;
. . .
· ···
II -TécniCos Industriais de nível médio, reconhecidos
pela Lei n'·5.524, de 5 de novembro de 1968.
. .
Art. 5~> Os cargOs de técnicoS d~ nível médio sonlenie
serão exercidos por profissionais legalmente habilitaÇ.os.
Artr 6~ Para a execução de atividades e tarefas do âmbito da profissão, como determin-adas na Lei n9 2.800, de 18
de junho de 1956, é na Lei n' 5.524, de 5 de novembro de
r968, fica fixado o piso salarial de cinCo vezes o salário mfnimo
comum vigente no País.
Art. 7~> A remuneração do trabalho noturno será feita.
na base da remuneração do trabalho diurno, acrescida de
25% (vinte e"dnCo por cento).
Art. 89 Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 99 Re!vogam-se as disposições em contráriO". ·
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LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N•' 2.800,.
DE 18 DE JUNHO DE 1956

Cria os Conselhos Federal e a·egionais de Química,
dispõe sobre o exercício da profissão de químico, e dá
outras providências.
O Presidente da República,
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
CAPÍTULO l
Dos Conselhos de Química
A rt. I'-' A fiscalização do exercício da profissão de químico, regulada no Decreto-Lei n\' 5.452, de }\' de maio de
1943- Consolidação das Leis do Trabalho, Título lll, Capítulo I, Seção XIII - será exercida pelo Conselho Federal
de Química e pelos Conselhos Regionais de Química, criados
por esta lei.
Art. 2'·' O Conselho Federal de Químíca e os Consei.I:ios
Regionais de Química são dotados de personalidade jurídica
de direito público, autonomia administrativa e·pâfrimoõial.
Art. 3~ A sede do Conselho Federal de QUímica será
no Distrito Federal.
Art. 4~ O Conselho Federal ct"e Qu-lm!ca Será c.onstituído de brasileiros natos ou naturalizados, registrados de
acordo com o art. 25 desta lei e obedecerá a seguinte comppsição:
a) um presidente, nomeado pelo Presidente da República
e escolhido dentre os nomes constantes da lista tríplice organi. zatia pelos membros do conselho;
b} nove conselheiros federais efetiv9s .e. tr~s suplentes,
escolhidos em assembléia constituída por delegado-eleitor de.
cada Conselho Regional de Química;
c) três conselheiros federais efetivos escolhidos pelas congregaçõe~ das escolas-padrões, sendo um engenheiro químico
pela Escola Politécnica de São Paulo, um·químico industrial
pela Escola Nacional de Química e um bacharel em química
pela Faculdade Nacional de Filosofia.

Pãi"á"grafo único. O número de conselheiros federais poderá ser ampliado de mais trê.s, mediante resolução do Conselho Federal de Química, conforme nec.essidades futuras.
Art. s~ Dentre os nove conselheiros federais efetivos
de que trata a letra "b" do art. 49 da presente lei, três devem
representar as categorias· das escolas-padrões mencionadas na
letra "c", do mesmo artigo.
.
§ 1~ Haverá entre os nove conselheiros, no mínimo,
113 de engenheiros químicos e 113 de químic~s industriais ou
químicos industri~i.i"s agrícOlas ou químicos
§ 29 Haverá também, entre os nove conselheiros, um
técnico químico.
Art. 6~ Os três suplentes indicados na letra "b" do art.
49 desta lei deverão ser profissionais correspondentes as três
categorias de escolas-padrões.
Art. 7~ O mandato do presidente e dos conselheiros
federaisefetivos e dos suplentes será honorífico e durará três
anos.
Parágrafo único. O número de conselheiros será renovado anualmente pelo terço.
ArL 8" São atribuições do Cpnselho Federal .9e Química:
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a) organizar o seu regimento int(.";rno;
b) aprovar os regimentos internos organizados pelos

Conselhos Regionais, modificando o que se tornar nec~ssário,
a fim de manter a unidade de ação~
c) tomar conhecimento de quaisquer dúvidas suscitadas
pelos Conselhos Regiona-iS-de Química _e dirimi-las;
d) julgar cm última instância os recursos das deliberações
dos Conselhos Regionais de_ Qu(mica;
__ _ _
e) publicar o relatório anual dos seus -trabalhos e, periodicamente, a relação de todos os profissionais regístrados;

O expedir as resoluções que se tornem nec-essârias para
a fferinterpretaÇã()c execução da presente lei;-

g) propor ao Governo Federal as modificações que se
tornarem convenientes para melhorar a regulamentação do
exercício da profissão de químico;
h) deliberar sobre questões oriundas de exercício de atividades afins às do químico;
i) deliberar sobre as questões do exercício, por profissionais liberais, de atividadcs correlacionadas com a química,
que, à data desta lei, vinham exercendo;
j) delib~rar sobre as questões do exercício, por profissionais liberais,- de técnicos de laboratório;
I) convocar e realizar, periodicamente, congressos de
conselheiros federais e regionais para estudar, debater e orientar assuntos referentes à profissão.
··
Parágrafo úniCo. As questões referentes às atividades
afins com outras profissões serão resolvidas através de entendimento com as entidades reguladoras dessas profissões.
Art. 9'·' O Conselho Federal de Química _só deliberará
com a presença mínima da metade mais um de seus membros.
Parágrafo único. As resoluções a que se rdere __a alínea
f do art. 3~ só serão válidas quando aprovadas pela maioria
dos membros do Conselho Federal de Química.
Art. 10. Ao presidente do Conselho Federal de Qtúmica compete, além da dircção do Conselho, a suspensão
de decisão q':le o mesmo tome e lhe pareça inconveniente.
Parágrafo úníco. O ato da ~uspensão vigorar~ até novo
julgamento do C'!SO, para o qual o presidente convocará segunda reunião, n'o prazo de 30 diaS, contados dO seu ato; se,
no segundo julgamento, o Conselho mantiver; flor dois_terços
de seus membros, a decisão suspensa, esta entrará em vigor
imediatamente.
Art. 11. O presidente do Conselho Federal de Química
é responsável administrativo pelo Conselho Federal de Qui~
mica. inclusive pela prestação de contas perante o órgão federal competente.
Art. 12. O Conselho Federal de Química fixará a composição dos Corisdhos Regionais de--Química; prOcurando
organizá-los à sua semelhança, e promoverá a instalação de
tantos órgãos quantos forem julgados necessários, fixando
as suas sedes e zonas de jurisdição.
Art. 13. As atribuições dos COnselhos Regionais de __ _
_ _ _
Química são as seguintes:
a) registrar os ~profisSionaiS de acordo Coril a presente
lei e expedir a carteira profissionalf
b) examinar reclamações e representaçõeS eSC-fitas acerca
dos serviços de registro e das infraçõcs desta lei e decidir,
com recurso, para o Conselho Federal de Química;
c) fiscalizar o exercício da profisSão. impedindo e punin~
do as infrações à lei. bem como enviando às autoridades competentes relatório documentados sobre fatos que apuraram
e cuja solução não seja de sua alçada;
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d) publicar relatórios anuais dos seus trabalhos, e, periodicamente, a 'rdação doS pfofissionais registrados;
_ _ e) organizar o seu regimento interno, submetendo-o à
aprovaç-ão do Conselho Federal de Química;
O sugerir ab CQnselho Federal de Química as medidaS
necessárias- à regularidade dos serviços e_ à fiscalização do
_exercício profissionat;
g) a'dmitir_ a colaboração_dos sindicatos e associações profissionais nos· calgos das matérias das letras anteriores;
h) elt!gei' 'uhi delegado-eleitor para a assembléia referida
na letra b do art. 49
Art. 14. A escolha dos conselheiros regionais efetuarse~á em assembléias realizadas nos conselhos regionais, separadamente por delegados das escolas competentes e por delegados-eleitores dos sindicatos e associações de profissionais
registrados no Conselho Regional respectivo.
Art. 15. Todas as atribuições estabelecidas no Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943- Consolidação das
Leis do Trabalho - referentes ao registro, à fiscalização e
à imposiÇão de penalidades, quanto ao exercfcio da profissão
de químico, passam a s-er de competência-dos Conselhos Re·
gionais de Quírilica. ·
Art. 16. Os Conselhos Regionais de Química poderão,
por procuradores seus. promover, perante o juízo da Fazenda
Pública e mediante o processo de executivo fiscal, a cobrança
das penalidades ou anuidades previstas para a execução da
presente lei.
Art. 17. A responsabilidade administrativa de cada
-Conselho Regional cabe ao_ reSpectivo presidente, inclusive
à prestação de contas perante o órgão federal competente.
Art. 18. O exercício da função de conselheiro federal
ou regional de química por es-paço de tempo não inferior
a dois terços do respectivo màndato, será considerado serviço
relevante.
Parágrafo único. O Conselho Federai de Química concederá. aos que se acharem nas condições deste artigo, o
certificado de serviço relevante prestado à Nação, independente de requerimento do interessado, até 60 (sessenta) dias
~pós a conclusão do manc;Iato.
Art. 19. O con~t;:lheiro federal ou regional que. durante
um ano, faltar, sem licença prévia do respectivo Conselho,
a 6 (seis) sessões consecutjvas ou não, embora com justificaÇão, perderá automaticamente o mandato, que passará a
ser exercido, em caráter efetivo, pelo respectivo suplente.
CAPÍTULO II
Dos Profissionais e das
, Es~~ci~izaÇões da: QUímica_

Art. 20. Além dos profissionais relacionados no Decreto-Lei 0 9 5.452, de 1~ de maio de 1943 - Conslídação das
Leis do Trabalho - são também profissiOnais da química
os bacharéis em quími~~ e Os téc!'li:os qU_ímicos.
______ §_~:- -~?-~ b!:!;~~~rets. ~~ _qmmtc_a,_ d!plomados pelas. fa~
tüldades ?e Filosofia oficiais ou oft~Iahz_adas ap~s _registro
de seus dtplomas nos Co~s~lhos RegiOnais de Qmnuca par~.
que possam gozar ~os direitos. decorrentes do Decreto-~1
n 9 l.l90,.~e 4 de ~bnl de 193~; ftca a~s~gurada a competênc~a
para realizar anáhse~ e pes~ui_~as qu~m1cas em ge:a.l..
. . § 29 Aos técn_tcos qu1mtcos,. diplomados oftctals ou ofiCiahzados, após regtstro de seus diplomas nos~ C~nselhos_ Re-_
gionais de química, f.ica asse_go.tada, a_ co~r:tencta para: a) análises qufmtcas aplicadas a mdustna;
_
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b) aplicação de processos de tecnologia química na fabricação de produtos, subprodutos e derivados, observada a especialização do respectivo diploma;
c) responsabilidade técnica, em virtude de necessidades
locais e a critério do Conselho Regional de Química da jurisdição, de fábrica de pequena capacidade que se enquadre dentro
da respectiva competência e especialização. ·
§ 3' O Conselho Federal de Química poderá ampliar
o limite de competência conferida nos parágrafos precedentes,
conforme o_currículo escolar ou mediante prova de conhecimento complementar de tecnologia ou especialização, prestado em escola oficial.
Art. 21. Para registro e expedição de carteiras profissionais de bacharéis em química e técnicos químicos serão
adotadas normas equivalentes à exigidas no Decreto-Lei n<.>
5.452, de 1? de maio de 1943 - Consolidação das Leis do
Trabalho -para os m'ais profiSSionais da química.
Art. 22. Os engenheiros químicos registrados no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, nos termos do
Decreto-Lei n'-' 8.620, de 10 de janeiio de 1946, deverão ser
registrados no Conselho Regional de Química, quando suas
funções, como químico, assim o exigirem.
-Art. 23. Independente de seu registro no Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura, os engenheiros indus·
triais, modalidade química, deverão registrar-se no Conselho
Regional de Química, para Oexercício de suas atividades como
químico.
-Art. 24. O Conselho Federal de Química, em resoluções definirá ou modificará as atribuições o-u cmn1fetências
dos profissionais da química conforme as necessidade~ futuras.
Parágrafo único. Fica o Conselfw Federal de Química,
quando se tornar conveniente, autorizãdo a proceder à revisão
. de suas resoluções de maneira a que constituam um corpo
de doutrina, sob a forma de Consolidação.

CAPÍTULO III
Das Anuidade e Taxas
Art. 25. O profiSSIOnal da química, para o exercíciO
de sua profissão, é obrigado ao registro no Conselho Regional
de Química a cUja jurisdição estiver Sujeitõ, ficando obrigado
ao pagamento de urna anuidade ao respectivo Conselho Regional de Químiêa·, até o dia 31 de março de cada ano, acrescida
de 20% (vinte por cento) de mora, quando fora deste prazo.
Art.- 26. Os Conselhos Regionais de Química cobrarão
taxas pela expedição ou substituição de carteira profissional
e pela certidão referente a anotação de função técnica ou
de registro de firnia.
Art. 27. As firmas individuais de profissionais e-ás-mais
firmas, coletivas ou não, sociedadeS, associações, companhias
e empresas em ·geral, e suas filiais, que explorem serviços
para os quais são necessárias atividades de químico, especificadas no Decreto-Lei n' 5.452, de 1' de maio de 1943 Consolidação das Leis do Trabalho - ou nesta lei, deverão
provar perante os Conselhos Regionais de Química que essas
atividades são exercidas por profissional habilitado e registrado.
Parágrafo único. Os infratores deste artigo, incorrerão
na multa de 1 '(um) a 10 (de-i) salários mínimos regionais-,
que será aplicada em dobro, pelo Conselho Regional de Química competente, em caso de reincidência.
Art. 28. As firniãs Ou entidades a que se refere o artigo
anterior são obrigadas ao pagamento de anuidades ao Conselho Regional de Química em cuja jurisdição -se situam, até ·
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o dia 31 de março de cada ano, ou com mora de 20% (vinte
por cento) quando fora deste prazo.
Art. 29. O Poder Executivo proverá, em decreto, à fixação das anuidades c taxas a que se referem os arts. 25,
26 e 28, e sua alteração só poderá ter lugar com intervalos
não inferiores a três anos, mediante proposta P,o Conselho
Federal de Química.
Art. 30. Constitui renda do Conselho Federal de Química, o seguinte:
a) 1/4 (um quarto) da taxa de expedição da carteira profissional;
b) 1/4 (um quarto) da anuidade de renovação de registro;
c) 114 (um quarto) das multas aplicadas de acordo com
a presente lei;
d) doações;
e) subvenções dos governos;
1) 114 (um quarto) da renl!a de certidões.
Art. 31. A renda de cada Conselho Regional de Química será constituída do seguinte:
a) 3/4 (três quartos) da renda proveniente da expedição
de carteiras profissionais;
b) 3/4 (três quartos) dã anuidade de renovação de registro;
c) 3/4 (três quartos) das multas aplicadas de acordo com
a presente lei;
d) doações;
e) subvenções dos governos;
O 3/4 (três quartos)~~ renda de certidões.
CAPÍTULO IV
Disposições Gerais
Art. 32. Os processos de registro_de licenciamento, que
se encontrarem ainda em despacho, no Ministério do Traba1ho, Indústria e Comércio, deverão ser renovados pelos interessados perante o Conselho Federal de Química, dentro de
180 (cento e oitenta} dias, a contar da data da constituição
desse Conselho, ao qual caberá decidir a respeito.
Art. 33._ Aos químicos licenciados, que se regis~rarem
em conseqüência do Decreto n<.> 24.603, de 12 -de julho de
19_34, ~icam asseguradas as vantagens que nie forem conferidas
por aquele decreto.
Art. 34. Os presidentes dos Conselhos Federal e Regionais de Química prestarão anualmente suas contas perante
) Tribunal de Contas da União.
§ 1~ A prestaçãO de contas do presidente do Conselho
Federal de Química será feita diretamente ao referidO tribunal,
após aprovação do Conselho.
§ 29 A prestação de contas dos presidentes dos Conselhos Regionais de Química será feita ao referido tribunal por
intermédio do Conselho Federal de Química.
-§ 39 Cabe -aos presidentes de cada Conselho a responsabilidade pela prestação de contas.
Art. 35. Os casos omissos verificados nesta lei serão
resolvidos pelo Conselho Federal de Química.
CAPÍTULO V
Disposições Transitórias
Art. 36. A as_sembléia que se realizar para a escolha
dos nove primeiros conselheiros efetivos e dos três primeiros
conselheiros suplentes do Conselho Federal de Química, previstos na conformidade da letra b do art. 4º desta lei, será
presidida pelo consultor técnico do Ministério do Trabalho,
Indústria e Comércio, e se constituirá dos delegados-eleitores
dos sindicatos e associações de profissionais de química, com
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IV- dar assistência, técnica na compra, venda e ~tiliza
mais de um ano de existência legal no País c eleitos cm assembléias das respectivas instituições, por voto secreto e segundo
ção de produtos e equipamentos especializados;
V- responsabilizar~se _pela elaboração e__ execução de
as formalidades estabelecidas para a escolha de suas diretorias
ou órgãos dirigentes.
prdjetos, cOmpã.tfveis com a respectiVa forniaÇão Profissiolial.
§ 1" Cada sindicato ou assodação- iitâicará Um únicoArt. 3~ O exercício da profissão de TéCnico Industrial
de nível médio é privativo de quem:
delegado-eleitor que deverá ser, obrigatoriamente, Seu sócio
I - haja concluído um dos cursos de segundo ciclo_ de
efetivo e no pleno gozo de seus direitos sociais, e prOfisSional
da qufmici, possuidor de registro como químico diplomado
ensino técnico industrial, tenha sido diplomado por escola
oficial, autorizada ou reconhecida, de nível médio, regular~
ou possuidor de diploma de bacharel em qu1mica ou técnico
químico.
mente constituída nos termos da Lei n~ 4.024, de 20 de dezembro de 1961;
§ 2Q Só Poderá ser eleito, na assembléia a que se refere
este artigo, para-e-xefcéf o- :mandato de conselheiro federal
II- após curso regular e válido para o exercício da profis~
de química, o profissional que preencha as condições estabele~ são, tenha sido diplomado por escola ou instituto técnico incidas no art. 4\' desta lei.
dustrial estrangeiro_ e reval_iciado seu diploma no Brasil~ de
acordo com a legislação vigente;
§ 3 9 Os sindicatos ou associações de prOfissio-nais da
química, para obterem seus direitos de- representação na as~
III- sem oS cursos e a formação atrás referidos, conte,
sembléia a que se refere este-artigO, deverão proceder dentro na data da promulgação desta lei. 5 (cinco) anos de atividade
do prazo de 90 (noventa) dias, a partir da data desta lei,
integrada no campo da técnica industrial de nível médio e
ao seu registro prévio pe-rant~fõ consuHor técnico dO Ministério
tenha habilitação reconhecida por órgão competente.
do Trabalho, Indústria e Comércio.
·
-Art." 4ç> Os cargos de Técnico Industrial de nível médio,
Art. 37. o-·cqnselho Federal de Química procederá, no serviço público federal, estadual ou municipal, ou em ór~
em sua primeira sessão, ao- sorteio dos conselheiros federais
gãos dirigidos indiretamente pelo poder público, bem como
de que tratam as letras b e c do art. 4'i' desta lei, que deverão
na economia privada, somente serão exercidos por profisexercer o mandato por um, por dois ou por 3 anos.
sionais legalmente habilitados.
Art. 38. Em assembléia dos conselheiros federais efeti~
Art. 5" O Poder Executivo promoverá expedição de re~
vos, eleitos na forma do art. 4~ presidida pelo Consultor Téc~ guiamentos, para execução da presente lei.
nico do Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio, serão
Art. 6o;. Esta lei será aplicável, no que couber, aos técni~
_
votados os 3 (três) nomes de profissionais da química que cós agrícolas de nível médio.
deverão figurar na lista tríplice a que se refere a letra a do
Art. 7Q A presente lei entra em vigor na data de sua
art. 49 da presente lei, para escolha, pelo Presidente da Repú~ publicação.
blica, do primeiro presidente do Conselho Federal de Quí~
Art. s~ Revogam~se as disposições em contrário.
mica.
(A Comissão de Assuntos Sociais.)
Art. 39. O Ministério do Trabalho, Indústria e Comér~
cio, pelo órgão competente, fornecerá cópias dos processos
existentes naquele ministério, relativos ao regiStro de químico,
PARECERES
quando requisitados pelo Conselho Federal de Quíffiica.
Art. 40. Durante o perfodo de organização do Canse~
PARECER N• 394, DE 1992
lho Federal de Química, o Ministro do Trabalho, Indústria
e Comércio designará um local pará sua sede~ e. à requisição(Da COmisSão biretora)
do presidente deste instituto, fornecerá o material e pessoal
- - necessário ao serviço. Redação final do Projeto de Lei do Senado no 318,
Art. 41. Esta lei entrará eril vigor na data de Sua publide 1991 - Ç~;tmplementar.
cação, revogadas as disposições em contrário·.A-comissão Díretora apresenta a redação final do Projeto
Rio de Janeiro, 18 de junho de 1956; 135• da Indepencomplementar, que
dência~ e 68• da República. - JUSCELINO KUBITSCHEK ~de Lei do Senado n' 318, de 1991 determina os casos em que forças estrangeiras possam-transitar
- Parsifal Barroso - Clóvis Salgado.
pelo território nacional ou nele permanecer temporariamente,
LEI N• 5.524,
mediante permissão do Presidente da República, indepen~
DE 5 DE NOVEMBRO DE 1968
dente da autorização do Congresso Nacional, nos termos do
Dispõe sobre o exerdcio da profi."i.SãÕ âe Técnico disposto nos arts. 21, inciso IV, 49, inciso II e 84, inciso
XXII da Constituição Federal.
Industrial de nível médio.
Sala de Reuniões da Comissão, 25 de novembro de 1992.
_- Mauro Benevides, Presidente - Iram Saraiva, Relator
Art. 1<? É livre o exercício da profissão de Técnico In- - Lavoisier Maia - Lucfdio Portella.
dustrial de nível médio, observadas as condições de capacidade
estabelecidas nestaJei.
ANEXO AO PARECER N' 394, DE 1992
Art. 2<.> A atividade profissional do Técnico Industrial
de nível médio efetiva~se nó segt.iiilte campo de realizações:
Determina os CãSõs em -que forÇa-s estrangeiras posM
I -conduzir a execução técnica dos trabalhos de sua
sam transitar pelo território nacional ou nele permaespecialidade;
necer temporariamente.
II -prestar assistência técnica no estudo e desenvolviO Congresso Nacional decreta:
mento de projetes e pesquiSas tecnológicas;
Art. 1~ Poderá o Presidente da República permitir que
· III- orientar e coordenar a execução dos serviços de
forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele
manutenção de equipamentos e instalações;
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permaneçam temporariamente. independente da a~~orização
do Congresso Nacional, nOs seguintes casos:
__ ,---1- para a execução de programas de apestramcnto ou
aperfeiçoamento ou de missão militai' -de transporte, de pessoal. carga ou de apoio logístico do interesse e _sob a coordenação de instituição púhfiCa nacional;
II -em visita oficíal ou não oficf;il programada pelos
órgãos gov_er_namentais. inclusive as de finalidades cientí(ica
e tecnológica;
III- para atendimento técnico, nas situações de abastecimento, reparo ou manutenção de navios ou aerónaves-estrangeiras;
IV- em missão de busca e salvamento.
Parágrafo único. À exceção dos casos previs~os neste
artigo. o Presidente da República _dependerá da autoriza_ção
do Congresso Nacional para permitir que forças estrangeiras
transitem ou permaneçam no tcrritódo-nacif?nal, quando será
ouvido. sempre. o Conselho de Deft:.sa Nacional.
Art. 2"' Em qualquer caso. dependendo ou não da mani~
festação do Congresso Nacional, a permanência ou trânsito
de forças estrangeiras no território naciOnal só poderá ocorrer
observados os seguintes requisitos, à exceçáo dos casos previstos nos incisos III e IV do artigo anterior. quando caracterizada situação de emergência:

I - que o tempo de permanência ou o trecho a ser transi~
tado tenha sido previamente estabelecido;
II- que o- Brasil mantenha relações diplomáticas com
o país a que pertençam as forças estrangeiras;
III -que a finalidade do trânsi_to ou da- permanência
no território- nacional haja sido plenamente declarada;
IV- que o quantitativo do contingente ou grupam(mto,
bem como os veículos e equipamentos bélicos integrantes_ da
forÇa hajam sido previamente especificados;
V- que as forças estrangeiras não provenha~ -de países
beligerantes, circunstância a ser pre"ViSta erri lei especial.
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PARECER N• 395, DE 1992
(Da Coffiissão Diretora)

Redação final do Projeto de Resolução
1992-CN.

n~

3, de

A Comissão Diretora apresenta a redação final do Projeto
de Resolução n~' 3, de 1992-CN, que_ dispõe sobre a estrutura
administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Sala de Reuniões da Comissão. 25 de novembro de 1992.
- Iram Saraiva, Presidente - Lucídio Portella, Relator Rachid Saldanha Derzi, Beni Veras.
. ANEXO AO PARECER N• 39S, DE 1992

Redação final do Projeto de Resolução n~ 3, de
1992- CN, que dispõe sobre a estrutura administrativa
da_Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
O Congresso Nacional resolve:
Art. 1'' Nos termos da Resolução n'' 2/CN, de 1992,
que "dispõe sobre a representação do Congresso Nacional
na Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul", e em cumprimento, especificainente, ao seu art. 2~', é definida a estrutura
administrativa da Seção Brasileira da Comissão, na forma
desta Resolução.
Sede
Art. 2"' A Secretaria Administrativa da Seção Brasileira
da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul terá como
sede o Congresso Nacional e funcionará nas _dependências
do Senado Federal.
Vinculação Hierárquica

Parágrafo único. Implicará em crime de responsabili~
dade o ato de autorização do Presidente da República sem
que tenham sido preenchidos os requisitos previstos nos incisos
deste artígo, bem como quando a permissão não seja precedida
da autorização do Congresso Nacional, nos casos_ em que se
fizer necessária.

Art. 3"' Por tratarwse de uma Comissão atípica e revesw
tida de caráter especialíssimo, sua secretaria administrativa
vincular-se-á hierarquicamente ao Gabinete da Presidência
do Senado Federal.
Atribuições

Art. 3•.> Verificada hipó~ese em que seja necessária: a
autorização do Có"ngresso Nacional para o trânsito ou permanência de forças estrangeirás no território nacional, observar~
se~ão os seguintes procedimentos:

Art. 4"' À secretaria da comissão caberá desempenhar
_
,
as seg_uintes c:ttribuições e _a,tiyidades:
a) arquivar a documentação da Comissão Padamentar
Conjunta do Mercosul;
b) divulgar as informações concernentes ao andamento
do processo de integração;
c) facilitar o contato entre os membros da Comissão e
autoridades integrantes do Grupo Mercã.do Comum e quaisquer entidades públicas e privadas envolvidas no processo _
de integração;
d) prganizar o apoio logístico às reuniões da Sessão Brasi~
!eira da Comissão ou das quais ela particip_e; _
e) elaborar e faZer publicar no Diário do Cong:r:esso NaciOnal todas as Atas de Reuniões da Comissão;
O prestar assessoramento direto às reuniões e preparar
estudos, pesquisas, pareceres e informações solicitadas pela
Comissão;
g) acompanhar a tramitação de proposições de interesse
do .Merco_sul, em andamento no Poder Legislativo;
h) manter atualizado o Banco de D3.dos; e

I - o Presidente da República encamjnhartá mensagem
ao Congresso Nacional, que tramitará na forma de projeto
de decreto legislativo. instruída cóm o conteúdo das inforinações de que tratam os incisos I a V do artigo anterior;
II - a matéria tramitará em regime ôe urgência,__ __ÇQID ·
precedência sobre qualquer outra na ü_~dem do Dia que não
tenha preferência constitucional. --Art. 4"' Para os efeitos desta lei complementar, consideram-se forças estrangeiras-o grupamentb oi.I contingente -de
força armada, bem como o navio, a aeronave e a viatUra
que pertençam ou estejam a serviço dessas forças.
Art. 5"' _ Esta lei complementar entra em vigor na data
de sua publicação.
Art. 6"' Revogam-se as disposições em contrário.
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i) desempenhar outras tarefa~ que lhe sejam solicitadas
ou requeridas pela Comissão.
Estrutura de pessoal
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iugar, toda pressa não é só inimiga da perfeição, mas sobretudo
amiga do perigo e do risco. E em segundo lugar, porque
essas manifestações envolvem um certo grau de responsabilidade e coerénda pólític3.s, tanto em relação ao passado
quanto ao futuro.
Art. 5~' A Secretaria Administrativa di! COri:iiSsão conVejo, por exemplo; criticarem o Presidente pela adoção·
tará com um!l estrutura de pessoal mínima de sete funcionários, que serão indicados pelo Presidente da Comissão e- de critérios políticos para a escolha do seu Ministério, descorequisitados à Casa de origem pelo Presidente do Senado brindo-se nele, agora, um tímido, que teria admitido concessões políticas na hora de indicar os seus Ministros.
Federal que os designará, e compor-se-á de:
Ora, Sr. Presidente, Srs. Senadores, todos nós conhe-Um SecretáríO--Executivo (DAS-4)- cargo privativo
de funcionário de carreira do Quadro Permanente do Senado cemos as circunstâncias que cercaram a ascensão do Sr. ltamar
Federal ou da Câmara dos Deputados, _indicado pelo Presi- Franco à Chefia do Governo e que aiilda perduram.
Foi o conjunto -de forças políticas pfedominantes, -em
dente da Comissão, após a aprovação da escolha pelo Plenário;
sintonia com o ~ep.timento esmagadoramente majoritário da
-Um Assessor Técnico (DAS-3) -cargo privativo de
Nação que, juntos, impuseram o afastamento e o julgamento
integrantes dos quadros de Assessoramento Legislativo do
Senado Federal ou da Câmara dos Deputados, preferencial- político do Presidente da República, ora em curso processual
nesta Casa, com-a -conseqüente solução iDstitucional. Essa
mente com especialização em Direíto Internacio-nal;
solução chama-se, nos termos da Constituição, Vice-Pre-si-Um Assessor Especial (DAS-3) -cargo com exigência
dente da República, que- diga-se de passagem- ultrapassou
de nível superior completo e notório conhecimento de M~r
incólume todas as fases anteriores, _do governante_ afastado,
cado Comum, preenchido em recrutamento amplo. por indicadesde a euforia inicial, passando pelos desencantos das proção do Presidente da Comissão, após a a·provaç"ão da escolha
messas irrealizadas, até a turbulência das denúncias resultantes
pela maioria de seus membros;
no processo de impeachment. É muito importante, a meu
-Um Chefe de Secretaria (DAS-2) - cargo privativo
ver, frisar esse aspecto, porque se O_ Vice Itamar Franco,
de funcionário de carreira do Senado Federal ou da Câmara
e~_algum momento, tivesse sido alvo de uma só das acusações
dos Deputados;
que atingiram o governante õra processado~ ·certamente a solu-Dois ASsfStentes Legislativos (DAS-1)- cargos privação institucional, exigida pela Nação e pelas forças políticas
tivos de funcionários dos quadros do Senado Federal ou da
que amplamente a representam, não passaria por ele, mas
Câinara dos Deputados;
por outro substitu-to na ordem sucessória estabelecida no tex-Um Agente de Serviços Legislativos (PG-2).
to constituciOnaL Despesas de funcionamento
Penso que não pode haver qualquer dúvida sobre isso:
o Sr. Itamar Franco assumiu o Governo, substituindo o PresiArt. 69 As despesas com o funcionamento da Seção dente impedido, não simplesmente porque fosse o seu Vice,
Brasileira da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul
mas em especial, porque é a expressão justa(posta)mente ética
serão atendidas por dotações próprias do Senado Federal,
e legítima, à exata feição, portanto, do primeiro mandamento
exceto no que -se :refere às despesas de pessoal, que serão
da nova cartilha do exercício do poder político no Brasil,
custeadas pela Casa respectiva.
formulado nas faixas e cartazes dos movimentos de rua pró-imArt. 79 Esta resolução entra em vigor na data de- sua
peachment. Doravante, antes de tudo, a ética na política.
publicação.
Isso é fundamental, porém não é o bastante. Se é fato
verificado que o Sr. Itamar Franco, ao assumir a Presidência,
O SR. PRE"SIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Expefez cessar instantaneamente a crise de corifiabilidade, não
diente lido vai à publicação.
o conseguiu, todavia, quanto aos problemas de governabi-·
Há oradores inscritos.
!idade. Estes, mais antigos que aquela, pois vêm desde o
Concedo a palavra ao nobre Senador Juta~y Magalhães.
fracasso do Plano Collor I, não se pode superar em prazo
O SR. JUTAHY MAGALHÃES(PSDB -BA. Pronuncia
tão curto quanto o desses dois meses de interinidade do Sr.
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)-~ Sr. Presidente,
Itamar Franco.
Srs. Senadores, é uma satisfação ver a Casa tãO cheia com
O primeiro passo que precisava ser (fado por ele era
50 Senadores presentes.
Temos lido e ouvido, nos últimos dias, inúmeras opiniões o de aproximar-se do Congresso· e daquele cOnjUnto de forças
políticas que reverberaram as aspirações nacionais. Tratava- críticas ao Presidente em exercício, Itamar Franco.
se, portanto, de governar com o Congresso, eSte mesmo que,
As mais duras, no plano político, mencionam idéias popuapós os seis meses do GovernO Cóllor, teve de aprender a
listas e imobilismo do Chefe do Governo. Já no plano pessoal
__
esgrimir com o Executivo.
· o atacam com expressões injustas.
Como fazer isso, senão oferecendo~se de boa vontade
TaiS opiniões brotaram inicialmente da palavra de alguns
aos Partidos e às Lideranças políticas no primeiro momento
articulistas e de editoriais e, agora, começam a ser repetidas
de formação do corpo governativo? E - note-se --e·a boa
pelas vozes de políticos.
vontade no sentido kantiano da expressão, ou seja, como
É a tentativa de fazer com que a opíiliãO publicada se
consciência do dever, no caso o dever ético e do dever político,
transforme em opinião pública.
_
este de conteú~o governativo.
Deixarei para outra ocasião o- exame dessas acusações
Muito al~m dessa boa vontade, entretanto, Sua Excede populismo e -imobilismo.
Quero hoje me detef sobre cerlas manifestações, publi- lência teve togo de munir-se de larga paciência. Os Partidos
cadas-pela imprensa, que me parecem, no mínimO, perigosa- queriam e não queriam, ao mesmo tempo, indicar os nomes
que o Presidente solicitava e aguardava.
mente apressadas. Digo perigOSamente porque, em primeiro
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O murismo, as iridecisões, de que tanto se acusava O
PSDB, passou a ser a práticci"de outros P:ar.ti~s _e d_e Lideranças políticas.
•
-- - ~
Com paciência e poder de decisão, apés3.r de algumas
indecisões de determinadas lideranças, o Sr._ 1Itamar Franco
foi compondo o seu MinistériO que, é lógiCÕ, Óâo agradava_
nem desagradava a todos, mas era a demonstração ine_quívoca
daquela consciência do dever a que me referi h~ pouco.
Onde está a timidez do_Sr. Itamar Fnincb nesse episódio?
Pelo contrário, ele enfrentou esse primeiro :mótnento com
tirocínio político e com desassombro cíviCo. Foi corajoso,_ sim,
sem ser fanfarrão.
Quem teria feito melhor do- quê ele?
Agora, é de se lamentar a confusão que estabelecem
- propositalmente ou não - entre a timídez pessoal, vale
dizer, a discrição de conduta, com uma suposta hesitação
de mando e de decisões. Disso, certamente, não sofre o Presidente em exercício.
Ele sabe muito bem que não é salvador da pátria. Mas
sabe melhor ainda que, se ultrapassada a interinidade com
o tempo que lhe restará, ele poderá ser, no máximo, o salvador
de um governo. Para e'ssa ·possibilidade, ele está tornando
as medidas necessárias, primeiro, arrumando a casa; segundo,
providenciando um saneamento financeiro; depois, reescalonando prioridades e, por último, cumprindo com indispensável
dose de cautela os compromissos da agenda que herdou.
Pergunto, Sr. Presidente, Srs. Senadores: o que seria,
humana e politicamente, exigível do Sr. Itamar Franco até
o final deste ano, que para ele começou em setembro, além
dessas medidas?
Prosseguem, porém, as críticas mais recentes, agora acentuando que o Presidente é 'vulnerável, ambíguo e muito lerdo". Talvez essa opinião, em outro sentido, possa ser conside-rada correta. Vulnerável, sim, o Sr. Itamar Franco está, desde
o instante em que assumiu a interinidade e precisou compor-se
com os grupos políticos que querem manter um pé dentro
e outro fora do governo. Vê-se, por aí, que se ambigüidade
existe não é do Sr. Itamar, mas desses grupos. Quanto a
ser lerdo nas decisões, todos nós sabemos que, às vezes,.isso
é necessário e preferível, para correr-se um risco meno-r do
que um caminhar com_pressa num campo minado.
Dizem óutros que o País eStá parado. Se verdadeira a
afirmação, não seria por culpa ou responsabilidade do Sr.
Itamar Franco. O País, na realidade, estacionou. -P10r -dó que
isso, ele retrocedeu. Esse processo, entretanto, não começou
há dois meses. Mesmo assim, essa paralisia é merà figuia
de retórica. Não é geral, nem progressiva. Ao contráriO, é
regressiva e - malgrado os críticos e oportunistas-de_ plantão
-os avanços na recuperação já se percebem, principalmente
no campo do relacionamento harmónico dos Poderes, que
é a base da governabilidade possível.
O que não existe mais é a imposição de uma vontade
_
imperial. Hoje busca-se o· diálogo.
Há também os que, de hábito, criticam a equipe iri.iriisterial, não pela alegada timidez do Presidente em exercício
na definição de nomes, mas porque ele teria errado na escolha
de alguns, considerados, por tais críticos, fracos. É Uma simples questão de ponto de vista, sem nenhum respaldo na realidade apresentada até aqui. Trata-se, enfim, de uma opinião
de visível parcialidade, sem nenhum compromisso c~m o verdadeiro interesse público no momento, que não condiz com
um combate aleatório ao Governo em transição e nascente,
mas com uma ajuda efetiva a que o País saia da crise.
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Outros, ainda, vêem o Sr. Itamar Franco como ··um homem conflitado cm_seus conceitos dos anos 50 e a realidade
dos anos 90". Rigorosamente, penso que seria preferível, para
o País, esse conflito que se supõe Presente no espírito do
atual Presidente, a um outro que pudesse existir, por exemplo,
entre conceitos dos anos 70 e a realidade desta_década.
Quando emergiu das multidões nas ruas a exigência de
um retorno à ética na política, isso implica um recuo no tempo,
exatamente para o resgate dos valores abandonados ou esquecidos.
A década de 50 foi pródiga em lições nesse campo. As
gerações que formavam a juventude de então apr~nderam,
na teoria e na prãtica, o que não se en-sina mais hoje. Entfetanto, isso ainda não se transformou em mitologia, em folclo~
re. Mora no inconsciente coletivo e pode explodir, como aconteceu, num clamor espontâneo do povo.
Será que até disso eles têm de reclamar do Presidente?
Quero dizer, Srs. Senadores, que quando o Sr. Itamar
Franco se sentir à vontade e sem qualquer cerimónia na chefia
permanente e incondicional do Governo, quando puder, sem
estorvo, apresentar à Nação a verdade do desastroso quadro
que herdou, sem qualquer melindre de pode_r ser acusado
de interferência, ainda que indireta, no ânimo dos juízes do
impeachment, nesse momento, tornando-se o Presidente efetivo desta República, com sua indiscutível integridade moral,
será o verdadeiro cumpridor do mandamento ético que o povo
nos inipós a todos.
Sei que, até lá, o tempo decorrido para ele e para o
País será uma eternidade.
Por ora - e é o pedido que faço no encerramento deste
discurso - se quiserem continuar criticando, tudo bem, é
um direito de cada um; mas, por favor, parem com a mania
de psicanalisar o Presidente. Deitem-se antes no próprio divã.
O Sr. Almir Gabriel- Perm_ite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHAES- Com prazer, nobre
Seriador.
O Sr. Almir Gabriel - Senador Jutahy Magalhães, V.
colçca um aspecto muito importante, o do julgamento
apressado que está sendo feito do Senhor Presidente Itamar
Franco. Diria que é um julgamento apressado porque parte
de um ponto que me parece fundamental. Na hora em que
o Presidente viesse ao Congresso Nacional, ou em cadeia
nacional, fazer um pronunciamento mostrando qual seria seu
plano de governo, teria- necessariamente de colocar a situação
em que encontrou o Estado brasileiro e, especialmente, a
União Federal. Uma vez situada claramente, juntará uma
série de argumentos e fatos que recairão sobre o Presidente
afastado Fernando Collor de Mello. A hipótese __que faço é
de que boa parte da sociedade brasileira, inclusive_políticos_,
interpretariam a apresentação desses dados como sendo uma
forma de reforçar, com argumentos concretos, o_afastamento
do Sr. Fernando Collor de Mello, o que significaria dizer
trabalhar em causa própria. Diria que essa atitude seria no
mínimo aética ou,pelo menos, de ética bastante duvidosa.
Portanto, a cautela que tem o Presidente da República em
assumindo não se colocar logo na condição efetíva de Presidente da República, é uma cautela perfeitamente de acordo_
com a ética que estamos até desacostumados a assistir. Ele
está sendo exemplar nesse ponto de vista. Um outro aspecto
é de que essa cautela não pode levá-lo, de forma alguma,
a uma timidez tal que não tomasse nenhuma providênda quando necessário fosse e creio que providências estão sendo tomadas como a reforma adrÍJ.inistrativa, qUe foi bastante ampla,
Ex~
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e a proposta de reforma fi::;cal que é, também, bastante ampla

e mexe em vários pontos da própria ConstiliTiÇão, até diria
que é mais-ampla do que seria o meu gosto. Pois bem, dentro
disso, não posso considerar que haja timidez propriamente
do Presidente da República, quando Sua Excelência dá seguimento ao País, não cria constrangimento de propostas e nem
de situações excepcionais. A economia nacional anda, ou seja,
quem comprava carne continua comprando, quem comprava
ovos continua comprando. Certamente os especuladores estão
muito receosos pois não sabem qual é o caminho que a economia brasileira vai tomar e na medida em que lhes falta boato,
falta-lhes também um dos instrumentos melhores e maiores
de uso para auferirem grandes lucros. De maneira que creio
que essas pessoas que se acostumaram a criar, através dos
boatos, sobressaltos, devem estar extremamente preocupadas.
Gostaria de ressaltar um aspecto que muito me surpreendeu.
Dois dias após a posse, ou a assunção, melhor dizendo, do
Presidente Itamar Franco, um jornal de grande circulação
nacional já comcçiiva a fazer críti<:as através de editorialistas.
Poucos dias depois, outro jornal, também de grande circula~
ção, se engajou, depois um terceiro jornal. Fico assim pensan~
do que razões reais existiriam no sentido de tamanha oposição
ou tamanha perplexidade desses editoríalistas. Pior ainda, ai~
guns políticos de muito conceito e grande experiência acabaram entrando também nesse rame-rame, nessa hist6ria de
que o Presidente não governa, de que o Presidente não está
atento às coisas do Brasil, que o País está paralisado. Diria
que cada uma dessas coisas, no fundo, acabam demonstrando
duas: uma primeira é a de que, infelizmente, várias pessõas
de expressão neste País acabaram colocando dentro de si próprios a condição de esperar sempre as soluções milagreiras,
as condições espetaculosas, as condições do salvador da pátria;
oq elas próprias se Sentein ·capazes de tal, ou elas estão com
saudade desse tipo de personagem política. O outro é que,
na verdade, quem deve estar temendo mais as alterações económicas deste Governo é o sistema bancário. Na medida em
que o sistema financeiro brasileiro pode antever alguma coisa
que não lhe seja tão favorável como, por exemplo, a redução
dos juros, uma certa entrada dos bancos oficiais em·- apoio
à pequena e microempresas, enfim, em apoio ã-esSas áreas
que estavam totalmente desamparadas, no momento em que
se reflete de maneira mais profunda sobre a prestação do
Sistema Financeiro de Habitação, que se tem uma discussão
licas, no momento em que essas coisas todas acontecem, certamente esses grupos se sentem em condiçõ_es _d_e temor, em
condições de risco. Então, diria que devemos ter um cuidado
muito grande no sentido de dar repercussão ou não. Ou melhor, devemos ter a obrigação de decodificar -iSsO que iestá
acontecendo no plano nacional. Penso que até aqui o Presidente Itamar Franco tem sido exemplar na sua conduta e
exemplar, inclusive, na sua postura como Presidente interino.
Tenho certeza de que o Senado Federal não vai permitir o
retorno do Sr. Fernando Collorde Mello. Isso é o que pressen~
timos. Esta Casa política saberia do desastre que representaria
para o País o retorno do Sr. Fernando Collor de Mello à
Presidência da República. Todavia, o fato concreto e legal
é que Sua Excelência ainda é o Presidente, embora afastado,
e, como_ tal, isso _implica para o Si".- Itamar Franco adotar,
também~ uma determinada postura. Então, na prática, as condições políticas, as condições administrativas, as condições
legais, todas elas acabam criando uma dificuldade extrema
e que cobra das lideranças políticas e dos formadores de opinião pública, que são os jornais, as televisões, as rádios, uma
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obrigação, não do Senhor Itamar Franco, mas com o Brasil'
e, sobretudo com essa juveritlide que foi às ruas, de cara
pintada, de forma alegre, exuberante, exigir que se some à
reativação económica do País, a ética, a moralidade, como
condição ess-encial, não apenas para a política, mas toda a
_sociedade brasileira. Festejo o discurso de V. Ex~
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Sou eu quem agradece
a colocação que faz em meu pronunciamento, porque V. Ex~
vem não complementar, mas trazer a força de argumentos
que poderia estar faltando a ele.
V. Ex~ aponta, em princípio, aquilo que está dentro da
linha do pensamento que aqui procurei externar-. Qualquer
interferência do Presidente, quando, publicamente, viesse
transmitir o quadro que ele recebeu, poderia, como V. Ex~
reafirmou, dar a impressão de que Sua Excelência estaria
querendo influenciar no- processo que está acontecendo aqui
no Senado Federal.
- O Presidente Itamar Franco tem, para inim, esta grande
qualidade: a defesa do princípio ético. Quando já estávamos
na fase onde ninguém mais tinhã dúvidas de _qual seria o
resultado da votação na Câmara dos Deputados, da licença
para a abertura do processo de impeachment no Senado, ninguém mais duvidava de que a Câmara -daria aquela licença;
fUi prácurado muitas vezes por jornalistas que diziam: nNão
é possível que esse Vice-Presidente não esteja articulando
seu Ministério".
Mas é verdade. Ele, até hoje, não deu um passo sequer
para articular um Ministério por uma questão ética, para não
avançar o sinal. Daí, V. Ex~ pode imaginar o que seja fonriar
um governo da forma como este foi formado.
Agora, dentro de uma tessitura muito bem-articulada,
com muita paciência,_com muita conversa, com muito entendimento e não com uma imposição de uma vontade imperial,
embora nos momentos adequados, quando a indecisão era
dos outros, ele tomava a decisão que era sua, de fazer a
escolha que lhe era mais acertada.
O Sr. Almir Gabriel --.- Permita-me colocar um outro
aspecto. (Assentimento do orador.)- Disse V. Ex• que criticas foram feitas porque-o Ministério foi uni Ministério pOlítico.
Ora, os ministros têm uma função política. O fato de ter
escolhido entre polítiCOs, rião é de estranhar, não há problema.
O que importa é saber se tem competência, tem hombridade,
tem garra para trabalhar, tem disposição, entusiasmo, paixão
para o trabalho. Bem, na medida em que todas essas-qualidades são preenchidas, qual é o problema? Nenhum! Pode-se
achar que fulano ou beltrano poderia até ·ser ri:telhor do que
quem foi indicado, mas com regra, com critéiiO, não se pOde
absolutamente criticar pelo fato de terem escolhido políticos,
todos eles sérios, todos_ eles competentes, todos eles articulados, de alguma forma maior ou menor, com os respectivos
Partidos. De maneira que não tem por Que estranhar o fato
de ser político. Seria de estranhar é que se colocassem burocratas ou colocassem pessoas que, ao revés de representarem
partidos políticos ou tendências e orientações, representassem
grupos económicos.
O SR. JUTAHY MAGALHAES- E aí V. Ex• atinge.
mais uma vez o fulcro da questãO. Por quê? Quais foram
as críticas maiores-que ouvimos? De que não havia ''notáveiS",
principalmente na área económico-financeira'.Agora, veja V. Ex~, os "notáveis" nos levaram até aonde?
Será que estamos satisfeifmf"cOm a -SitUaç3o atüal do Brasil,
em que os unotáveis" dominaram essa área, principalmente
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os que representavam aquelas áreas empresariais, especialmente do Sul? Será qué nós não poderíamos ter agora a experiéncia que estamos tendo. de um Ministro da Fazenda de
Pernambuco e um outro, Ministro do Plancjamento, de Minas
Gerais. em que eles estão levando à opinião pública opiniões
que estão merecendo respeito? Às vezes podem merecer críti-

cas, mas merecem o respeito porque ninguém tem dúvida
de que o que eles estão propondo é o que .eles acreditam
que seja o melhor para o País e não o que. seja o melhor
para alguns grupos que vão usufruir das decisões.
Temos. aqui, aquele exemplo citado pelo Senador E,'\pefidião Amin, da Lei n\' 8.200, que foi aprovada a toque de
caixa. menos de 24 horas, no Senado Federal. Então. veja
V. Ex~ aonde podemos ser levados. E, como V. Ex" diz, o
especulador deve estar triste, porque não está podendo ter
o direitO de pensar que vai usufruir de uma lei que vai lhe
beneficiar, e ele poder se antecipar àquela proposta e preparar
o seu terreno para ganhar alguns milhões de cruzeiros. Todas
as críticas são válidas, principalmente quando são com a intenção de ajudar a que se encontre o melhor caminho. Agora,
porque, como V. Ex• também levanta, em 48 horas de governo
já se critica o Governo por coisas que ele não poderia fazer,
não teve tempo de fazer? Agora, falar em imobilismo- como
disse, eu pretendo, amanhã, falar sobre populismo e imobilismo, são três pronunciamentos que quero fazer- mas, repito, falar em imobilismo? Há quanto tempo nós estamos_ tr_~tan
do de reforma fiscal e tributária neste País? Desde o Governo
Sarney. No último ano- do Governo Sarney já_ se falava na
proposta de reforma tributária-ou reforma fiscal mais ampla,
menos ampla. Passamos todo esse período do Governo Collor
e, agora. em menos de 60 dias, o Governo Itamar Franco
apresenta uma proposta ampla, que será discutida pelo Congresso. Sua Excelência não apresenta uma "·caixa-preta". Porque este, também, é o mal: muitas vezes nós estamos discutindo, acostumados com a idéfa de se impor uma vontade
imperial. Então, vem uma medida provisória, e pronto! Agora, não: agora está-se discutindo, está-se chegando a um entendimento,_está-se procurando o consenso, para ver o que é
melhor. na lei, para a reforma tributária. As propostas são
várias, as sugestões são inúmeraS, Nós, apenas, desejamos
que seja feita dentro de um prazo próprio, a fiin- de que
tenhamos condições, aqui no Senado de, também, fazermos
a revisão, que é um direito da noSsa Casa.
Mas, quanto a essas questões, eu não considero que seja
fora do comum fazer-se crítica nesse lado. Agora, fazer certas
análises, usar certas expressões de ordem pessoal, numa tentativa de menosprezar a figura do homem, aí é que se chega
a um ponto em que se precisa dizer que se deve dar um
basta. O que nós não podemos aceitar é esse tipo de crítica,
porque o que temos que pensar, a_cirna de tudo, é no interesse
nacional. Qual é o interesse nacional? É dar condições de
governabiljdade a este País, que não está com o "salvador
da Pátria", mas que está com alguém que deve salvar esse
Governo e que deve levar esse mandato até o fin'3f, para
procurar, nesse período ainda, dar um novo caminho ao desen~
volvimento do País, porque não podemos fiCãr sem-pre olhando para trás.
Quando se critica que o Presidente fala, por exemplo,
que não liga para o preço da aç·ão na Bolsa de Valores, não
é- no sentido de que Sua Excelência não queira que aquele
segmento tenha o movimento que todo o País necessita, quando é um país capitalista, mas é que Sua Excelência está preci- sª'ndo saber também, e principalmente, o preço do arroz e -
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do feijão. Esse aspecto social é que não querem ver. Então,
falam de populismo, quando não é. Porque alguns dizem:
- Ah! as tarifas. Vamos procurar uma tarifa justa. -Mas
por que aumentar a tarifa, sem saber se isso está significando
apenas, por urna forma simplista, dizer que o número da
inflação foi tanto, vamos aumentar tanto; não interessa a produtividade da companhia, não interessa se a companhia está
desperdiçando recurso, se não está, e não interessa se os salários só aumentam a cada quatro meses e a tarifa todo mês.
O Presidente quer saber dessas coisas.
Esse, o apoio ao Presidente que me disponho a dar, a
essas intenções que Sua Excelência tem demonstrado e que
por mim são reconhecidas, e que, aqui, como dizia antes
da sua posse, nesta cadeira daqui do fundo, eu procurarei,
sempre que possível, me manifestar.
O Sr. Francisco Rollemberg - Permite-me V. Ex~ um
aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Ouço o aparte do
nobre Senador Francisco Rollemberg.
O Sr. Francisco Rollemberg - Senador Jutahy Magalhães, hoje pela manhã, lendo os jornais, encontrei um artigo
do jornalista Carlos Chagas, cuja transcrição solicitei fosse
feita nós Anais desta Casa, haja vista que ele coloca as críticits
que estão sendo feitas ao Presidente Itamar Franco, da mesma
forma que V. Ex\ agora à tarde, acaba de colocar. Há de
se entender, Sr. Senador, que não estamos compreendendo
o que ocorre no País, neste instante, quando um Presidente,
que por força de circunstâncias constitucionais, não é o Presidente de fato. Em tão pouco tempo faz uma reforma administrativa, já aprovada pelo Congresso, propõe uma reforma
tributária que tinha sido motivo de notícias de jornal, mais
ou menos assim: - "Vamos mandar"- ~'Estamos mandando" -"Vamos aproveitar o projeto que já existe na Câmara,
de um Deputado" - e coisas deste tipo. CritiCa-se, depOis,
que o Presidente Itamar Franco está sendo lento nas suas
decisões, lento porque, em falando, preocupado com o social,
caíram as ações da bolsa, como se a b<?lsa não fosse um jogo
de iísCo. Se a bolsa cai e alguém perde, alguém jogou para
-ganhar. Mas a bolsa, normalmente,_ nã_o é para s_e_ ganhar,
imagina-se que se deva ganhar. E é isso que o Presidente
da República quer, para que essa bolsa funcione nos moldes
dos demais países que todos nós conhecemos. Critica-se que
o PreSidente Itamar Franco tem sido pouco agressivo na sua
política, porque esqueceu os "notáveis" e montou um Ministério, dito na maneira injuriosa, paroquial. Convocou políticos. Ora, para funções políticas, ninguém melhor que os próprios políticos. Num momento como esse, em que estamos
vivendo a febre, pelo menos no Congresso N~ciona1, do parlamentarismo, imagino que os notáveis deste País certamente
não virão todos a ocupar as cadeiras do Congresso Nacional
para que possam, então, ocupar os cargos que, por direito,
por tradição e por imposição de interesses os mais diversos,
devam lhes pertencer. Trouxe Gustavo Krause, de Pernambuco, um político já provado na vida pública, na área específica parã a qual foi eSColhido. Trouxe Paulo Haddad, para
o Planejamento, que, com a sua maneira de ser, com a sua
mineirice,'com a sua mineiridade, está-se impondo ante os
olhos da Nação, está-s~ impondo ante as demais nações que
estão Observando o problema brasileiro. Estamos vendo Ministros joveils como o seu filho - permita-me citá-lo o Ministro Jutahy Magalhães Júnior, que tem-se portado de
uma maneira ex~epcional, convocando a sociedade como um
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todo a trazer a Stla coniribuição àquele Ministério, e agindo
com transparência e lisura para permitir que aquelas coisas
do passado não ocorram mais, como os dcsviO_s_ -ae -verbas,
os dinheiros que não chegam nunca a canto algum. Agora,
pelo menos, com esse Ministro, com a postura que S. Ex~
vem adotando, nós todos_ vamos saber, a comunidade vai saber
onde as verbas estão chegando. Estamos com um colega desta
Casa, Ministro Jarnil Haddad, nosso companheiro, que está
procurando dar o seu toque, botar para andar, dentro da
sua filosofia,o Ministério da Saúde. Temos o COlega Hugo
Napoleão, Ministro de Estado, ex-Ministro da Educação, que
também tem procurado se conduzir com a maior seriedade.
Portanto,- acusar o Senhor Presidente - isso para não fazer
um comentário de todos os Srs. MiniStros indicados - de
madorra, de lentidão nas suas atitUdes é, no mínimo, uma
posição afoita, que não condiz com a realidade nacional. O
Presidente Itamar Franco, na condição de Vice-Presidcnte
em exercício, revelou-se_ competente, ágil e ll:ábil em muito
pouco tempo. Tenho certeza que, com a sua credibilidade,
que é o seu património maior, credibilidade essa que nós,
como seus colegas nesta Casa, conhecemOs e avalisamos, vai
dar a arrancada que todos desejamos. Não vai fazer um milaR
gre, mas vai fazer dois anos de GOverno sérío, acreditado
!! vai contar, tenho _certeza, Sr. Senador Jutahy Magalhães,
com V. Ex\ comigo, com o Seriador Almir GabrieCe--com
todos os Parlamentares desta Casa que queiram pelo menos
dar a este País um pouco de tranqüTiidade e desenvolvimento,
voltado, pela primeira ve:i ao longo de tantos anos. para o
social. Trata·~.se de u!n Presidente que diz: "Não se aumenta
mais tarifa pública na calada da noite!'~ "Precisaril.õs Conhecer-uma planilha de custos". "Só podemos aumentar aquilo que
o consumidor pode pagar". "Precisamos facilitar dctermiriaR
das coisas; precisamos dar um melhor- salário ao trabalhador
brasileiro". Ora, Sr. Presidente, quando é que- nós ouvíamos
isso? Nós ouvíamos é que o bolo preCisa-va crescer para depois
tá propondo que cresça o bolo, mas que, ao lado desse crescimento, cresça também a participaÇão do brasileiro mais necesR
sitado no inchar, no desenvolver desse bolo económico que
Sua Excelência pretende _criar para o BrasiL Fez bem V. Ex~
em vir à tribuna, nesta tarde, para falaf -sobre o Presidente
Itamar Franco, dizer aquilo que esperamos e estranhar, como
eu, que em tão pouco tempo oposições e opositores já eXiStam.
Opositores do nada, oposições não ser a: Quê: Porque Presidente está~se colocando ã altura do cargo para_ o qüal os brasileiros o escolheram, ao lado do PreSidente Fernando Collor
de Mello. Acho que não deveria ser firais extenso; v: EX~
fez_ um pronunciamento onde analisou 6 quadro atual com
profundidade; o orador que me anlecedcu, Senador Almir
Gabfiel, não digO quii complementou, mas que enfatizou aquilo de mais interessante que havia no pronunciamento de V.
Ex\ e está ali angustiado o nosso_ Se.n<;~:.dor úivaldo_Suruagy.
que também pretende ínterpelá-lo. Em suma, eu diria o seguinte: estou.,. .em gênero, número e grau, -_de--acordo Conl
o pronunciamento de V. Ex~, ao_qual me-somo no -apoiamento
ao Presidente Itaniar Franco, porque ainda acredito --que o
patrimóniO maior de um Presidente, nã.s condições qu~ esta-.
mos vivendo na República neste iristante~ é ó seu patr'fm.õOio·
moral. E isso, Sua EXcelênciá tem de sobra. SUa Excelência
tem credibilidade, tem condições moraiS c éticas de _gerir o
País nos dois anos que lhe restam na Presidência da RePública~

o

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Agradeço o aparte
de V. Er, Senador Francisco Rollemberg, porque ele é da
m~ior importáncia, tantO pela seríe_dade com que V. Ex~ exerce
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o seu mandato quanto pela preocupação que V. Ex~ tem de
ser justo e crítico, quando necessário, a respeito das ações
do Executivo. Por isso, a manifestação Çe V. Ex~ só faz engrandecer o Pr~sidente Itamar Franco, porque tenho certeza de
que Sua Excelência irá ficar muito satisfeito ao tomar conhecimento desse aparte, porque é a manifestação da vontade de
urri Colega que todos nós respeitamos.
Quando se fala em crescer o bolo para dividir ,lembro-me
q_ue essa foi uma tese que vigorou durante muito tempo. O
problema é que se dividia o bolo, quando crescia, pelas mesmas pessoas. As fatias ficavam rriãiores para aquele grupo
que concentrava a renda nacional em se_u poder. Agora, a
idéia é aumentar o bolo realmente, mas fazer com que uma
maior parcela da população tenha condições de_ ter também
urna parte desse bolo.
- Por isso. Senador, agi'adeço esse aparte de V. -Ex' que,
como diria o Senador Jarbas Passarinho, vem enriquecer o
meu pronunciamento. Mas V. Ex• pode ter a certeza de que
falo com sinceridade.
O Sr. Divaldo Suruagy - Senador Jutahy Magalhães,
permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR. JUTAllY MAGALHÃES- Com todo·o·prazer,
Senador Divald.o Suruagy.
O Sr. Divaldo Suruagy - O compromisso maior cJ.ue,
consciente ou inconscientemente, era cobrado do Presidente
da República pela esmagadora maioria-da população brasileira
era o restabelecimento da moralidade pública na condução
dos destinos da Nação. Esse compromisso está plenamente
atendido na personalidade do Presidente Itamar Franco. A
sua.honorabilidade, o seu espírito público, o credenciam ao
respeito do País. Ousaria oferecer algumas sugestões a V.
Ex~, que, como é sabido por todos nós, priva da intirnid3de
do Presidente, para que levasse algumas idéias que, imagino
eu, seriam válidas ao exercício da função presidencial. E faço
essas sugestões com a autoridade de quem, em agosto de
89, dizia da tribuna desta Casa que só reconhecia um lado
positivo na candidatura do então postulante Fernando Collor
de Mello à Presidência da República: a presença do Senador
Itamar Franco com_o seu_cornpanheiro de _chapa. Então, a
minha admiração;o meu respeito, a minha estima pelo Presidente Itamar Franco vem do convívio de quatro anos nesta
Casa. Apoiado nessa admiração e nessa estima, ofereceria
algumas sugestões para que V. EX~', se achasse conveniente,
as levasse ao conhecimento do Presidente da República. A
primeira delas é que um Presidente da República não diz
o que pensa, diz o que o povo pode ouvir, porque cada pronunciamento do Presidente tem reflexos profundos e multiplicadores dentro da socied(lde. Quando o Presidente faz essas
interrogações legítimas, de público e não nos gabinetes de
despacho da Presidência, elas pei'mitem dupla interpretação.
A primeira, muito bem colocada pelo Senador Almir Gabriel
e Senador Francisco Rollemberg, e muito bem defendida pór
V. Ex~, que é a preocupação do Presidente com o social,
também permite uma interpretação em vários segme·ntos da
sociedade brasileira, de que o Presidente está descOnhecendo
coisas que são elementares ao exercício de urna atividade,
de um condutor dos destinos de __uma Nação. Quando o Presidente pergunta a respeito do reajuste das_ tarifas públicas,
ele que tem o volume ou deve ter esse volume de informações,
através dos corpos técnicos das empresas que atuam nesse
setor, essas informações são colocadas diante dos Ministros
da área económica que deverão despachar com o Presidente
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da República, a fim-de que o Presidente dê a última palavra
em torno daquele assunto. A sugestão que deixo com V.
Ex~ é de que essas colocações fossem respondidas com decisões
do Presidente e não com interpelações levadas, porque p~r
mite essa: dubiedade de interpretações. O Presidente da República não faz discurso, faz pronunciamento, porque tudo que
ele diz tem repercussões, as mais diversas, dentro do corpo
económico e do corpo social daquele país. Daí a alta do dólar,
a queda do dólar, a alta da Bolsa, a queda da Bolsa, refletindo
não apenas um componente económico, mas um inquietaÇão
nos meios financeiros e nos meios sociais do país. O PresidCnte
da República não pode, na minha maneira de enxergar as
coisas, estar fazendo I.Ii.terpelações a Ministros atra~és -~dos_
jornais. Essas intcrpel3ções tém que ser feitas em gabinetes.
E, aí, sim, o Presidente com toda a autoridade que Sua Excelência possui, não s6 a autoridade do cargo, mas a autoridade
moral de que Sua Excelência é dotado, tem que fazer essas
cobranças e os resultados serem levados ao conhecimento
da opinião pública. Porque isso está ensejando, Senador Jutahy Magalhães, os sentimentos mais contraditóriOs dentro da
sociedade brasileira. Está falando aqui um admirador; está
falando aqui um amigo incontestáVel dá Presidente; está falando aqui um Senador com que Sua Excelência sempre contará
com o apoio e com a defesa intransigente dos interesses maiores da Nação em torno da figura do Presidente. Agora, é
conveniente que levemos ao Presidente todas essas dúvidas
que estão pairando dentro da sociedade que representamos
estaria contas à Nação de todos os atos em entrevistas coletivas, concedidas no Palácio do Planalto. Tentaria evitar entr~:-- _
vistas ao sabor de emoções, proferidas em logradoUro~_públi
cos, muitas vezes, sem a informação precisa da conotação
emprestada ou pelo Ministro A, ou pelo Ministro H em torno
de determinado assunto. Porque é natural que a imprensa
trabalhe no inusit~do, no polémico. Nós sabemos que polêmica vende jornaiS,polêmica vende revistas. Agora essa polémica dá uma idéia de divisão, de inquietação e de dese-ilcontro.
Confesso a V. EX' que estou preocupado, e essa minha preocupação tem o sentido de contribuir com o pronunç_iamento
de V. Ex~ e com a administração dO Presidente, que sempre
terá meu apoio, porque enxergo nele os atributos e qualidades__ _
maiores que um homem público deve possuir, que é a honradez, a dignidade e a consciência da r~sponsabilidade do cargo.
O Presiderite Itamar ú::m noção nítida de todas essas características que estou expondo ã V. Ex' Entretanto, penso que
ele tem que reformular alguns critérios de como pedir explicações aos seus Ministros, porque ele os está enfraquecendo.
Ministros quando são admoestados através de um jornal por
um Presidente da República, ficam enfraquecidos pe~ante à·
opinião pública. É bom que se diga isso ao Presidente._ Estou
dizendo da tribuna da Casa para que o Presidente saiba que
estou ouvindo isso em vários setores da sociedade brasileira
e o Presidente não pode ter dúvidas do apoio do Senador
Divaldo Suruagy. Espero que V. Ex~ receba isso como uma
contribuição e leve ao Presidente como uma sugestão daquele
que sempre estará oferecendo seu apoio para que ele tenha
o maior êxito possível; porque o éxito do Presidente Itamar
significa o bem-estar do povo brasileiro.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Diva!do s·u~
ruagy, penso que são importantes';as Colocações :feitas --porV. Ex~ porque são sugestões de alguém que toma conhecimento de fatos que ocorrem neste País. Pessoalmente, concordo quando V. E~ diz que o Presidente da República deveria
. dar entrevistas coletivas, e não ser assediado, com microfone
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na boca. para responder a perguntas diversas, feitas ao rriesi:no
tempo, com aquela balbúrdia, e, às vezes, em momento inadequado para uma manifestação .Isso concordo.
Não entendo, e sinto que há uma preocupação -muito
grande, e nessas coisas devemos ter muito cuidado com expressão, porque logo dizem que a: imprensa sempre é culpada.
Não que a imprensa seja sempre culpada. Mas as pautas para
as indagações que nos sâo feitas são no sentido de saber se
vamos critícar o Presidente ou o MiniStro.
Se não criticamos Ílem o Presidente, nem o Ministro nâo
intereSsa a resposta.
_Porque se criou a necessidade de continuar essas intrigas,
desencontros, seja lá como queiram chamar.
No meu entendimento, e assisti a tal entre-vista que o
Presidente falava sobre o Ministro dã Marinha, o Ministro
do Exército, não entendi nada, da mesma forma c_omo foi
colocado nos jornais.
Se houver parlamentarismo será um momento para se
discutir essa questão para o Ministério da Defesa.
Não foi "puxão de orelha" em ninguém. Talvez ele não
devesse se expressar naquele jeito, muito próprio dele. de
uma pessoa simples, de conversar e manifestar opiniões genéricas até nesses casos.
No caso do Ministro do Exército foi a mesma coisa, qual
foi a primeira preocupação?Tenho certeza que Sua Excelência
não falou a respeito da atual administração. Se foi logo de
início dizendo isso, depois fez consideraçõ.es genéricas sobre
um tema. É como a seguinte estória:- papai, manda dinheiro.
Se pedir que o pai mande dinheiro humildemente, está pedindo, se disser papai manda dinheiro, está exigindo. Essas coisas
são_colocadas de forma um pouco diferente, é uma interpretação daquele que ouve e daquele que deseja expressar a
sua opinião.
Considero, também, que não seria apropriado fazer admoestações públicas; mas quando Sua Excelência faz aquelas
indagações não acho que seja um desconhecimento do fato.
Quando Sua Excelência faz as indagações. é mostrando uma
preocupação para com aquilo que chamamos de aspecto social,
a política social. É para mostrar que esta preocupação está
presente no atual Governo. Sua Excelência quer saber detalhadamente tudo o q·ue se trata a respeito de aumento de
tarifa, por exemplo, assim como quer saber de outras coisas.
O normal, o costumeiro, é fazer isso nos encontros com Ministros, nas salas de seus gabinetes, mas isso também é feito.
O que sentimos é que o Ministério que aí está fez um
trabalho inicial de uma reformulação orçamentária. Não foi
dito como foi encontrado o Governo, mas todos nós, políticos,
não só eu e V. Ex\ sabemos a situação em que foi encontrado
esse Governo.
Sabemos que houve necessidade de fazer uma reformulação. Quero dizer que quando o Senador Francisco Rollemberg falou no Ministério do Bem-Estar Social fiquei muito
agradecido, porque para mim é plenamente satisfatório ouvir
elogios a pessoas do Ministério do Bem-Estar Social.
_ Mas os recursos do FGTS, destinados à habitação, foram
avançados até 1995 de forma imprópria, indevida e ilegal até
certo ponto e tudo foi gasto em uma seman·a praticamente
Sêih Observar qualquer critério de natureza técnica; apenas
com a preocupação de agradar a fulano e beltrano.
Esse aspecto não é só do Ministério do Bem-~star Social;
o Ministro da Previdência tem mostrado o que está podendo
fazer. Quando se fala em mobilismo não se presta atenção
ao que está sendo realizado; àquilo que os miniStros já estão
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cm condições de fazer. Alguns não tCm condições de executar
porque ainda não dispõem de recursos necessários, e o Senador Affonso Camargo está aí e sabe das dificuldades de c_lestinação de recursos aos ministérios. S.Ex~ conseguiu, depois
de um determinado momento, fazer com que o Ministro Marcílio abrisse um pouco o _cofre- pouca coisa, muito menos
do que se necessitaria para fazer uma administração rríais
ampla como a que o País está precisando.
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c fiC_a_r_ com nossa consciência tranqüila. Foi _nesse sentido

que quis fazer meu aparte. Saiba V. Ex• que todas as vezes
que ocupar a tribuna eu o farei no sentido de_ajudar o País.

O SR. JUTAHY MAGALHÃES -Não tenho dúvidas
disso, porque conheço V. Ex\ no Senado Federal, há 14 anos.
Portanto, tenho condições de saber o que V. Ex~ pensa, quais
são seus princípios e o que pretende com suas manifestações,
que são sempre bem acatadas por seus companheiros.
V. Ex~ foi Miriistro de um governo que critiquei durante
Então, estamos aqui falando de um ministério que foi
cerca de dois anos em que exerceu o poder, mas nunca tive
constituído da forma que todos conhecemos; não houve aquele
condições, mesmo se quisesse, de atacar a Pasta que V. Ex~
ajustamento entre ministros e o próprio Presidente da Repúdirigiu; cõ-mo tainbéin há outros ministros daquele Governo
blica; não houve tempo para isso. Qualquer prefeito eleito
que várias vezes foram por nllm elogiados.
-com exceção de A lagoas- está dispondo de tempo necesMas a preocupação de se_ fazer a crítica construtiva é
sário para preparar o conjunto de seus auxiliares, estabelecer
muito importante para qualquer governante, porque o fato
uma linha de política para o governo e, dentro dessa linha
de chegar lá, aplaudir e dizer que está tudo formidável, está
política, entrosar-se com os seus aUxiliares.
tudo certo, tudo correto, não t! papel de amigo, mas de quem
Até agora. o Presidente Itamar não teve esse tempo nequer usufruir do Poder e ficar junto dele. Ou seja, o verdadeiro
cessário. Houve, de certa forma, algum desencontro, mas
amigo é aquele que chega e diz: "Olha, Fulano, você me
não com a importáricia que lhe foi atribuída; o tipo de desendesculpe, mas está havendo essa dificuldade, acho que neste
contro que se procurou mostrar, como se fosse recado contra
ponto "vOcê e~tá equivocado; pelo menos analise essa questão,
fulano, contra sicrario ou contra beltrano; Sua Exelência não
reflita sobre ela e veja se a crítica que está sendo feita mer-ece
mandou qualquer recado; a sua conversa, ele a faz pessoalou não alguma consideração". Esse é _o papel daquele que
mente - é o estilo dele.
deseja colaborar.
O Sr. Affonso Camargo- Permite-me V. Ex~ um aparte?
E é esse_ o pape_I que_desen1penho desta tribuna; defendo
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Darei o aparte a V.
um Governo no qual acredito; defendo uma pessoa que aprenEx~ Quando fala o Ministro Affonso Carnargo, tenho que
di a respeitai e saber o que pensa; que o seu desejo é de
recebê-lo.
ac~rtar; que sua posição é a ética absoluta- ninguém pode
fazer qualquer manifestação contra a ética do Presidente ItaO Sr. Affonso Cani3rgo- Quero louvar, cm primeíro
mar Franco.
lugar, o [ato de V. Ex! estar exercendo a.quele papel fundaEntão é por essa razão que aqui estou fazendo este promental que deveríamos ter aqui, o da liderança do governo,
nu~ciamento, c9mo ainda farei mais alguns; este não será
do colégio de líderes.
o único, para manifestar a opiniá(i de alguém que, isoladaO SR. JUTAHY MAGALHÃES- Pelo amor de Deus,
mente, sem qualquer representatividade de liderança política,
não sou líder, nem vice-líder, não sou nada.
tem essa preocupação no exercício do seu mandato. Da mesma
O Sr. AffonsoCamargo-Masestáexercendoessafunção
forma como critiquei outros, agora pretendo aqui manifestar
o me_u apoio a um Presidente no qual acredito e que, tenho
importantíssima, V. Ex•--sabe disso. Queremos exatamente
pessoas c_omo V. Ex~ e sei que o Senador Pedfà SíiiiOOOeVe___certe:za, fará uma administração·- se o procesSo de impeach~
montar logo o seu colégio de líderes. porque queremos trocar
ment chegar a urna solução desfavorável ao Presidente afasidéias. V. Ex~ me conhece tão bem quanto eu o conheço;
tacto -que mostrará que nesses pouco mais de dois anos
de Governo irá exercer um mandato dentro do interesse nadosomos pessoas interessadas no País e não fazemos críticas
gratuitas. V. Ex•, "iriclusive, voltou a falar no problema das
nal, mas com essa preocupação grande com o social e que
tarifas; a minha preocupação com relação ao setor transportes
está sempre presente nas posições de Sua Exceléncia.
e comunicações, que significam estradas, financíàiiiento de
Era o que eu tinha a dizer, Sr. Presidente. (Muito bem!)
rodovias e o sistema Telebrás, é porque eu esfava com esse
Durante o discurso do Sr. Jutahy Magalhães, o
problema na mão. Aproveito para registrar novamente o que
Sr. Epitt.ício Cafeteira, deixa a cadeira da pr"es-idência,
disse ao Senador Pedro Simon: Creio que não há um conflito;
que é ocupada pelo Sr. Nab_or Júnior.
é um falso dilema; pode-se, inclusive, usar a tarifa como um
instrumento de distribuição de renda. As preocupações do
O SR. AMIR LANDO- Sr. Presidente, peço a palavra
Senhor Itamar Franco com relação ao problema social são
para um esclarecimento.
iguais-às riOssas; mas há soluções para isso. Dispus-me, íiicluO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palasive, a ir - e disponho-me novamente -- em companhia
vra ao nobre Senador Amir Lando.
de V. Ex~ e do Senador Pedro Simo'n a um encontro. Até
V. Ex• disse: "Critü:O-o Ministro mas falo com o Ministro
O SR. AMIR LANDO (PMDB- RO. Para uma esclarecie o Presidente". Nesse setor de tarifas, tenho encontrado
mento. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Sr. Senadoabsoluta consonância de ponto de vista com os rriinistrOS da
res, quero esclarecer esta Casa relativamente ao artigo publiárea. Parece-me que está faltando apenas uma decisão final
cado no Jornal do Brasil de ontem sob o título 'Itamar desiste
que está prestes a ocorrer. Dispus-me a dar um respaldo parlado discurso à Nação'. Inclusive, chamo o testemunho de V.
mentar - se _é que o Presidente estava querendo isso Ex~, como Presidente dos trabalhos de hoje, e de toda a Bana mostrar que é possível fazer-se uma tonciliação, nunia fOrma
cada do meu Partido.
concreta de ajudar o Presidente Itamar Franco ·a resolver
Tratei desta matéria em reunião; fiz referência, evidente,
os seus problemas. Evidentemente, Sua EXCelência tem autosobre a questão da inoportunidade do discurso de Sua Exceridade e é quem vai decidir. mas acho que podemos opinar
lênc_ia, o Senhor Presidente da República, nesta interinidade.
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Parece-me ahsolut;unenrc plausível essa kltiia. Enti.!JH.Io,_t! as-

sim me referi. que se desse a esse discurso, a essa interinidade
um caráter ideológico- e está aqui o meu Líder, que também
estava pregente- isso poderia complicar o andamento desse
processo de julgamento que é cssenciahncnte_ ético. E quando
fiz referência, Se realmente, partisse para-um L"OtlfrontO ideológicO, se seria difícil, ou f~icil, obter '27 votos abstratamente.
Obter, conquistar, mio usei o termo comprar. Em momento
algum não me passa pela cahcf:s'i.l, até pela minha forma de
conduta nesta Casa. Nunca fui um celerado; nunca fui uin
homem

<..J.UC

extrapola ou exagera na forma de dizer ou de

me expressar. É por isso que eu apenas queria deixar rcgis~
trado nesta Casa que, quanto ao artigo no seu todo, mio
tenho absolutamente nada a considerar, a mio ser esse aspecto
de que, realmente, fosse entendido, ao invés d~ comprar,
os verbos conquistar, obter, conseguir ou algum outro nessa
sinonímia.
Era só isso, Sr. P-residente, Srs. Membros desta Casa.
Evidentemente. não vou estabelecer-uma celeuma aqui com
a interpretação dada pela imprensa, porque--aCreditO qUe isso
não resolve a questão. Apenas esse assunto. devo dizer, foi
tratado amplamente na minha Buncuda; não posso, agora,
precisar o termo usado, porque iião existia gravaÇ,ãO naquele
momento, mas era um sinónimo entre conseguir, obter, con~
quistar ou algo dessa ordem.
O Sr. Humberto Lucena- Permite -me V. Ex" um
aparte?
O SR. AMIR LAN-DO- Com muito prazer. meu nobre
Líder.
O Sr. Humberto Lucena -Eu não esperava senão de
V. Ex~ esse desmentido. depois que H a notícia, porq-ue-conheço V. EX'-', sei a sua maneira de agir, de atuar dentro e fora
do Senado Federal. Por outro lado. V. Ex" teve _também a
oportunidade de, sobre esse assunto, transmitir-me o seu pen~
sarnento, que não foi oUtro senão esse que V. Ex~ acaba
de esposar. V. Ex~ jamais colOCaria qualquer companheiro
seu do Senado sob a menor suspeição.
O SR. AMIR LANDO - Inicialmente, eu agradeço as
palavras do meu nobre Líder, que me confortam e que dão
um testemunho, exatamente, do teor e do tom das conversas
havidas em reunião de Bancada.
O Sr. Affonso Camargo- V. Ex~ me permite um. aparte?
O SR. AMIR LANDO - Pois não. Ouço, com muito
prazer, o aparte de V. Ex•
O Sr. Affonso Camargo- Nobre Senador, fui eu quem
trouxe o problema; eu o procurei, mas V. Ex~ não estava
aqui e falei, então, com o nobre Líder Humberto Lucena.
E a prova de que, também, nunca acreditei que V. ExR pudesse
ter usado aquela expressão é que ei.I poderia vir aqui e, simples~
mente, fazer um discurso, reclamando.
O SR. AMIR LANDO- Mas com todo o direito.
O Sr. Affonso Camargo- Porque foi um assunto levantado hoje, pela manhã, na reunião da-mhtha BanCada e, evidentemente, causou ·ce-rto mal -estar. Eu disse não, e que
nós iríamos procurá-lo, porque tenho de certeza que V. Ex~
não poderia ter-se manifestado dessa forma. Assim, quero
dizer que fico satisfeito_ em oUVIr as explicações que V. Ex~
acaba de prestar ao Plenário.
O SR. AMIR LANDO --' Eu agradeço a V. Ex• pela
oportunidade que, inclusive, me dá, para que isso fosSe escla-
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rccic.lo. É ~viúcntc_._~Eu __não p~)SSO, aqui, precisar, mas não
ultrapassava _este sentido- conquistar, ohter, conseguir. É
aquilo que constitui a nossa linguagem normal cm se tratando
de voto, em se tratando de votação.
O Sr. Esperidião Antin- V. Ex·· me permite um aparte'!
O SR. AMIR LANDO- Pois não. Ouço, com prazer,
o aparte de V. Ex'
O Sr. Esperidião Amin- Nobre Senador, congratulo-me
com o esclarecimento que V. Ex" t:stá prt.!stando, é evidente
que n~io fico surpreendido, t:u o conheço e sei que V. Ex•
jamais usaria essa expressão; c me congratulo, principalmente,
porque, ontem, t!u visitava o plenário da Câmara dos Depu·
tados e testemunhei o veemente discurso que o Deputado
Roberto Cardoso Alves ft!Z a respe-ito do assunto, e só não
o aparteei porque penso que não me dariam a palavra não era uma sessão do Congresso - mas me dirigi a alguns
Deputados amigos para dizer que eu afiançava que aquela
declaração não era de V. Ex", e jamais poderia acreditar que
um conterràneo, ainda que atualmente domiciliado em outra
latitude do Brasil. uma pessoa responsável corno V. Ex• seria
autora daquela declaração. Congratulo- me, entendo que
é oportuna a observação que V. Ex-) faz~ e dou - me por
satisfeito em ouvi-lo.
O SR. AMIR LANDO - Agradeço ao aparte de V. Ex•
e a todos quanto aqui se manifestaram, porque sempre tive
um profundo respeito por esta Casa e não colocaria em termos
tão agressivos qualquer opção de voto, para qualquer lado
_que fosse; tem que ser respeitado o quorum. Nesta Casa,
sempre foi assim. Existem__ os voíos convergentes_num sentido
e os outros divergentes. Isso é da vida democrática, isso é,
enfim, da essência do Parlamento.
Era isso que eu gostaria de esclarecer, com muita Singeleza, com muita simplicidade, apenas para registrar nos Anais
desta_ Casa esse mal-entendido, ou essa interpretação dada
a um fato. Evidentemente que é isso que discutimos na nossa
Bancada, onde os nossos companheiros de Partido estavam
presentes, e á idéia foi essa. Parece-me que isso não constitui
delito e nenhuma capitis diminutio para este Congresso, falarse em possível quorum que poderia acontecer em determinadas circunstâncias, se houvessem sido preenchidas todas
as condições.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O Sr. Iram Saraiva.- Sr. PreSiâente, solicito a palavra
para uma breve comunicação.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Concedo a palavra ao nobre Senador Iram Saraiva, para uma breve comunicaçá?.
O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para uma breve
comunicação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente. Srs.
Senadores, não é pelo fato de o Sr. Fernando Collor de Mello
ser_ já quase um ex-Presidente, não estar mais no eJ'ei'CíCio
da Presidência, que vamos levantar esta questão. E exatamente porque, quando exercia a Presidência, S. Ex~ praticou
inúmeros desatinos, dentre eles, vários atingiram Goiás. Mas,
hoje, quero destacar um em especial.
O Sr. Fernando Collor de Mello, o Presidente do Banco
Central e não sei mais quais autoridades a eles somadas, aproveitaram~se, não sei de quais situações, para dec~etar o fecha~
menta da Caixa Econômíca do Estado de Goiás, a CAIXEGO.
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A decisão extrajudicial, tomada por aquelas autoridades

causou danos a Goiás, cujo vulto, sC: fôssemos aqui alinhavar,
teríamos que usar todo o expediente de hoje, além dos proOie-

mas económicos, além dos problemas sociais, porque a Caixa
Económica do Estado de Goiás era um banco est ritamcnte
social. O Sr. Fernando Collor de Mcllo, quando fechou a

CAIXEGO, colocou na rua mais de três mil servidores. Srs.
Senadort:s, funcionários exemplares c antigos daquela empresa de crédito, que trabalhavam com denodo e honestidade;

Novembro ~ae 1992

VII Sessão da Assemhléia Geral das Nações Unidas, em Nova
Iorque.
: ,
Na oportunidade renovo protestos de elevada consideração e apreço. -Senador Odacir Soares.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) - O expediente
lido vai à puhlicação.
Sohrc a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário. · ' '
É, lido o seguinte:

a CAIXEGO era um órgão financeiro viável, de bo8. saúde,
há mais de 18 anos operando; volto a insistir, de cunho social
e, no entanto, o tresloucado Presidente fechou a CAIXEGO.
REQUERIMENTO N• 830, DE I992
Àquela oportunidade -S. Ex~. cOmo sempre Tez, gostava
Requeiro, nos termos do art. 210 do Regimento Interno,
de ir ao exterior -hão se encontrando no Brasil c estando
a transcrição, nos Anais do Senado, da matéria "Porque consno exercício da Presidência o VicewPresidente, hoje Presidente
piram contra Itamar", de autoria do Jornalista Carlos Chagas,
em exercício, Itamar Franco, nos recebeu com uma comissão publicada no jornal Correio Braziliense, em 25 de novembro
da Caixa EconómiCa do Estado de Goiás. Fizemos os pleitos
de 1992.
para que Sua Excelência voltasse atrás na atitude_~_ Sua Excew
Sala das .Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
lência não aceitou.
Francisco Rollemberg.
Hoje, estamos recebendo em B"rasília uma coitúSsão enorw
(Ao exame da Comissão Diretora.)
me de ex-servidores da CAIXEGO que pleiteam - e eu
peço o apoio desta Casa - ao- Presidente Itamar Franco,
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- De acordo com
ao Presidente do Banco Central, que revejam aquela posição
o art. 210, § 19, do Regimento Interno, o requerimento será
e reabram a Caixa Eco-nómica do Estado de Goiás. Trata-se
submetido ao exame da Comissão Diretora.
de uma empresa importante para todos nós goianos, e como
Sobre a mesa, requerimentos que serãu lidos pelo Sr.
empresa de crédito, realmente, prestava relevantes- serviços
1~ Secretário.
não só a Goiás, mas ao Brasil. Estamos pedindo, em nome
São
lidos
e
aprovados
os
seguintes:
daqueles funcionários que estão desamparados, que ficaram
sem salários e cujas famílias estão passando por grandes sacrifíREQUERIMENTO N• 831, DE 1992
cios, que a revisão daquele ato aconteça, por ser de justiça
Requeiro a essa Presidência:, nos termos -do art. 43, inciso
e para que possamos começar bem o Governo It3rria-r Franco,
revendo as loucuras; as atrocidade_s praticadas pelo Senhor II, do Regimento Interno do Senado Federal, concessão de
Fernando Collor de Mello. Se não for possível abrir de ime- Licença (abono de faltas), para ausentar-me dos trabalhos
diato a CAIXEGO, que o Governo abra as Slúis:portas e desta casa, durante os dias 30 do mês- em curso, 1-? e 2 de
acolha aqueles profissionais já- há rriãis de dois anos na rua, dezembro do corrente, tendo em vista viagem que farei ao a fim de que possam voltar ao trabalho e continuar prestando Estado da Paraíba, para participàr"-de cerimónia -de posse
---relevantes serviços à Nação.
. de meu _irmão, Francis_co Lira, Vice-Prefeito, de Campina
Grande, no cargo de Prefeito_ daquele Município, bem como
Era o que tinha dizer Sr. Presidente!
manter contatos políticos naquele Estado.
.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
Raimundo Lira, Presidente da Comissão de Assuntos EconóAlfredo Campos - César Dias - Dariô. Pereira - Dimicos do Senado Federai.
valdo Suruagy- Eduardo Suplicy- Eva Blay- G~ilherme
REQUERiMENTO N• 832, DE 1992
Palmeira - João_França - Lucfdio Portella - Luiz Alberto
-Marco Maciel- Meira Filho- Nelson Wedekin- Pedro
fNos termos do art. 43, inciso II, do Regimento Interno,
Teixeira - Rachid Saldanha Derzi - Ronan Tito - Ruy
requeiro licença para me afastar dos trabalhos da Casa, a
Bacelar- Teotônio Vilela Filho.
partir de 30 do corrente a 8 de dezembro próximo, pelo prazo
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -~Sobre a mesa, de 9 dias.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Oivaldo
comunicação qUe será lida pelo Sr. 1.,. Secretário._
Suruagy, Senador.
É lida a seguinte:
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) --:- Aprovados os
requerimentos, ficam concedidas as licenças solicitadas.
Brasfiia, 19 de novembro de 1992.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 19
SecretáriO.
Exm.,. Sr.
Senador Mauro Benevides
É lido o seguinte:
DD. Presidente do Senado Federal
REQUERIMENTO N• 833, DE 1992
Nesta
Nos
termos
do art. 281 do Regimento Interno, requeiro
Senhor Presidente,
dispensa de interstício e prévia distribuição de avulsos para
Nos termos das normas· regimentais desta Casa, comunico
a Mensagem n~ 355, de 1992, a fim de que figure na Ordem
a Vossa Excelência que, conforme indicação dessa Presidêndo
Dia da sessão seguinte.
cia, ausentar-me-ei do País no período de 20 de novembro
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Pedro
a 6 de dezembro do corrente ano, quando estarei integrando,
Simon.
como Observador Parlamentar, a Delegação do Brasil à XL-

Novembro de 1992

Quinta-feira 26

9469

O SR. PRESIDENTE (Nabodúnior) ~Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará rúl:Tffdem
do Dia da próxima sessão.
·' · ' --- ·_ · · · __
Sobre a mesa, requerimento que será lÍdo pelo Sr. 19
Secre-tário.
·
·

nada a "investigar a incidência de esterilização em massa de
mulheres no Brasil", em virtude de vaga _exí~tente.
Colho o ensejo para renovara Vossa Excelência protestos
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.

É lido e aprovado o seguinte
REQUERIMENTO N• 834, DÉ Í9!Ú
Nos termos do art. 281 do Regimentq Internei; fequeiro
dispensa de interstício e prévia -distribuição de avulsos. para
a Mensagem n" 35.8, de 1992 a fim de que figure na Ordem
do Dia da sessão seguinte. '
·
Sala das Sessões, 25-11-92. - Pedro Simon.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior)- Aprovado orequerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem
do Dia da próxima Sessão.
Sobre _a mesa, requerimentos_ que ser~o lidos_ pelo Sr.
lo:> Secretário.

Brasília, 24 de novembro de 1992.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência, em
atenção ao Ofício n9 548/92, da Liderança do PMDB, a indicação do Deputado Pinheiro Landim para integrar, conio supleilte, a .Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscali--zaç-ão;·em· virtude de vaga existente.
Colho o_ensejo para renovar a Vossa Excelência protestos
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.

São lidos os s7gointe~
REQUERIMENTO N• 835, DE 1992

Requeremos urgência, nos ter.~os do art. 336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Ofício _n"S/24, de 199_2,relativo
ao pleito do Municfpio de Cambé - Paraná.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -=--Humberto
Lucena, PMDB =- Esperidião Amin, PDS -EduardoSuplicy,
PT- Ney Maranhão, PRN- Nelson Wedekin, PDT -Jutahy
Magalhães, PSDB- Elcio Álvar"1õ• PFL.
.
REQUERIMENTO N• 836, DE 1992
RequeremCJs urgência-, nos ter~cis' dó art: 336; alínea· c,
do Regimento Interno, para o O_ffcío"n9 S/36, de 1992, relativo
ao pleito do'Município de Ibiporã- Paraná.
Sala das-Sessões, 25 de novembro de 1992.- Humberto
Lucena, PMDB- Esperid.ião Amin, PDS -Ed_uardo Suplicy,
PT -Ney Maranhão, PRN- Nelson Wedekin, PDT -Jutáhy
Magalhães, PSDB - Elcio Álvares; PFL.
7

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) .:._ Os requerimentos fidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
..
.
art. 340, irldso II, do Regiffi~nto Ihterno.
Sobre a mesa, ofícios que será lido pelo Sr. 19 Secretário.
Sã~ lidos os seguintes:
SGM/P N• 1499.
.
.
Brasflia, _24 de novembro de !'992
S_enhor Presidente,
Tenhó _a, honra de comunicar ã. VO-ssã- Excelência, que
em atenção ao OF.GAB./LID. N' 157/92, da Liderança do
PST~ a indic<!Ç_ão,do Deputado Leopoldo Bessonc para iriteM
grar, como &uplente, a Comissão Mista de Planos, Orçal!lentos
·Públicos e FiscalizaÇão, em sUbstituição ·ao DeputadO- José
·
Felinto.
Colho o ensejo para renovar a Vossa Excelêricia pfotestos
de apreço. -lbsen Pinheiro, Presidente.
SGM/P N' 1500
Brast1ia, 24 de novembro de 1992.
Senhor Presidente,
Tenho a honra de comunicar· a Vossa Excelêncfa; em
atenção ao Ofício n• 446/92, da Liderança doPSDB, a indicação do Senhor Deputado Álvaro Pereira para integrar, como
suplente, a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito desti-

-

-

o

SGMIP N' 1501

O SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) lidos vão à publicação.

Os'expedientes

Esgotado o tempo destinado ao Expediente.
_ Passa-se ã

ORDEM DO DIA
A Presidência esclarece ao Plenário que a matéria constante do item 1 da Ordem do Dia é o RequerimentO n~ 761,
de 1992, tendo, entretanto, constado dos avulsos, em virtude
de erro tipográfico, --com: a identificação -de Projeto de Lei
da Câmaran• 761, dé 1992.
· 'Item 1:
- : , Votação, em tUrno único, dO Requerimento n'-'761,
de, 1992, do Senador Esperidião Amin, solicítaO.dó, n·os
termos do artigo ~ 72, inciso I, dq B.cgimentà It_tt"efrio,
a i'nclusão em Ordem do Dia do Projeto de Lei do
Senado n9 274, de 1991, de sua autoria, que dispõe
sobre o exercício da profissão de_ oceanógrafo e dá
outras providências.
Em votação o requerimento ..
Os Srs. Senadores que o aprovam qu-eiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o Requerimento do Projeto de Lei do Senado
n9 274, de 1991, será incluído, oportunamente, na Ordem
do Dia.
O SR. PRESIDENTE (Nabor Jun(or) -Item 2:
PROJETO DE LEI DO SENADO
N• 326, DE 1991
(Incluído em Ordem do D!a, nos ternicis do art.
172, I, do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Humberto Lucena, que
--a-utoriza a conversão em cruzeiros da dívida externa
brasileira, para financiamento ·de projetes destinados
ao desenvolvimento sócio-econ~mico da Região Nordeste, e dá outras providênciãs. (Dependendo de Parecer.)
Nos te-rffios do art. 140, b, Regimento Interno, designo
o nobre Senador Divaldo Suruagy para proferir parecer sobre
a matéria.
.
O SR. DIVALDO SURUAGY (PMDB ...,- AL. Para proferir parecer.) -Sr. Presidente, Srs. Senadores, o projeto apresentado pelo Senador _Humberto Lucena, da maior importância para o desenvolvimento do Nordeste, região que S.
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Ex• vem dignificando há longos anos no Congresso Nacional,

merece o apoio inconteste de todoS aqueles que integram
esse colegiado maior do Congresso brasileiro. Ele estabelece
que seja convertida em cruzeiros a dívida externa brasileira
para financiamentO de projetes destinados ao desenvolvimento sócio-económico da região Nordeste, e dá outras provi-

dências.
Sendo aplicação de risco com novos empreendimentos
no Nordeste, parece-nos ·inteiramente correta a proposta
constante do projeto, de que os títulos da dívida sejam conver-

tidos sem deságio, ou seja, ao par.
Estamos propondo que a Comissão de Conversão da Dívida Externa para o Nordeste- CODEN, seja presidida pelo
BNDES, poiS o p-rojeto -é- omisso quanto a eSse aspecto, que
será de extrema importância na implementação da lei, uma
vez que os interessados saberão aonde se dirigir para a apre~
sentação e acompanhamento de seus projetas de natureza
técnico-financeira.
Diante do exposto """':""_estamos sintetizando, uma vez que
seria longo tecer todos os comentários positivos sobre o projeto- somos favoráveiS à ãprovação, pelas implicações económicas, com profundas repercussões no campo social, que
poderão advir em benefíciO" de uma das regiões mais carentes
do País.
Somos favoráveis à aprovação do projeto.
É o seguinte o parecer, Sr. PreSidCnte.
O Projeto de Lei do Senado n• 326, de 1991, da lavra
do Senador Humberto Lucena, ora submetido a esta Comis~
são, pretende a conversão em ·cruzeiros da dívida externa
brasileira, para financiamento de projetes destliia-dos ao desenvolvimento sóciO-econômico da-Região NOrdeste.
O projeto em causa se insere no "'PrOjeto de Reconstrução Nacional" do Governo, onde está enfatizado que a
sociedade brasileira não pode tolerar as prOfundas- desigualdades de renda e riqueza que fazem do Nordeste uma das
regiões mais carentes de que se tem notícia, apesar de dispor
de abundantes recursos naturais e projetes viáveis de interesSe
inclusive nacional, no aguardo de recursos ade_quados. É necessário, em relação ao Nordeste brasileiro, que se empreenda
amplo programa de expansão e modernização de sua base
produtiva, por intermédio do qual se conquiste:
1) substancial geração de novos empregos está veis e elevação do salário da região;
2) aumento do Poder de competição dos bens ali produzidos;
---3) e, por conseqüência, aumento Significativo da receita
tributária regional, capaz de permitir a cobertura financeira
de programas sodais -indispensáveis à eliminação do_ quadro
de miséria absoluta identifiCado.
Assim, não foi por acaso que o mesmo "Projeto de Reconstrução Nacional'' propôs:
''Com o registro de que o objetiVo final é o de obter
melhores condições de vida para a sociedade como um todo,
da forma maís igualitária possível e a partir do esforço concentrado e conjunto, as principais diretrizes de desenvolvimento
regional são as seguintes:
a) criar condições para o cresciniento integrado; aUto-sustentado e especialmente eqüilibrado;
b) encaminhar ações direcionadas para o atendimento
das necessidades básicas, erradicação _da pobreza absoluta e
da miséria, assegurando condições para uma distribuição mais
equitativa da renda e da riqueza;
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. .c) elevar, substancialmente, a competitividade da produção regional.
Por último, é conveniente fixar-se que o centro da estratégia do desenvolviDJ.ento regional fundamentou~se na expansáo económica com desenvolvimento social, através da integração de ações resultantes de investimentos multisetoriais
localizados (com aproveitamento de espaços potencialmente
rentáveis), articulando-se projetas produtivos à base económica regional."
É fato notório que os recursos para financiar o desenvolvimento do NordeSte, em tOdos os setores, têm-se mostrado
absolutamente insuficientes, agravando, de fonii"i m-onstrUosa, as desigualdades relativamente ao Centro-Sul_ e Sul, a par
de gerar maciça e desaconselhável migração interna que adensa os enormes problemas das grandes concentrações urbanas
no País.
Como é sabido, vários segmentos de atividades, porque
essencialmente geradores de emprego e/oudivisá.S em-moeda
fórte, adaptam~se de modo perfeito às cãf3.derísticas sócio-económicas da região, como sejam:
-a indústria do turismo;
- a indústria de celulose e papel;
-os complexos quíniicos, petroquímicos e cloroqufmicos;· ·
···
·
-as atividades de irrigação e_ outros.
Neste particular, devo testemunhar meu conhecimento
de inúmeros projetas que podedam mudar
perspéCtiVas
do Nordeste brasileiro, e que, no-entanto, permanecem nas
prateleiras de importantes grupos nacionais e .internacionais,
à espera de fontes complementares de capital, para sua viabilização.
- O "Plano de Ação Governamental para O Nordeste
199112000", de agosto de 1990, da PresidênCia ·da República,
ao analisar as fontes de recursos para sua implementação,
recomendou:
"A utilização preferencial da conversão da dívida externa
em capital de risco, em projetes que contribliani pãra a realização dos objetivos desta política" (item b, fls. 81, das conclusões
finais do Plano).
É oportuno notar que o tratamento da questão da dívida
externa brasileira exigirá, em qualquer hipótese, que a_economía, como um todo, ger.e os recursos equivalentes para o
seu pagamento, já que esta dependerá sempre d3 sustentação
de saldos na balança comercial.
Dessa forma, ao vincular-se a liberação de cruzeiros_ originários da conversãO de. parte da dívida externa aos cronogramas de desembolso dos projetas relacionados, os impactos
-felativos sobre os_ meios de pagamento serãq naturalmente
amortecidos ao longo dos_anos. E isso C_om. a va:n:t~gem _adicional de -que aS participaÇões acionárias daí resultantes passarão
a fazer jus a dh_'ideJ!dos que dependem do desempenho das
empresas, e não a juros. _
Sendo aplicação de ris_co com novos empreendimentos
no Nordeste, parece-nos inteiramente correta a propoSta COnstante do projeto, de _que os títulos da dívida sejarri convertidos
sem deságio, ou seja, ao par-.
- Proponho a aprovação por esta Comissão do projeto de
autoría· do Senador Humberto Lucena, na forma de Substitutivo, que em nosso entender, vem facilitar sua aplicação
prática quando de sua conversão em lei.
Assim, no§ 29 do art. 2 9 , estamos propondo que a Comissão de Conversão da Dívida Externa par~ o Nordeste (CODEN), ali criada, seja presidida pelo BNDES,.pois o projeto

as
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;,tpr<:sentado é omisso quanto a este aspe'-'h.), ~1ue l'it::ni '-k· cxtn.::O SR. PRESIDENTE (Nabor Jünior) - Estü esgot<u.la
ma imporrdnc.ia nn impl~nK·nralí:·üo ti<t lei. uma vez que os
a matL·ria L'lHlstant!.! da Ordem do Dia.
intcrc::;:sados sabcr~io aonde se dirigir rara aprcscnta',·~io c
Passa-se, _ ugora. ú votação do Requerimento n" X35N2.
acompanham~nto de scu::; projctos.
de urg~ncia, lido no Fxp~.·dicnte. para o Ofício n'' 24.- de 1992.
No art. 3" do Suhstítutiv~l procunmws.dcfinir CQill maior
Os Srs. Senadores que o aprovnm queiram p!.!rnwneccr
clareza quais süo os pmjct~l!' de ciL·vado intcrcssc para o desensentados. (Pausa.)
volvimento do Nordcstc para os fins desta ld. as_sunto tratado
Aprovado.
no § 2" do Pmjeto de Lei do Senador Humberto Lu_cetH\.
Aprovado o rcqucrimento, a matéria u que se refere figuDíántC- do exposto. somos pela aprova','<io_ do Pm.icto nttü na Ordem do Dia da segunda sessão ordin<.iria subscsob exame. nos tt•.•rmos do seguinte:
qütllte.
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI
O SR. !'RESIDENTE (Nabor .JúniQr) - Passa - se à
DO SENADO N'' 3:!6. DE 1~91
aprcciaç<io do Rl.!qucrimcnto n·' g3ó/92. de urgência. lido no
Autoriza a_convcrs<io cm c_ruzciros da divida cxlt.'I'Il<l bra- Expediente, para o Ofício n'~ S/ 36/9"2.
sileira. para fimuK·iamento de projctos destinados ao dcscnvolEm votaçüo o requerimento.
vhnento sócio-econõmico da Região Nordeste, c thí outras
Os Srs. Senadores 4uc o aprovam queiram permanecer
providencias.
sentados. (Pausa.)
O Congresso Nacional decreta:
. ___ _
Aprovado.
Art. I" É autorizada a conwrs<'io em cruzeiros dos títu~
los da dívida externa brasileira que se destinem ao" ~inanda
Aprovado u requcrintt.:nto. a matéria a que se refere figumento de projetos relt.:!Vi.Ultcs para o desenvolvimento sócio-e- rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subscconõmico do Nordeste brasileiro.
qüentc.
Art. 2'' A emiss<.'io dos cruzeiros far-St!-~i sem des<.igio
O Sr. João França- Sr. Presidente, peço a palavra para
e sua libcraçáo dar-se-á de acordo com o cronograma de implantação dos empreendimentos. com hasc cm an<.ilise confun- uma breve comunicaçüo.
tamente desenvolvida pelo BancO Nacional de DesenvolviO SR. PRESIDENTE (Nabor Júnior) -Concedo a pala·
mento Econômico e Social - BNDES. Banco do Nordeste vra ao nobre Senador João França.
do Brasil - BNB c Superintendência do Desenvolvimento
do Nordeste - SUDENE. que os recomendarão ao. Banco
O SR. JOÃO FRANÇA (PDS.'- RR. Para uma breve
Central do Brasil.
comuni~ação. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs.
§ J•! O montante a ser convertido será de, no máximo.
Scna_dor_c~, nos dias 12 c 13 deste mês, a convitC do Ministro
sessenta por cento do total dos recursos requeridos cm cada da Ma~inha, Almirante Ivan Serpa, comi~iva de on_ze parlaprojeto e assumirá necessariamente a for·ma de capital de me~tares- da qual tive a satisfação de fazer parte- teve
risco.
a_ oportunidade de conhecer as atividades desenvolvidas pela
§ 2~· Para processamento das análises dos: p~ojctos fica
Flotilha da Amazônia naquela região tão_esquccida por muito
criada a Comissão da Dívida Externa para o NorOeste (CO- outros segmentos governamentais.
DEN), presidida pelo BNDES, e integrada pelas instituições
A bordo do navio patrulha ''Raposo Tavares'', construído
referidas. neste artigo.
_ _
no :,tçs.enalda Marinha, deslocamo-nos de Manaus para ManaArt. 3\' Consideram-se projetas de elevado interesse . ç.apuru, às margens do rio Solimões, onde já se encontrava
para o desenvolvimento do Nordeste, para os fins desta lei. o navio de assistêncía hospitalar ''Oswaldo Cruz", prestando
aqueles que isoladamente ou concomitantemente atendam aos assistêilci~ médico ~-odontológica à população carente.
seguintes requisitos:
-Além do "Oswaldo Cruz" e do Navio Hospitalar "Carlos
a) revelem capacidade de competir no mercado interna- Chagas", a Marinha também emprega corvetas_ e navios-pacional sem estímulos especiais;
- - trulha nesse magnífico programa assistencial à população que
b) atendam aos requisitos da legislação ambiental nos vive às margens dos rios da Amazónia. Assim é que, no ano
níveis federal. estadual e municipal;
em curso, cm cento c setenta e duas localidades foram prestac) provoquem importante modernização no parque pro- - dos 6. 700 atendimentos médicos; 1.800 odontológicos; 23
dutivo existente no setor específiCO.· ·
-Raios- X e 43 cirurgias nas bem, instaladaS sãlas de operações
Parágrafo único. Somente serão qU:alificadãs,- para os fins de bordo.
Sr. Presidente. Srs. Senadores, a Marinha é merecedora
previstos-nesta Lei, as empresas de capital aberto, ou aquelas
que se comprometam contratualmente a adotar providências do nosso ~plauso pelo que realiza pelo homem amazónico.
legais e regulamentares para o registro de abertura de seu É igualmente digna de _elogios por sua visão partidária, muito
capitaL
_
bem demonstrada pela comitiva que organizou, integrada por
Art. 49 O Banco Central do Brasil baixará normas com- parlamentares de pensamentos diversos. Sem considerar posiplementares para atender aos objetivos desta lei.
~õe~ ideológicas oupãrtidá_rias, convidou membros do PMDB,
Art. 5' Esta lei entra em vigor na data de sua publi· PDC, PDT, PFL, PSDB, PC do B e do PDS.
cação.
Quero, em especial, registrar a postura do Comandante
do Quarto Distrito Naval, Vice-Aimirante Domingos Alfredo
Art. 69 Revogam-se as disposições em contrário.
Silva, que, em exposiÇão feita aos Srs. Parlamentares, mostrou
O SR. PRESIDENTE (Nabo r Júnior)- O parecer é favo· como atua a Marinha naquela área; como é gasto o dinheiro
rável, nos termos do substitutivo que oferece.
público, e não se furtóú a responder as perguntas formuladas
A matéria ficará sobre a mesa durante cinco sessões ordi- pelos integrantes da comitiva, num convívio altamente amisnárias para o tecehirilento de emendas, nos termos do art. toso_e gentil que deve presidir o relacionam.ento entre autori235, iõciso II, alínea d, do Regime"nto Interno.
dades civis e militares.
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Nossa viagem bt:m mostrou que é hora de todos nós,
brasih:ims, nos thmnos as mãos na superaçüo das dificuldades
presl!"ntl.!s, sl!m o que não construir~ mos o futuro.

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Jotlo França, o Sr. Nabo r
Júnior deixa a cadeíra da pn.•sidc~nâa, que é ocupada
pelo Sr. Valmir Campelo.

O SR. (JR.ESlDENTE (Valntir Campelo) - Cortcl..·Jo a
palavm ao nobre Senador Francisco RniiL:nhl!rg.

(SéÇâo II)
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Na eme-nda ::-obre a composição do Senado, a idéia
ê dividir o's estados cm categorias, de acordo com a
po(itilúçün.dú ó número de eleitores.
O Clldi:- da Ca~a Civil pensa cm quatro cla~sifica~
c;õcs. Neste caso, São Paulo elegeria quatro senadores,
cnqumllo o .Acre ficaria com apenas um reprcsentan~
te,"
Vejam, Sr. .•Pr~sidt.:nte, Srs. Senadores, que as idéias ferVilham ld no Sul.c o. Governador Alceu Colares, a pregar essa
modificação c.lc diminuição de representatividade, outra coisa

não faz ~e não estimular aquilo que todos nós tememos c com
o que nos preocupamos, que é uma secessão dentro do País.
- -Por esse-s motivos que acabo de alinbavar é que decidi
Pn:sitiL·ntc. Srs. Senadores, hü algum~ dias, atendendo ao convir à tribuna, hoje, para tecer algumas considerações.
vite do cmint:ntc S_cnador B~ni Vt.!ras, rarticípei de uma
A liderança do Governador gaúcho, Alceu Colares, aglureunião da Comiss:.lo Especial Mista 4uc estuda os dcscqui~
tinando
as forças Jo seu Estado contra a representatividade
hbrios regionais. Para minha surpresa, era expositor naquele
do Nortl!~Nordestc no Congresso Nacional, merece não apedia o Sr. Governador do Rio GranUcdo Sul, meu companheiro
- nas uma profunda reflexão por parte dos responsáveis pelo
de Câmara, meu amigo, Alceu Colares.
poder político nacionaL mas, principalmente, um incisivo reMas vejam, Sr. Presidente e Srs. Senadores, o que lá
púdio da sociedade br<.~siteira pela lesão que suas idéias corpo~
ocorreu-. O Govcmndor Alceu Colares, longe de querer discurativistas perpctrmn contra o- federalismo presente desde o
tir as diferenças intcr-regionais, pilrtfu para uma proposta
art.
Lv d<-1 Constituição brasileira.
mediante a qual pretende - e os jornais agora confirmam
Faz coro a essa enviesada manipulação de prerrogativas
-reduzir a representativídadc no Congresso Nacional quer
o jornal de terça-feira última - e de hoje, tamb~m - , ao
na Càmara, quer no Senado- o Senado represc.:nta a Fedeconsiderar a iniciativa do Governador como 'destinada a neuração hrasil!.!ira -,dentro d!.! um critério populacional.
tralizar a alusiva hegemonia dos Estados do Nordeste no Poder
Ontem, lendo os jornais, encontrei, no Zero Hora~ uma
-Legislativo", como se, com efeito, _tal hegemonia_ houvesse
nota que.! diz o seguinte:
_
-e tal abuso de representatividade ocorresse.
'Colares dcdara guerra ao descqu-ili1Hio".
Já na segunda~feira, esse mesmo periódico dava conta
O Sr. Alceu Colares volta a percutir na mesma tecla:
da posição assumida pelo -chefe do Executivo sul-riO-grana necessidade de haver proporcionalidade entre o número
dense quanto à sua confessada ojeriza pela participação constide representantes e a populaçoio daquelas regiões.
tucional do Nordeste na Câmara Federal, sintetizando todo
Sr. Presidente, a meu ver trata-se tão-somente de uma
o seu sectarismo preconceituoso contra as unidades da Fede~
'idéia força" que o Governador quer firmar no seu Estado,
ração mais pobres: 'Somos governados, dl:i o- Governador,
premido, talvez, pelas circunstâncias atuais de crise económi~
por uma minoria", cómpásta por elites empedernidas e oligarco-financcira:;-- pela impOssibilidade de realizar o que propos
quias inconscientes."
na sua campanha, para criar, através dessa 'idéia força', a
E o que pretende o Sr. Governador Alceu Colares, ampaunião das forças do Rio Grande do Sul em torno de seu
nome. Amanbã essa comissão estará presente no Rio Granáe -rã.dO pela Assembléia Estadual? Ingressar Com açáonoSupremo Tribunal Federal, destinada a alterar a sistemática de distrido Sul.
. buição de vagas_ no Co~gresso Nacional, e_sta~elec,endo uma
Diz o jornal ZCro Hora de ontem, dia 24:
condenável hegemonia- contra_ a qual, paradoxalmente, se
'Colares reuniu o seu secretarüido para fazer uma
insurge- -·no Sul-Sudeste, em detrimento do Norte-Nordeste.
convocação: quer a presença maciça do primeirO- esca~
Ora, Sr. Presidente e Srs. Senadores, ã SiStemática atual
Ião na audiência pública que a Comissão Mista do Deselegitima a democratização das decisões dõ COngresso Nacioquilíbrio Regional do Congresso fará cm Porto Alegre,
nal, eliminando as distorções regionais que, por força do podena quinta~feira. 'Quero todos lcf'\ resumiu o Goverrio económico dos Estados do Sul, precisam ser neutralizadas
nador. No início de dezembro, o Governador irá pespela
busca de um equihbrio político somente viável pela
soalmente a Brastlia para ajuizar uma açao--diretã de
C-orrelação proporcional de força:s, conforme o disposto no
incostitucionalid3de no Supreino-Tribunal Fe.deral, so§ 1~. do art. 45, da Constituição.
licitando mudança na forma de representação popu~
Trata~se de repulsiva falácia a argumenta-ção que_o Senalar."
do Federal cumpre a finalidade federativa de composição do
Sr. Presidente, que aquela matéria que nos causou um
Legislativo pela distribuição, por igual, de cadeiras a cada
certo mal~estar e que nos fez, com um protesto, retirar da
Estado, indistintamente. O peso numérico da Câmara dos
reunião, volta à tona desta vez com uma pujança ·maiof, haja
Deputados consegue barrar qualquer iniciativa em que o prinvista que não só ele, como recentemente o_ex~Ministro Abreu
cípio federativo reclame atenção, invíabilizando a participação
Sodré também vem pregando esse tipo de modificação na
da Casa revisora no rcequili11rio das ações. De nada vale,
Constituição.
pois, remeter·se ao Senado a responsabilidade pela maflutenção da igualdade das decisões legislativas, _quando preponO jornal Zero HOra de hoje diz o seguinte:dera o volume de votos da Câmara. Se o equiilbrio está no
'O Governador pretende apresentar as emendas
Senado, o desequilíbrio existe na Câmara. Quanto maior for
no início de dezembro. com o endosso da bancada
a preponderância relativa, maiOr ser:â~ taiilbém,- a possibigaúcha.
lidade de criação de um quadro factualmente hegemõriiCo.

O SR. FRANCISCO ROLLENIJERG (PFL -SE. Pronuncia o seguinte _discurso._ Sem rcvis~1o do orador.) - Sr.
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O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex~ um aparte?
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG - Com muito prazer, nobre Senador Beni Veras.

o inlmigo. O inimigo dele não é o Nordeste, mas a desorganização em que o País se encontra que não possibilita ao
Rio Grande do Sul e aos demais Esta-dos crescimento, prosperidade. N3: próxima sexta~feira, estaremos no Rio Grande
do Sul realizando uma reunião da Comissão Mista de Desequilíbrios Inter-Regionais. Junto com o Governo do Rio Grande
do Sul, vamos procurar descobrir novos caminhos que possam
proporcionar melhores condições para o nosso País como um
todo. Precisamos fazer uma aliança, nós, brasileiros, para
que todos possam se beneficiar, principalmente o Nordeste,
que sofre intensamente esses desequilíbrios. A visita ao Rio
Grande do Sul, que se realizará na próxima sexta-feira, tem
o objetivo de encontrar novos rumos e tentar estabelecer com
o Governo e como povo daquela unidade da Federação uma
aliança que possa conduzir a um grande esforço em benefício
de toda a Nação. Muito obrigado.
O SR. FRANCISCO ROLLEI}IBERG - Eminente Senador Beni Veras, o nosso Governador Alceu Colares está à
cata de um inimigo, está à cata de uma idéia- força. Sergipe,
um Estado com 21 mil quilôrríetros quadrados, produtor de
petróleo, de gás, com economia relativamente equilibrada,
poderia, também, neste instante, _estar pleiteando essa ascen~
são. Seria o Kuwait do Nordeste, teria como desenvolver-se
melhor. Mas queremos a integração do Brasil como um todo.
Todos nós estamos passando por grandes dificuldades. Portanto, basta de se procurar inimigos; deixemos de nominar, porque nós, nordestinos, nos _momentos mais difíceis da nossa
existência como Estados;longe de atacar, de agredir, de querer que o Sul do País fosse embora, se afastasse, cuidasse
de si, para que pudéssemos viver, sofremos um colonialismo
interno muito grande. Nem por isso, esse Nordeste tão sofrido
tem procurado romper a hegemonia nacional e tentar destruir
aquilo que os nossos antepassados construíram com tanto
amor: uma Nação imensa, com 8 milhões e 500 mil quilómetros
quadrados, fora o seu mar territorial. Apesar dos Alceus Colares, haveremos de fazê_~la uma grande Nação.
Desejo a V. Ex~ que, na reunião que fará com o Sr.
Governador do Rio Grande do Sul, com setÍs secretários,
com seus Deputados Estaduais e se_us Prefeitos, possa comandar os nordestinos que o acompanham e lá esclarecer ao Sr.
Alceu Colares que o seu iniinigo não -é o Nordeste, não é
aquela região subdesenvolvida, mas que seu adversário é o
estado em que se encontra a Nação brasileira: subdesenvolvida, carente, plena de necessidades.

O Sr. Beni Veras- Nobre Senador, acompanhei com
muito ínteresse a eXp-OsíÇãõ-ãe-V. Ex• sobre o qUe está acOntecendo no Rio Grande do Sul e gostaria de fazer alguns comentários. Houve, aqui, conforme V. Ex" realçou, uma reunião
da qual o Go_vernador do Rio Grande do Sul fez parte, na
qual S. Ex• divisava como responsável pela pobreza do Rio
Grande do Sul os privilégios que o Nordeste desfrutava. Eu
até fiz certa blague, dizendo que precisava me acostumar com
essa nova condição de imperialismo nordestino. O Governador do Rio Grande do Sul está confundindo as coisas. Aquele Estado da Federação, realmente, tem problemas, assim
como todos os demais Estados brasileiros. Mas ele ainda ostenta os melhores níveis de condição social. Os gaúcFiOs São os
que vivem mais tempo, os que têm melhor escolarid~de, os
que têm melhor condição económica. É justo·que o povo
sul-rio-grandense tenha expectativas de estar cada vez melhor.
Mas não podemos colocar isso em confronto com as condições
do Nordeste, que tem, realmente, condições sociaiS muito
inferiores. O Governador Alceu Colares está confundindo

O Sr. Darcy Ribeiro- V. Ex• me concede urrl aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o aparte a V.Ex'!, Senador Darcy Ribeiro.
O Sr. Darcy Ribeiro - Nobre Senador, desejo que o
Nordeste não fique sOzinho nesta luta. Desejo, sobretudo,
congratular-me com o Senador Francisco Rollemberg, porque, de fato, essa é uma questão que atinge o Senado em
seu cerne. Esta é a Casa da unidade naciõrial, da união do
Brasil. Esta nossa Casa tem como responsabilidade maior
manter este País dentro das linhas que herdamos. íntegro
no patrimônio que os nossos antepassados fizeram. Qualquer
movimento contrário afeta o Senado e nos convoca a tomar
posição. É um absurdo que a questão da distribuição de cotas
eleitorais possa ser discutida em termos de um regionalismo
tão estreito, como fez o Governador Alceu Colares, que permitam por em díscussão a questão de separatismo. Isso é
um absurdo, tanto m.ais porque Alceu Colares não é um separatista.

A vingar a

disposição do Governador Alceu Colares,

os Estados de grande peso eleitoral, além de comandarem
as ações económicas, -estarão determinando o processo políti-

co. O Norte-Nordeste, por suas especificidades, não conseguirá reverter esse quadro, passando a gravitar como efetivo
satélite do poder nacional ou como subespécie da cidadania
brasileira.
O pior de tudo, Sr. Presidente c Srs. Senadores, é que,
com isso, estará sendo determinada a consciência separatista,
já atuante nas intenções de criação de uma nação farroupilha,
a partir do sul do País.
Conforme, ainda, o jornal, do dia 23, o Govern-ador alerta, em estudo de 32 páginas, que 'os movimentos separatistas
devem ser entendidos cOmo expressão das frustrações_ no in~
consciente coletivo da Nação, tencionando as razões da nossa
unidade cultural, histórica c política".
A secessão, como ·se- vê, está presente nas intenções do
impctrante.
Não queremos o desmembramento do Brasil, pela paupe~
rização decisória do Norte e do Nordeste, em benefício do
poder concentrado nas mãos dos Estados mais ricos.
Monteiro Lobato, em 'América", ilustra o período, quando diz que 'vocês, no Brasil ( ... ), estão ameaçados duma
tal intensificação do regionalismo que não me admirarei se
se desfechar em secessão".
Sr. Presidente, Srs. Senadoi"es, a ação direta de inconstitucionalidade pretendida já é Uma aberração jurídica, da mesma forma que a concretização do movimento gaúcho se constitui cm irreverSíVel lesão no quadro federativO e nos mais
elementares valores da cidadania.
Sr. Presidente, eram essas as considerações que eu queria
trazer à Casa, neste instante, preocupado que estou com a
postura do Sr. Governador que, em tendo feito proselitismo
no seu Estado com tal intensidade, proporciona opiníões interessantes como esta: o Prefeito de _São Borja, José Alvai"ez,
espera o fim da discriminação e diz: 'Mesmo que seja apenas
para colocar o Sul em condições de igualdade com o Nor~
deste".
Pobre Rio Giande do Sul, se um dia fora posto em -igual~
dade com o Nordeste brasileiro!
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Lembro ao Senado que o Rio Grande do Sul nasceu
de um ato do governo português que, em época tão precoce
corno 1680, ordenou que se criasse a Colônia de Sacramento
defronte da cidade de Buenos Aires. Década após década,
mandaram tropas para manter c defender a Colônia de Sacramento. Portugal queria marcar assim sua fronteüa -no Sul
e marcou-a no ponto mais sensível para os espanhóis, que
era diante da nascente cidade de Buenos Aires.
Efetívameri.te.-o Gbvcrflo--espanhol, durante um século,
tentou vencer, pela guerra, os portugueses e apropriar-se da
Colônia de Sacramento. Só o alcançou depois de um século,
quando se fez o tratado de fronteiras. É de se recordar que
a Espanha considerava tão importante recuperar Sacram~nto,
que nem discutiu o resto da fronteira, inclusive a que passava
pelas Missões. Outro fato que hoje causa perplexidade é que
a Espanha abriu mão de suas possfveíS -asPirações sobre a
Amazônia, em troca da Colónia de Sacramento. O Rio Grande
do Sul é filho desse ato e dos seguintes, em que os portugueses,
já então os brasileiros- os pré-gaúchos de então- organizaram-se para a colonização do sul. Esta se consolidou quando,
em Minas Gerais, se descobriu ouro em uma quantidade que
multiplicou por três o ouro existente no muõdo. Minas atou
este. País. articulando o Rio Grande na nação, porque, para
exploração de ouro, começou a importar ml!las de Santa
Fé e de Corrientes. Antes as mulas eram produzidas para
Potosi. Esse fató amarrou_ o Rio Gfanâe do Sul indissoluvelmente ao Brasil, uma amarração de que nos orgulhamos
e cuja manutenção é fundamental. Eu irie desdobro discutindo
esta questão, porque, cm algumas áreas do Brasil, particularmente no Sul, pessoas que são filhas de imigrantes recentes
- não é o caso do meu negro compa-nheiro, Governador
Alceu Colares- têm um pendor, uma tendência a fazer restridmissível. Nosso País foi construído com grandeza por brasileiros mestiços. Antes que os imigrantes corncçaiãin a chegar
ao Brasil, os nossos limites já estavam demarcados e já havíamos alcançado a independência. Eles vieram dar uma contribuição, em muitas regiões, preciosíssima, mas contribuíram
para uma Nação já existente. A te"ndênda a considerar que
esta Nação é discutível c a tendência a pôr restrições a alguém
porque é nordestino ou potquc é gaúcho, é inace_itável. Eu
voltarei a falar ao Senado, com a preparação devida, sobre
este tema importantíssimo para a unidade nacional. Importantíssimo também para o cumprimento das funções desta Casa.
Muito obrigado.
OSR. FRANCISCO ROLLEMIIÉRG- Sou eu quem agra·
dece a V. Ex•, Senador Darcy Ribeiro, por ter t_r_azido a conoM
tação histórica da formação do Estado do Rio Grande do
Sul, que, por um dever de tradição, era nossa fronteira, nossa
atalaia junto aos países hispânicos e que teve uma função
importantíssima nas guerras que aconteceram no sul do Cone
Sul da América Latina. Foi do Rio Grande do Sul qu_e partiram
tropas; foi o Rio Grande do Sul que assegurou nossas fronteiras; foi o Rio Gi3.llde Qo Sul que disse: eu quero ser brasileiro.
Nós não podemos entender agora que parta do Rio Grande
do Sul uma proposta desse tipo que se encaminha para uma
secessão, que es.se mesmo povo não queira mais que os nordestinos, os pretos da Bahia c os caboclos que para lá emigraram
e fizeram a riqueza do Rio Grande do Sul, junto com os
estrangeiros, que chegaram depois da nossa ind_ep_endência,
agora não queiram mais ser brasileiros. E procuram, neste
instante, uma idéia-força para justificar aS deficiênc1ãS- de seu
Governo. as dificuldades por que atravessa aquele gr~nde
Estado da Federação à procura de um inimigo. Inimigo inter-
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no, simbolizado no Nordeste brasileiro, que está sendo, de
uma maneira jocosa. exposto cOnlo um mapa em que um
povo com um chapéu de cangaceiro estira seus tentáculos
e suga as economias do sul do País, quando todos nós sabemos
que isso nunca existiu.
O nordestino foi lá para construir; o Sul industrializado
colonizou internamente o nosso País.
O Sr. Esperidião Amin- V. Exame concede um aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Concedo o aparte a V. Ex\ nobre Senador Espcridião Amin.
O Sr. Esperidião Amin- Senador Francisco Rollemberg,
na condição de enteado maiS piõximo do Estado governado
pelo Sr. Alceu Colares, Santa Catarina, gostaria de solidarizar-me com o sentido do pronunciamento de V. Ex~ e dizer
que o sentimento que o Governador Alceu Colares está veiculando com algum exagero, na minha opinião pessoal, tem
este exagero determinado pelas dificuldades políticas e administrativas que S. Ex• está enfrentando e não está conseguindo
superar. Não é uma técnica nova a do líder, do dirigente
que procura apontar um inimigo externo para superar dissensões internas. A história esbanja exemplos muitas vezes bemsucedidos de líderes que lançaram mão de adversáriO COncreto
ou abstrato externo para superar dissensões internas. Não
quero transformar o meu aparte numa crítica à postura do
Governador Alceu Collares, o que seria deselegante na sua
ausência. Entretanto, tive oportunidade de fazêMlo na reunião
da Comissão- presidida pelo Senador Elcio Alvares, sendo
seu Relator e idealizador o Senador Beni Veras - em que
S. Ex~ foi ouvido e esse rumo foi traçado para a sua manifestação. Como não vislumbro aqui nenhum Senador pelo Rio
Grande do Sul, Estado ao qual estou ligado por laços de
amizade, de admiração -Estado _de um índice de politização
que deve ser considerado como exemplo de cultura para todos
nós brasileiros-, vou pedir qUe V. Ex~ e todos aqueles que
estamos solidários com o pronunciamento de V. Ex~ ConSiderem -que a cultura do Rio Grande do Sul não é talhada nesse
sentido. Por isso, já que não· pretendo nem agravar o pronunciamento de V. Ex•, nem falar em nome do Governador do
Rio Grande do Sul, permito-me, por vizinhallça, falar pelo
sentimento do Rio Grande do Sul, que aprendi a admirar,
pedindo a sua permissão e dos nobfes Pares para mencionar
duas- estrofes de uma pajada inesquecível do grande pajador,
o maior de fodos, Jaymc Caetano Braun, correligionário
do Senador Darcy Ribeiro. No primeiro trecho, quando ele
conta a história do Rio Grilnde do Suf, hâ poucO aventada
pelo Senador Darcy RibeirO, diz:
"Por mais de trezentos anos, fui pastor e sentinela
da linha verde e amarela, "peleando" com castelhanos,
gravando com los hermanos a epopéia do fronteiro,
poeta, cantor e guerreiro da América que nascia na
bendita teimosia de continuar brasileiro."
E a últiina estrofe, a mais bonita, diz o seguinte:
"Hoje, o tempo demudado, meu coração continua
o mesmo tigre_ charrúa das andanças do passado, sempre- de pingo encilhado, bombeando ,rampa~ coxilha.
A Pátria é minha familia, não há Brasil sem Rto Orande
e nem tirano que mand~ na alma de um_farroupilha."
Faço minhas as palavras de Jayine Caetano Braun para
dizer que esse risco não existe.
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O SR. FRANCISCO ROLLEM6EKfJ - Nolm.: Senador
Espt:-ridiüo Amin. dig~) a V. Ex·' que fa~·o 1_ninh.as ÚÚnb-énl
as palavras de Jaymt:' C:LL'tanp Braun. \..'111 seus belos poemas

dt.!' hrasilidadc.
Nobre Senador. cm nenhum instante. falei solm: a~ prctcnsôcs do povo gatí1:ho. Falei. sim, sohrc o prosditismo político que hoje faz o Sf. -GóV~nútdor do Estado. Acredito que
a potitizaç:.io do homc.:m Jos pampas n:1o h:.í de permitir ~1uc
um gov~rnador que. vivendo dit'il:uld<.Hks momcnt<int!'as, queira encontrar. através 1..k uma idêi.a - fon;a. <..'01110 disse no
início do meu pronuneiamcnto, um -lnlilYi}~ü.~ dl..'Sta _f~.:ita um
inimigo intcrrio. p:wijllstifiCar a 1mpot<Tn<..~iú Si,li-anté ii pi.)sSihi-

Jidade de rt.!alizar o Gowrno que ele sonhou, que desejou,
que prometeu na sua çampanha clcitor~tl.
Mas t;'U não poderia, Sr. Presidente, Srs. St.!nadores, como
nordestino, çalar-me llt.!Stt.' instante, nesta tarde. porque m1o
queria que parecesse ao meu Estado. que parecesse à minha
região, que os nordestinos que aqui est<io ll<io estão preocupados com a regüio que rq1resentam, n:.io est<1o angustiados,
não cstüo temerosos pctos instantes que ora t'cmos vivido
cm nosso Pais.
O Sr. Mauro Bene\'ides- Nobre Senador Francisco Rollemherg. V. Ex·.o me con<.:cdc unú1park?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo a palavra a V. Ex-'. eminente Presidente.
O Sr. Mauro Benevides - Fiz qucstiio de pcrnútnecer
no plcmirio, na sessl.'io da -tarde de hoje, a fim de que pudesse,
simplesmente na condição de Senador pelo Nordeste, pelo
Estado do Ceará, tamhé111levar a V. Ex" a minha prcocupaç<io
e. mais do que ela, a minha estranheza diante das colocações
que foram adotadas em relação à nossa área geográfica pelo
ilustre Governador do Rio Grande do Sul, Alceu Collares,
com o apoio das lideranças políticas do seu Estado, conforme
se anuncia. V. Ex"'. que integrou à ASSembléia Nacional Cons~
tituinte como uma das sUas figuras mais destacadas, re"cordo
que foi à luta pelo Nordesce. no sentido de buscar, na estrutura
constitucional. aqueles recursos que possihifitaSst!ril cxatamerl~
te a correção das disparidades regionais. NafUralmente que
isso não pode chegar a qualquer momento, isso tem que fluir
num espaço de tempo razoável para que se possa tõrrigír
essas distorções. Veja V. Ex-<, agora. a nossa região acOssada
novamente pelo llagelo da seca, que - segundo rel_ato que
me foi feito hoje pelo setor da Pastoral da Terra da Arqui~
diocese de Forralcza- passou a ser algo crudelíssimo, nobre
Senador, faltando até água para a sobrevivência de itossos _
irmãos. Na região de Tauâ, que é a região dOs Inhamuns,
não há condições de sobrevivência; os centros urbanos eStão
sendo invadidos por populações das áreas rurais; o Governo
tentando buscar todas as formas de apoio, de ajuda, de colaboração. Ainda ontem, tentou --se votar e, afinal, conseguiu-se
a votação daqueles míseros recursos que vão atender aos vários
Estados nordestinos. Então, o que devemos defel}der_! neste
instante, é o sentido de fraternidade, de uns irmãos ajudando
os outros, a fim de que continuemos a funcionar nesse esquema
federativo, que se acha consagrado na Carta Magna em vigor.
Quero. portanto, expressar, como Senador do Nordeste, a
minha estranheza diante da postura beligerante assumida pelo
Governador do Rio Grande do Sul.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Senador Mauro
Benevides, fico muito sensibilizado com o fato_ de V. E~
deixar a cadeira presidencial e vir à planície do plenário para
.apoiar este orador que, nesta tarde, procura alertar esta Casa,
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trazl,'ndo aos Srs. Sen:.u.lorcs uma prL'll(UJ'<l':s'ÜO 4ue nüo é t<1osomcnti.! minha. mas de todos nós, brasilt!iros; a preocupação
daqudes que n~io qu~.:"rem ver o seu Pnís dividido, querem
ver o seu povo unido, querem que aqudcs mais favorecidos
ajmklll os menos favorecidos para 4ue cres':s·am juntos e, assim, pnssam transfornwr a nossa Naç<.io no Brasil que todos
dt:sl.:'jnmos.
O Sr. Cid Sabóiade Carvalho- Nobre Senador Franci~co
RoHemberg, pennitc-me V. Ex" um aparte'?
ú SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Cid
Sahóla de Carvalho. logo após· -conceder npartc aos nobres
St.::nadorcs BeHo Parga c_ Eduardo Suplicy, ouvirei V. Ex·'
com muito prazer.
O Sr. Bello Parga- Senador Francisco Rollemhcrg, solithtrizando-me com V. Ex·! no seu oportuno e pronto pronunciamento, no tocante à estranha iniciativa do Governador do
Rio Grande do Sul, quero trazer a minha achega. Faria bem
S. Ex·... o Governador Alceu Collares, consultar o povo gaúcho
antes de emitir uma opiniüo Wo contrária aü espírito federativo. Nós, do Maranhão, Estado norde~tino, vimos, de um
tempo para cá, estreitando os nossos laços de amizade com
o póvo gaúcho, com a vinda de lavradores do Rio Grande
do Sul. tJ.UC, no sul do nosso Est::tdo, vêm dando uma contribuição muito valiosa para a economia maranhense, trazendo
a sua experiência no cultivo do arroz de sequeiro. Tangidos,
posl'.ivélmcilte, pela escassez de disponibilidade de terra, vieram, como brasileiros., para o Maranhão; como tal, foram
recebidos c vêm estreitando esses laços de brasilidade entre
os Estados, razão por-que falece, no meu entender, autoridade
ao Governador do Rio Grande do Sul para falar sem que,
primeiro, tenha ouvido o povo gaúcho. Trago, portanto, a
solidariedade de um Estado nordestino ao oportuno e pronto
pronunciamento de V. Ex'!

0 SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Senador. agradeço o seu aparte. V. Ex~ tocou num ponto muito importante:
os gaúchos começam a imigrar. A região de Barreiras, na
Bahia, já é ocupada pelos gaúchos que não dispõem mais
de terras para expandir a sua fronteira agrícola. Mato Grosso
do Sul, Mato Grosso, Roraima e Rondônia estão sendo construídos pelos gaúchos que são sempre bem recebidos, porque
são irmãos que chegam à nossa casa, que vêm trazer grandeza,
através do trabalho, da tecnologia, que incorporam às nossas
regiões o plantio da soja, do arroz de sequeiro e outros mais.
Veja V. Ex•, quando o Rio Grande do Sul não tem mais
terras para oferecer aos seus próprios cidadãos, que começam
a procurar outros Estados brasileiros, indo até o Paraguai
de onde são expulsos- os "brasilguaios" - , o Governador
do Rio Grande do Sul propõe modificar a representatividade
no Congresso, alegando que o seu Estado está pagando um
preço muito alto por esse desequilíbrio. O Sr. Governador
não fez o q~e V. Ex~ acaba de sugerir, não consultou o povo
do Rio Grande do Sul. Ele quer uma idéia, um inimigo, um
fato novo.
MUito <?brigado a V. Ex" pelo aparte.
O Sr. Eduardo Suplicy- Permite V.
nobre Senador?

Ex~

um aparte,

O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o aparte a V. Ex•
O Sr. Eduardo Suplicy ---Pre-Zado Senador Francisco
Rollemberg, primeiramente, gostaria de ressaltar a impor-
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t;.1nciu do sentimento de unidade nacional que acredito s<!ja

comum à grande maioria dos hra::;ilciros. V. Ex·' tem razão
ao colocar qur.: certamente os rio~grandcnse-do-sul, se consul-

tados, não estariam propondo uma separação dos Estados
do Sul - como algumas vozes têm divulgado - os com o
sentido scparatist<.l. Parece-me que nas declarações do Governador Alceu Colli.1rcs h<i proposições distintas; uma delas refere - se à questão da proporcionalidade de representação
no Congresso Nacional de alguns Estados. Constitui um fato
que a presente reprc:;cntação na Câmara dos Deputados, de
alguma forma, dá um peso diferente c desproporcional à representação de Estado::; de me9or população, em relação a Est~
dos de maior população. E verdade que Estados como Rio
Grande do Sul, São Paulo, Minas GeraiS c OU-tros têm uma
representação na Câmara dos Deputados proporcionalmente
aquém da dos Estados de menor população. Avalio que isso
pode, perfeitamente, ser objeto de melhor atenção c maior
reflexão por ocasi:.ío da revisão constitucional. Mas acredito
que o sentimento da população dos Estados do Sul e do Sudeste- inclusive São Paulo -seja o de atender àquilo que
constitui nornia da Constituição -Federa(, quando diz que

deve ser objetivo maior desta Nação diminuir as desigualdades
sociais e regionais c erradicar a pobreza. Esse é um objetivo
fundamental explicitado na Constituição brasileira. Como representante do Estado de São Paulo, quero dizer que estou
de pleno acordo com que Estados como São Paulo e Rio
Grande do Sul dêem uma contribuição, per capita ou em
termos também de sua riqueza c de sua população, maior
do que a dos Estados mais pobres, contribuindo para que
haja a dim-inu-ição das desigualdades. Quando o Governador.
Alceu Collares fala que há uma certa distorção da represenR
tação no Congresso NaciOnal, isso é um fato -que realmente
existe, mas daí a termos, no Sul c no Sudeste, qualquer sentimentó de separatismo, acho que vai uma grande distância.
Acredito que devam ser, cada vez mais, reforçados os laços
de união do povo brasileiro. E_ se hoje há uma tendência
é justamente a de ampliarmos as fronteiras e-Cõnómicas, a
interação com outros povos.- Aí estãO os passos relativos ao
Mercosul, até modestos cm relação ao objetivo maior de terR
mos toda a América Latina como um mercado comum, que
deva ter sentido não apenas do ponto de vista económico,
mas também cultural, de maior interaçáo entre todos os povos
que formam o nosso continente. Quero, portanto, registrar
a minha solidariedade ao ponto de vista que V. Ex~ levanta
relativamente à necessidade de caminharmos na direção de
maior unidade entre todos aqueles que compõem esta Nação,
que compõem o povo brasileiro.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG- Eminente Senador Eduardo Suplicy, com sua análise, V. E~ enriquece o
meu pronunciamento.
Eu lhe confesso que tenho uma preocupação muito grande de que, com essa proporcionalidade, passássemos a ter
um regime unicaineral. Mas, ao lado da Câmara dos DeputaR
dos,que representa o povo brasileiro, existe o Senado Federal
que representa os Estados. Somos uma câmara revisora e
mantemos, com esse nosso trabalho, o equilíbrio federativo,
não permitindo que uma região se sobreponha sobre outra.
Continuo acreditando que essa proposta do Governador
Alceu Co!lares tem uma finalidade única: talvez a de chamar
para si a atenção do seu Estado, do Sul do Brasil, no sentido
de que ali se encontra um governador ciente dos seus deveres,
das suas obrigações, em defesa da sua região, embora isso

IIJ
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possa significar, no futuro, um afaStUmt;rito dos hrasileiros
do Sul dos brasileiros do resto do País.
Muito ohrigado a V. Ex~ pelo seu aparte.
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Permite V. Ex• um
aparte?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG -Concedo o a parti! a V. Ex'·'
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Estou ouvindo V. Ex~
com muito agrado. Digo assim de partida. Na verdade, essa
posição do Governador Alceu Collarcs demonstra quão importante é o Senado Federal, porque aqui, sede da Federação,
os Estados têm igual peso, com o mesmo número de representantes. Suas declarações, no entanto, se aqui se neutralizam
pela sapiência e pragmatismo da Federação, na Câmara, declarações desse jaez podem obter um peso inesperado, exatamente pelas Bancadas mais numerosas nos Estados maiores,
como São Paulo e Minas Gerais, entre tantos outros. Ã fala
de V. Ex~ é uma advertência muito séria em defesa exatamente
da Federação. Imagine V. Ex~ se saíssemos a fazer as distinções
que a Constituição condena, a distinguirmos as pessoas pela·
cor, pela raça, pelo credo religioso e peJã. política. Se JôSsemos
discriminatórios este País -estaria, eVidentemente, entregue
aos seus preconceitos e complexos. Mas a Constituição_é sábia.
E se não admite esse tantum do que proíbe, é evídente que
o separatismo é absolutamente feri no ante a norma legal brasileira, diante do estado de direitõ~ Somos, esscilcialmente,
uma Federação. E a fala de V. Ex• tem que ser entendida, antes de mais nada, antes de um veemente protesto contra
as declarações desse Governador, como uma defesa do princípio federacionista. Não s_ei onde anda a mente do Governador Alceu Collares. Na verdade, S. Ex• falou num momento
de absoluta infelicidade, no que concerne ao seu espírito,
no que concerne à sua alma. Somos uma federação. Não
podemos distinguir as pessoas em face da naturalidade, em
face de onde nasceram. Não! E nem podemos distingui las pelo fato de podermos determinar onde elas estão. Faltou
6 prihcípiõ humanitário, a simplicidade humanística ao Governador, faltou o sentimento cristão e também o sentimento
cívico de brasilidade. Errou, com toda certeza. E demonstrou
um absoluto desconhecimento da Região Nordestina, que tem
oferecido ao País uma contribuição que não autoriza, nem
de leve, qualquer discriminação. Se discriminar já é odiento,
odioso, muito menos disciirrifnaf pode ser admitido mesmo
por um sentido económico, meSmo por um sentido político,
mesmo por uma questão da geografia brasileira. Nem de leve
pensar nesse espírito discrimiiiatório ·do Governador Alceu
Collares. A minha impressão é de que ele terminará arrependido. Nessa época em que os governadores se extrapolam,
nesSa época em que os governãdores se digladiam. se ofendem.
se interferem de Estado a Estado, nessa hora tão difícil, nessa
transição tão sofrida para o Brasil, as declarações do Governador Alceu Collares são profundamente tristes e ridículas.
Não sei se mais ridículas do que tristes; se mais tristes do
que ridículas; mas são absolutamente inadequadas ao panorama da alma brasileira diante da cultura brasileira, diante
da formação do povo brasileiro. É corno se esse homem nunca
tivesse lido um Gilberto Freyre, um Fernando Azevedo, um
Darcy Ribeiro, nunca houvesse conhecido essas obras básicas
do conhecimento da cultura brasileira. E para governar o
seu Estado, mostra- se culturalmente desinformado e politicamente desadequado. Meus parabéns a V. Exa e aos que,
no momento oportuno, produziram os apartes que tanto ilus-
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tram com igual peso a voz de V.

E~~

nesta tarde, aqui no

Senado Federal.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - Senador Cid
Sabóia de_ Carvalho, quero aduzir tão -somente ao aparte
de V. Ex• a lembrança do nome de OliVeira Viana, autor
de 'Populações Meridionais do Brasil', que posssivelrriente
S. Ex~ não conheça. Se tivesse lido, estudado e conhecesse
essa magnífica obra de OliVeira Viana, talvez tive"sSe: ..
O Sr. Cid Sabóia de Carvalho- Eu conheço siml
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERC __:_V. Ex• conhece.
Estou me referindo ao GoVernadOr, que talvez não a conheça.
Eu quis aduzir o autor aos que' V. Ex'' citou, inClusive
o nosso eminente colega, Darcy Ribeiro. Se essas_obraS fossem
conhecidas e mais divulgadas, é possível que o nosso Go_v_erR
nador Alceu Collares ficasse mais imbuído de brasilidade e
se voltasse mais, com todo o vigor, para a manutenç<lo _desse
federalismo, que enriquece _e_ fortalece a nossa NaÇão.
O Sr. Cid Sabóia de Caryàlho -Permite ---:-:-me V. Er
urna observação, nobre Senador?
O SR. FRANCISCO ROLLEMBER.C -Pois não:
0- Sr. Cid Sabóia de Carvalho - Quero apenas dizer
que não citei todos os autores, porque se eu fosse citar os
que eu queria eu terminaria passando pelo ineu Est3do, incluR
sive pelas Obras de Gustavo Barroso c de meu pai, Jader
de Carvalho, de grande memória para mim, autor d~ Obras
Sociológicas de igual valor. Apenas citei alguns de passagem,
porque são aqueles que marcaram mais a Literatura brasileira
nessa parte das Ciências Sociais.
O SR. FRANClSCO ROLLEMBERG - Evidente que
V. Exª não poderia citáRlos todos. LembreiRme de Oliveira
Viana, como poderia me lembrar de Gilberto Freire e de
tantos outros. Mas o que quero dizer é que osubstancioso
aparte de V. Ex~ enriqueceu o nosso pronunciamento e o
incorporo com muita felicidade.
O Sr. Nelson Wedekin - Permite V.
nobre Senador Francisco Rollemberg?

Ex~

um aparte,
~

O SR. FRANCISCO ROLLÉMBERG - Conéeilõ o apârteaV.Ex•
O Sr. Nelson Wedekin- Senador Francis_c_u Roilemberg,
desejo fazer algumas considerações a respeito _de um com paR
nheiro de Partido, em primeiro lugar, o Governador Alceu
Collares. Mais do que um companheiro de Partido, um brasileiro que, ao contrário do que se disse aqui, tem sim alto
sentido cívico da sua atuação, _da sua missão e até mesmo
do seu cargo ou do seu encargo - se quiser. Estou falando
de um brasileiro que tem Sim sentimento de humânidade.
Estou falando de um brasileiro que fez, lá no- seu_-ESfadO,
o Rio Grande do Sul, tão-somente uma advertência. Posso
assim afirmar, pelo conhecimento que tenhO do-Governador
e pelo fato de já tê-lo ouvido fazer referências a essas questões
das diferenças regionais, onde fica absolutamente daro que
ele não quer ver o mapa do nosso País dividido, ele não
quer ver o povo brasileiro dividido! Ele está fazendo, isso
sim- e está no seu direito âe fazer-- úirur âdve-rtênciã.
É pre"ciso dizer, entretanto, qUe
um sentimentO rios EStados
do Sul, de populações ou de segmentos da população que
se imaginam marginalizados, que levantam questões relativas
a algumas verdades profundament~ distorcidas nesse equilíbrio, que deveria existir e que não existe. O que o Governador

ha
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disse é verdade: há uma distorção na representatividade, sobretudo na Câmara dos Deputados, que tem -como todos
sabem -origem no famoso "Pacote" de abríl de 1977. que
deu um peso muito maior aos EStados do Norte, Nordeste
e Centro·Oeste em relação aos Estados do Sul; que distorceu
o conceito de Federação, na Câmara dos Deputados. Esse
sentimento dos sulinos gera outros efeitos como a idéia da
criação do futuro Estado do Iguaçu é urna proposição
que existe na Câmara dos Deputados. Tudo tem base com
o sentimento. Não tem muita importância para a &scu-ssão,
Sé_nador Francisco Rollemberg, se isso é verdadeiro ou não.
Quero falar de mim mesmo. Consldero todos os conceitos~~ _
t_9das as preliminareS, tot;Jas _~s prerilissas do separatiSmo até mesmo a da criação de um novo Estado no Paraná Santã Catarina - falsas e falaciõ-s"as. MaS eSse -sentiin'ento
existe. Há o sentimento em relação às verbas federais, e há
estatísticas a esse respeito. Q Governador Alceu Coitares,
bem como a imprensa do Rio Grande do Sul têm trabalhado
m1;1ito no sentido de que há uma desproporção, e que seria
justo se hOuvesse apenas, âigarnos assim, o respeito ao fato
de que essa desigualdade existe. Aliás, as desigualdades regionais do nosso País são tratadas, corno sabe V. Ex\ na Constituição brasileira. Procura-se corrigir essas desigualdades numa
~orma de distribuição de renda que está prevista na Constituição brasileira.
Mas quando se trata de verbas públicas, de verbas dos
Ministérios, o Governador Alceu Collares demonstrou à eviR
dência uma subestimação, uma sub-representação do Rio
Grande do Sul, de San~a Catarina e tambt!m do Paraná, ou
_seja, U!fla espécie de "privilegiamento" não somente naquilo
que diz respeito à distribuição das rendas na Constituição
Federal, ~as também nas outras verbas que não fazem parte
desse conJunto de normas que visa resolver ou diminuir as
desig!J-aldades regic;:ma~~~ Então, quero dizer a V. Ex~ que o
Governador Collares não fez outra coisa senão uma advertência. O que S. Ex'1 está_vendo, está seritindo- e tem o
dever e a obrigação de fazer - é que- nos Estados do Sul
e, particularmente, no Rio Grande _do Sul, existe esse senti!?ento separatista, que é um monumen!al equívoco, no meu
ponto de vista e no do meu Partido, pois já tivemos essa
discussão dentro do PDT. Trata-se de um monumental equívoco do ponto de vista do Professor Darcy Ribeiro, do Governador Leonel Brizola e até mesmo do Governador Alceu
Collares. O que ele faz, volto a dizer, o que ele não quer
é que prospere o senthifento separatista. E o -que-quer é elimiM
nar algumas distorções - elas existem e quero reiterar este
particular. Basta saber, como todo mundo sabe, Senador Francisco Rollemberg, que um deputado, para se eleger em São
Paulo, precisa de mais de 300 mil votos -o quociente eleitoral
necessário é esse; maS há ãlguns Estados no Nordeste e no
Norte em que esse número baixa para menos de 10 -mil votos.
Isto é desproporcional, desajusta, desequilibra. O que o Go-v-errtãdor Alceu Collares faz é tratar desses desequibbrios,
desses desajustes. TrataRse de não deixar isso ir ainda mais
à frente, para que-, -riliin deterniin3do momento, não fique
a~solutamente impossível controlar esse sentimento. Apenas
quero dizer, em virtude de ser companheiro de Partido do
Governador Alceu Collares e por conhecer relativamente bem
o que ele pensa -a esse respeito, que ele refléte urll senüm.ento,
aponta distorções que efetivamente existem, mas, decididaR
mente, não é um separati"sta, nem lhe falta sentimento de
humanidade, nem elevado espírito social. Quando ele lev-anta
essas questões, como o fez aqui no CongressO Nacional, na
I
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Comissão presidida pelo Senador Beni V eras, não faz outra
coisa senão urna advertência. Ele propõe que se cOirijanl

essas_ distorções, esses desajustes, esses desequilfurios, para
que não se chegue a um ponto indesejável, que é o separatísmo. Agradeço a atenção de V. Ex• e curnprimerito-o pelo
seu dis_curso. V. Ex~ também tem larga dose de_ razão, mas
é preciso situar a posição do Governador Alceu Collares nos
seus termos devidos e adequados, e não no ponto a que se
chegou aqui. Não vejo no Governador Alceu Collares nenhum
beligerante; não vejo nele nenhum separatista; ao contrário,
vejo nas advertências que faz a preocupação de quem não
quer deixar progredir esse sentimCnfó_que move e motiva
alguns segmentos dos Estados do Sul.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Senador Nelson
Wedekin, V. Ex~ conhece.. o Governador_ Alceu Collares, de
quem é vizinho, mas eu gostaria de dizer que também o conheço, pois fomos colegas durante dois mandatos na Câm3ra
dos Deputados.
O Governadó-iAfceu Collares é um homem inteligente,
perspicaz; mas há de convir V. Ex~ que é norma de Direito
tratar de modo desigual os desiguais. Não se pode dizer que
os Estados do Sul sofram o inclemente processo das secas.
Se V. Ex~ tivesse oportunidade de sobrevoar o meu Estado
agora, teria a impressão de estar sobrevoando um verdadeiro
deserto. Lá não há água também, como não a tem o Ceará.
Não há como produzir alimentos. Nossa população é até escassa por força desse problema climático. Os nossos Estados,
porque não contam com a estrutura sanitária--que há nos Estados do Sul, estão sendo atacados pela cólera. No Norte, a
lepra ainda é cndêmica; As verminoses, as doenças transmissíveis grassam de uma maneira impiedosa na nossa Região.
Imagine V. Ex\ então, se, em n!)me_ da eqüidade, déssemos às regiões mais desenvolvidas o mesmp __ que daríamos
às menos descnvolvídas. Isto seria um genocídio, um extermíniO, e é evidente que nem o Senador, nem o Governador
pretendem isso. como nenhum de nós aqui. E lembra-nos
bem o nobre Senador Mauro Benevides: na Constituição~ tivemos um cuidado muito grande cm enc60trar válvulas de
escape, mecanismos que pudessem equilibrar, como num sistema de vasos comunicantes, o desenvolvimento de outras regiões, das mais favorecidas para as menos favorecidas 1 ou
vice-versa, quando necessário.
Isso implica um trabalho de unidade, ae coesãO, de força,
de querer, de saber querer, e não simplesmente discutir-se
se devemos ter mais ou menos Deputados, se devemos dar
mais um Senador a outro Estado, se devemos deixar um outro
somente com um Senador, porque não é este o espírito da
Federação~ E esta Casa, qu·e-- nós que fazemos parte dela
podemos dizer - se não é o espírito, ela se conCretiza no
corpo de Federação brasileira, nunca recusou, quet ao Rio
Grande do Sul, quer a Santa Catarina, quer ab Paraná, quer
a Minas Gerais, quer a São Paulo, nenhum dos seus pleitos,
que foram sempre atendidos, e muito bem.
Agora, é possível que o Nordeste tiyesse alguma coisa
a mais. Estamos esperando a liberação de recursos que aprovamos ontem. Os nordestinos estão morrendo de sede, estão
morrendo de fome, é uma situação emergencial.
Onde existe uma seca tão grande assim nos Estados· do
Sul? A região de Alegrete está se descrtifíc3ndo, assim como
algumas nutras regiões; mas nunca com a pujança, com a
grandeza, com a teatralidade da"'dramaticidade das secas, da
miséria, das endemias, da pobreza que avistamos em nossas
regiões, que, em alguns momentos, podemos até comparar,
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taivez exagerando - mas está aqui o Senador Beni Veras,
que está solicitando aparte, para confirmar - com um pafs
como a Somália. Vemos crianças morrendo de fome, de desidratação, de doenças infecto-contagiosas, sem contar com a
mínima estrutura básica para lhes dar condições de sobrevivência.
Ora, se temos esses problemas, é evidente que, nesses
instantes de crise, .o Brasil tem que dar,-deVe dar, pre.cisa
dar, em nome da unidade nacional, aquilo de que o Nordeste
precisa.
Não estou achando que o Rio Grande do Sul, que Santa
Catarina, que o Paraná, que hoje é um Estado pujante, que
hoje procura até se ombrear com São Paulo, o Estado mais
rico da Federação, não mereçam e não tenham também áreas
de grande pobreza. O Vale do Ribeira é um exemplo no
Estã.do de São Paulo. Em Santa Catarina; eu não conheço,
talvez nas periferias das grandes cidades, como também ocorre
no Nordeste.
A miséria em· ·nossa Região, entretanto, é tão grande
que nos sentimos até acanhados. Um dia, eu dizia ã.qtii no
plenário: .. Venho ocupar a tribuna constrangido, porque, há
22 anos, falo nesta Casa sobre seca, sobre fome, sobre morte
de crianças no Nordeste brasileiro".
V. Ex~ gostaria de acrescentar algo, nobre Senacto·r Nelson
Wedekin?
O Sr. Nelson Wedekin- Apenas quero dizer, Senador
Fra!J,cisco Rollemberg, que, na verdade, não é a última parte
do seu discurso que está em discussão. É preciso que isto
fique absolutamente claro. V. Ex~, o seu pronunciamento e
o Nordeste brasileiro têm a nossa mais integral solidariedade.
Se -_é verdade que os Estados do Nordeste nunca deixaram
mal os Estados do S~l. a recíproca, certamente, também é
verdadeira. Somente quero fazer aqui a defesa do Governador: não é esse o sentimento que move S. Ex~; não é esse
o seu espírito. Tenho certeza absoluta de que o Governador
Alceu Collares é, no mínimo, tão sensível quanto eu ou quanto
V. Ex~ em relação ao sofrimento do povo do Nordeste. As
questões colocadas por ele são de outra natureza; não são
motivadas por um sentimento menor de quem quer se afirrilar
perante um Estado que também vive um certo grau de dificuldade, não tão grave, nem tão profunda quanto os Estados
do Nordeste, mas de alguém que, como Governador, tem
a obrigação de refletir sentimentos difusos da sua população,
na linha exatamente inversa do que se colocou em muitos
momentos- não V. Ex~ A linha, muito mais de advertência,
é para não se chegar ao sep-aratismo, é para se manter a
unidade dos nossos Estados, a unidade do nosso povo, é para
se estreitar os laços de solidariedade.
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Esse é o núcleo,
o cerne, do que pretendi f3.Zer ·no discurso desta tarde.
O Sr. Nelson Wedekin - Tenho certeza de que é esse
também o sentimento que move o Governador Alceu Collares.
O SR. FRANCISCO ROLLEMBERG - ... a quem
V. Ex~ defende tão bem, e tenho certeza de que V. E~ está
certo.
O Sr. Beni Veras- Permite-me V. Ex• um aparte, nobre
Senador Francisco Rollemberg?
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG -Ouço, com prazer,
o nobre Senador Beni Veras.
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O Sr. Beni \'eras- Agn1Lkço a bna
uma vez qut! j;i tivc..• a oponunidadt.•

d~:

vont~llk

d!.! V. Ex'..

ap:trh.•â-lo antt..·s. Mas

gostaria de colocar aqui qm:, quandtl a Comissüo de DcsigualZiadL:s Intcr- R'-·gionais roi composta. tive a piCt)-Cupaç-.1o <.~e
identificar os pmhk•ntas das várias r-cgiôcs.- Íailios a cJas c
lc-v:.ívamos D(..'putados e Senadores para que

ptu.l~:ssl!m

conht.:'-

ccr mdhor o País. pois. ús vezes. nos atemos muito aos pro filemas do nosso Estado. Ao irmos aos outros Estados, nossa
intcnç<io é melhor ctmhccê-los. de tal maneira 'que·tc-nhamos
eondiçôcs de avaliur mais çorrctamentc a Sifti-úÇãi.> cm que
se cm:ontram. Estiv~..·mns ~:m Bdém. Manaus. Tocantins e
Cuiah~i. discutindo ns pmhk·mas dt.!ssas rcgitks c procurando
conhel'C-Ios bcm. No caso do Rio Grandl..' do Sul. l..'stava marçada uma viag_cm a Porto AIL·grc. justanwntl..' c.·om o fim de
idt.!ntific<tr mclliór eSsa t-1uestüo que o Governador Alceu CoItares levanta. Mas acho que ele tem tratado a coísa com
um cerro exagt:-ro. principalmente quando fala à imprensa.
que anda dcstaçando muito a oposi~·iio do Nordeste cm relação
ao Rio Grande do Sul. dizendo yuc t:-stc último controla a
força política do País. Nüo é verdade: há um cer_t~_ ~xagcro
nisso. Realmente. a rcprcscntaçüo do Nordeste é proporcional
ao Nordeste e, cm qualquer hipóte~e. mesmo corrigíildo-se
a proporcionalidade que se diz errada hoje, manteríamos o
nosso número de Deputados. O Cear:.\, por exemplo. tem
:22. e manteríamos os :22. se for fdra a alteração. Os Estados
novos da Região Norte é que têm representação desproporcional: t~m. no mínimO, ofto Deputados - isto se refere
aos quatro ou cinco Estados mais recentes do _!'l~r~t?· Mas
isto tem um certo sentido: um Estado como o Amazonas
não pode entrar numa federação apenas com a força de sua
população; ele entra na Federação corno quem entn:t __nu~a
sociedade_: com um patrimônío físico enorme e um patrimôn1o
populacional menor; o peso dele na Federação tem que ser
proporcional a esses dois fatores, não pode ser considerada
exclusivamente a população. Naturalmente, há um certo exagero em Estados que têm oito representantes; mas nãO é
de todo errada essa dcsproporçüo. Eta existe para compensar
o poder cc_o_nómico que os Estados mais antigos têm, que
esmagaria os Estados mais recentes, ainda sem força pa~a_
contrabalançar esse poder cconômico dos mais antigos. A
Federação não pode ser diretamente proporcional; ela tem
que ter uma certa compensação em relação à capacidade cconômica dos_Estados. Agora, seria muito-interessante que nós.
que estamos indo ao Rio Grande do Sul na sexta-feira, _possamos discutir lá mesmo a questão e venhamos a dar aos gaúchos
o nosso depoimento mais sincero a respeito dos problemas
a nossa região c do_ País. De tal maneira que eles possam
ser tratados com mais amplitude, e não apenas analisados
do ponto de vista do gaúcho. Como brasileiro que conhece
o País. que se liga aos problemas da Nação inteiia, acho
que falta a nós, parlamentares, _circular pela Nação, ver os
Estados que não são os nossos, para podermos optar pelos
melhores caminhos. O Estado de Tocantins, por exemplo,
que tem um potencial gigantesco, uma capacidade ~norme
de produzir grãos, está sufocado por falta de vias de escoamento de sua produção. Então, no exame de uma questão
dessas, eu, como cearense·, vendo os problemas do Ceará,
sou capaz de ajudar o Estado do Tocantins a conseguir uma
rodovia ou urna ferrovia que faça com que sua produção seja
escoada. Esse sentimento de nacionalidade, essa amplitude
de sentimento é que precisa dominar nossas ações. Não podemos nos pte-nder apenas à nossa paróquia. à nossa aldeia.
Temos que cuidar dela, sim, mas temos que cuidar também
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do País itw.:im, ter :-:ensibilidad!.! para L:onhc~:cr a su<.t grand!.!za
c o que representa c.·ada I'L'gi:.ío. Estü faltando essa tlbcuss;.ío
c l..'ssa gcnerosidatk qw..· é ncccs::-;;.írio termos cm rL·Iaç:.ío <1
hlda a Naç:io; c uma me1_110r informa~·;.\o, para qu7 n;.lo sejamos
estreitos na av:.tliac;iío. E isso que se busca. Obngado.
OSR- FRANCISCO ROLLEMBI::RG- Foi com o propósito que V. Ex• acaba de.! expor que dCcidi ocupar h. tribuna
nesta tarde. Confesso que saiO muito grütificado, porque consegui sensibilizar os comp:.mhciros c k:vá-los a participar da
discussüo de um tema que considero da maior importáncia:
a Uniüo c a Fedewç;.\o. Vamos todos, CtHnQ 1.iiz_V. Ex\ Senador Bcni V eras, conhecer melhor o nosso País; vamos conhcccr_as necessidades de cada R~gião. para que sejamos todos,
Deputados c Senadores, nüo legisladores de um Es_tado específico. mas legisladores para todo o Brasil.
()Sr. Alfredo Campos- V. Ex' me pCrmftc Um aparte,
nobre Senador?
O SR- FRANCISCO ROLLEMBERG- Concedo o aparte a V. Ex\ Senador Alfredo Campos.
O Sr. Alfredo Campos- Senador Francisco Rollembcrg,
cu não queria obrigá-lo a estender mais esse seu magnífico
discurso, porque V. Ex~ já -deve estar inclusive cansado. Não
que a Casa esteja cansada; ao contrário, a Casa rejubila-se,
nesta hora. com a defesa da nacionalidade, com a defesa
da integridade nacional contida no discurso de V. Ex" Mas
eu não poderia deixar de dar este aparte, porque, mesmo
sem sair do Estado que represento, posso dizer que conheço
bem o Nordeste e o SuL, pois, para mim, o norte de Minas
Gerais é como se fosse q No_rdcstc brasileiro, c o sul parece-se
em tudo com o Sul do Brasit; é no sul do meu Estado que
começa a riqueza do Sul do País ...
O SR. f'RANCISCO ROLLEMBERG - Como Montes
Claros e Juiz de Fora.
O Sr. Alfredo Campos- Exatamente, nobre Senador,
e é no norte do meu Estado que começa a pobreza do Norte
e do Nordeste brasileiro. Conheço bem esta situação, sem
ter que sair -como já disse - do meu Estado, que é Minas
GeraiS. E acho que, se verdadeiras, as declarações do Governador Alceu Collares são as mais infelizes possíveis. Por quê?
Porque não está na hora de pensar em separatismo, não está
na hora de pensar em egoísmos, não está na hora, definitivamente, de rachar, de partir o País. Está na hora, sim, de
combater a miséria, esteja ela onde estiver: esteja ela no
Sul, esteja ela segregada em verdad~_i~os guetos das favelas,
esteja ela no Norte ou no Nordeste. Nobre Senador Francisco
Rollemberg, o meu aparte visa apoi<ir a fala de V. Ex~ e
dizer que o Senado se rejubila nesta tarde, e o Brasil todo
- tenho certeza - aclama V. Ex~ pela sua luta não só em
defesa do Nordeste, como também da unidade nacional. Muito
obrigado a V. Ex~ .
--- -OSR. FRÁNCISCOROLLEMBERG- V. Ex•, Senador
Alfredo Campos, ao declarar-se conhecedor do Brasil, porque
conhece o seu Estado, lembra-me Dostoievski, quando dizia:
"Se queres ser univeisal, escreve sObre a tu~ vila."
Qualquer um de nós, se voltarmos· os olhos para as nossas
vilas~ para o lugar do n9sso nascimento, haveremos de escrever
e falar para todo o Brasil, porque naquele microcosmo do
nosso sítio está a presença sempre eterna e magnífica da Pátria
brasileira.
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Sr. Presidente. Srs. Senadores, era o que cu gostaria

de lht.!s dizer nesta tarde. Muito obrigado.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Concedo a
palavm ao nohrc Senador Aurco Mcllo.

O SR. AUREO MELLO ( PRN - AM. Pronuncia o seguinte di_scurso.)- Sr. Presidente_, ~_minentes Srs. Senadores,
hoje, pela 'manhã, tivemos ensejo de assistir a uma grande
reunião, presidida pelo jovem Scnise, que é-, por acaso. um
dos componentes da juventude do PRN. Mas a reunião conM
gregava representantes da juventude de todos os Partidos cxisR
tentes no Brasil c até um segmento dos meninos de ru_a. E
lá estava um rapazinho com um honé às avessas c um rahicho
de cavalo no cabelo, já evidenciando aquefe espírito Hhát:.irio
dos chamados meninos dt.:: rua.
Prometi a eles que dcuia ciencia iio Senado Jessa.reuriião
e que os nossos jovens, representantes de todos os Partidos,
haviam conseguido, através do presidente, o jovem Seníse,
o compromisso de que _a próxima reunião mundial de_ todas
as juventudes partidiirias seria reãHzada no Brasil.. Então,
este é um acontecimento muito imPortante para nós que so~
mos, por assim dizer, os archoteiros daquele facho que vamos
transmitír a essa juventude que conduzirá os ideais que por~
tam, que serão os ideais que portamos agora, aperfeiçoados
pela idade e pelas noções que os jovens aprendem e que,
às vezes, até nos transmit~m a nós.
Tivemos ensejo de relembrar, indusive~-a fraSe do nosso
General Leónidas Cardoso, pai do hoje Ministro d3s Relações
Exteriores, Fernando Henrique Cardoso_,-e meu velho compa~
nheiro de lutas do Partido Trabalhista Brasileiro e da Liga
de Emancipação Nacional, quando ele dizia que a juventude
mete o ombro, e que é necessário estarmos sempre ao seu
lado, apesar dos erros que comete,_ pois a jUventude erra
muito.
Foi um espetáculo lindíssimo, realmente comovente, de
eriçar a penugem dos nossos braços, porque simboliza justa~
mente a continuidade da marcha brasileira- sobretudo brasi~
!eira- em direção à política, aquela política que Brecht dizi3.
que tem de ser olhada, conhecida e assimilada por todos aqueles que não forem imbecis, porque somente um imbecil diz:
"Eu não sou político, não participo de" política, -não ·quero
ser político". A política está cm toda parte, porque a política
é a legislação, é a lei, é a elaboração dos ditames sociais,
para que se possa viver em comunidade.- Então, ·a juventude não- cStã somente voltada para tragar
as volutas de maconha, como acontece com uma grande par~
cela dessa juventude; nem para se encaminhar para a degra~
dação física e mOral dos tóxicos que- são distribuídos- Pelas
almas vesanas e daninhas espalhadas n_a superfícíe do orbe.
A juventude segue o seu destino, porque destino e vaca~
ção são as coisas que possuímos; independentemente da nossa
vontade. Aquela determinação para que caminhemos em determinado setor, num deliberado rumo, visando atingir e colimar, finalmente, alguma coisa que Cstá no nosso -íntimo e
que assim foi predeterminada pelos poderes superiores que
nos criaram e nos puseram no ·muhdo.
Vemos, às vezes, um indivíduo servindo de acrobata,
um indivíduo na ponta de uma corda arriscando quebrar o
pescoço e se arrebentar no chão e perguntamo~nos:_ por que
esse indivíduo seguiu essa profissão, quando outras exiStem
tão mais fáceis, Com -que ele iiãõ Precisa arriscar- a sua vida.
E a resposta será: é 'que -ele está seguindo o seu destino,
a sua vocação, a sua inclinação, graçai'ao poderoso, ou aOs
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poderes. Os. jovens brusilciros uinda não abandonaram totalmente a política, ou não se omitiram diante dessa vocação,
que é UlJ.Uela mesma vocação descrita por Diógencs, quando
alguém lht: perguntou o lJ.UC ele sabia fazer: "Eu sei dirigir,
sei comandar homens."
Lá estava ~u:~cmente, c sobretudo a semente hrasilcíra,
porque Brasil é síntese do mundo, mistura de,_ continentes,
_paisagem de amar_cloS<, louros e negros reunidos nesta imensa
plataforma c que são motivo dc __ orgulho para todos nós. Não
se pense que este País vai à bancarrota, ou que ele vai terminar
convertendo-se cm uma nação falida ou vencida. O Brasil
também tem o seu destino, e esse destino é afirmar que a
união dos povos pode se dar aqui e em todos os lugares,
porque, realmente, aquele ideal de um mundo só pode reali~
zar~se neste País de modo !llaravilhoso, através_ das expressões
culturais, intelectuais, físicas, mora~s. de toda ordc.m, que
assinalam a civilização, que é a diferença entre a cspiritua~
liçlade c o animal, entre o bruto e _o etéreo, entre o superior
e a coisa disforme, indefinida e prosaica.
Estou muito satisfeito com esse acontecimento, que quis
trazer, nesta oportunidade, ao nosso Senado Federal. E aproveito a oportunidade para relembrar, como fiz ontem aqui,
que nós, políticos de alta estrutura, componentes desta Casa,
não deveremos nunca nos submeter ao knut, ao chicote das
ordens imperativas, que tiram o bom~senso das decisões e
acatam apenas a força material, o podCr da-fiqucza, mani~
festado nas máquinas de comunicação. DevemoS pensar madura e conscientemente nas decisões que iremos tomar com
relação a nossa Pátria.
Não se dê continuidade àquele sistema leviano de mudar
OS-pfeSídentes mais- depressa do que se muda um inquilino,
de mudar um presidente em dois meses, enquanto que, numa
ação ordinária para se tirar um inquilino, se leva muito mais
de um ano e meia dúzia de meses.
O nosso Senado estará no apogeu da sua maturidade
e no esplendor do seu reencontro, sabcndo~se ele, Senado,
na austeridade c na.consciência de cada um dos seus componentes, que aquilo que_ ele decidir é a decisão da guinada
de um leme, que pode conduzir um barco enorme na dircção
das pedras, ou fazer com que a proa altiva seja levantada
ante as espumas e caminhe para oS destinos e roteiros rnarav-i~
lhosos e multicores.
Esta é a oportUnidade. Digo palavras como quem debulha
um cacho de Uvas. Cada manifestaçãO que fazemos neSte augusto Plenário é um fruto adocicado e meigo, que tentamos
colocar entre os lábios daqueles Colegas que nos escutarem.
Os dias se aproximam. Já se c!esenha à nossa frente uma
data que vai significar, Sr. Presidente c Srs. Senadores presentes no plenário, a respeitabilidade da decisão do Senado e
dos seus componentes. Não nos deixemos perder em nossa
trilha e em nosso rumo; fiquemos firriles e _confiantéi, em
paz com a nossa consciência. Vamos meditar e entender que
isso não_ é uma omelete, que se põe cm uma frigideira para
rapidamente ser transformada e deglutida por alguém faminto,
que está atento ao seu cheiro e ao seu paladar. As decisões
a serem tomadas pelo Senado com relação à substituição da
Presidência da República são de profunda seriedade, têm a
responsabilidade da vinculação com aquela juventude que vi
hoje de manhã e representa a herança que lhes atribuímos
da nossa seriedade, do respeito no desempenho da nossa ruis~
são.
Volto a dizer: não podemos acatar modificã.ções feitas
a trouche-mouche, apenas com o objetivo de condenar um
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Tiradentes, um réu que está sentado para receber um castigo.
pelas manchetes, ora pelas palavras de comentaristas gordos
ou magros, têm que ser varridos da nossa lembrança e apenas
Somos um tribunal; os componentes deste tribunal recebem
a verdade justa e clara, como um cristal, ou um diamante
provas e encontram tempo para opinarem finalmente com
sem jaça, sirva-nos- para as decisões que tenhamos que proa responsabilidade e o respeito no que as suas decisões significam e implicam. Por isso, meus Srs. SeriadoreS, estou de . ferir.
:Por isso, Sr. Presidente, Srs. Parlamentares, falo dos jonovo, como ontem, profligando decis6es imaturas, que tiram
o direito de defesa à pessoa acusada e impedem que o julgavens. Lembro representantes de todos os partidos que estavam, hoje de manhã, aglutinados, na sala de uma das comismento desta Casa legislativa, como o da outra, seja sereno.
sões do Senado Federal; penso na responsabilidade do futuro;
Estou trazendo a minha palavra para condenar aqueles
acredito na seriedade do presente e certo estou, Sr. Presidente,·
que, na calada dos seus interesses egoístas, transformam norde que, pouco a pouco, de ânimos se-renos, chegaremos a
mas legais em normas casuístas, para atingir, ferir, derrubar,
resultado positivo, sem desrespeitar o voto que colocamos
prejudicar aqueles que têm que ser julgados conscientemente
na urna, mantendo o nosso Presidente, e sem praticarmos
por tribunais da envergadura deste, que representa um País
a grande mácula que pode significar um julgamento injusto
com 150 milhões de criaturas que falam pela nossa voz, que
e inadequado deste Senado em relação àquele que foi eleito
confiam naquilo que decidirmos e que nos dão um crédito
para governar e não para expiar.
de confiança em nosso bom-senso e na nossa inteligência.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Mais uma vez, vê-se antecipado o prazo para que a capacidade de defesa daquele Cristo que está sendo julgado se torne
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Concedo a
mais exígua, assim como se fossem paredes de ferro, capacipalavra ao nobre Senador Ronaldo Aragão. (Pausa)
tadas em movimentação, qut; se aproximam lado a lado, teto
S. Ex~ não se encontra em plenário no momento.
a piso para esmagar, triturar e diminuir apavorada e melanConcedo a palavra ao nobre Senador Cid Sabóia de Carcólica figura de um símbolo de Brasil e de poder. Ele espera,
valho. (Pausa)
confiante em uma decisão honrada e honesta que este plenário
S. Ex' não se encontra em plenário no momento.
venha a adotar.
Concedo a palavra ao nobre Senador Márcio Lacerda.
Qualquer momento, qualquer tempo, qualquer chamada
que se faça para trazer nossa palavra a esta tribuna é tempo
O SR. MÁRCIO LACERDA (PMDB- MT. Pronuncia
hábil, é chamada oportuna, é instante útil. Os dias que estamos
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, Srt' e Srs. Senadores,
vivendo atualmente, sobretudo as semanas que precedem o
não bastasse o abismo colossal em que fomos atirados por
fãiVez--trágicoS Natal de 1992, são os mais dramáticos
nossos governantes na década de 80, a chamada "década perdique se hão visto nas fronteiras da grande Pátria, na orla das
da", mal ingressamos nos anos 90 e temos que nos render
ondas e na moldura das árvores de folhagem escura. É o _à evidência de que a atual situação do povo brasileiro não .
Brasil que se apresta para julgar um Presidente. Isso não
poderia ser pior. O nível de desemprego no País assusta.
pode ser encarado ao sabor das lavagens cerebrais feitas por Em 1991, a taxa de desemprego foi a maior dos últimos seis
órgãos de Imprensa magoados porque um Marc!lio das admianos, segundo dados do IBGE, divulgados em fevereiro últinistrações impediu que a publicidade paga fosse feita,_ prejudimo. No ano passado, o índice de desemprego chegou a 4,83%,
cando, assim, os interesses dos órgãos de pubiTCfdade e de
acima, portanto, dos 4,28%- de 1990. Aquele valor revela
orientação.
que, desde 1985, quando o índice de desemprego atingira
A análise tem de ser calma. O povo consciente, o povo a 5,2%, o mercado de trabalho não-se reduzia tanto.
lúcido, civilizado,, não pode obedecer a um rol de calúnias,
De fato, Srs. Senadores, o empobrecimento do povo bra~
de exageros e de deformações. Julgando mediante a síntese sileiro é realidade que salta aos olhos e que se percebe, a
do Senado da República, o povo tem de obedecer- e deve cada dia, mais agudo e acelerado.
fazê-lo -às luzes da Justiça. Deve observar aquilo que aprenO Brasil possui número de pobres e de indigentes, em
demos nos ensinamentos, principalmente, dos grandes profetermos relativos e absolutos, maior do que a média dos 19
tas desse mundo - de Cristo a Buda, de MafOma a Vishnu
países que compõem a América Latina: tal é a conclusão
-, que o justo e o certo não é amarrar nas costas as mãos de trabalho intitulado "Magnitude da Pobreza na América
do condenado e fazer com que os seus pés se magoem nos
Latina nos anos 80", realizado pela Comissão Económica para
sílices cortanteS dos- caminhos, mas seja o certo, o nobre,
a América Latina e o Caribe - CEPAL, organismo das Nao correto, o capaz.
ções Unidas. De acordo com o estudo, a América Latina
Sr. Presidente, corno disse, há figuras n3 área -pOlítica
tinha, em 1986, 37% de pobres e 17% de indigentes. b Brasil,
obedecendo a um planejamento de violação e esbulho a direi- no mesmo ano, tinha 40% de pobres e 18% de indigentes.
tos constituídos; de exagero e mistificaÇãO naqUilo que possa
Números muito próximos desses foram apresentados em
parecer pecado de alguns, mas as lentes que analisam e que
observam os que são e serão julgados não podem ser astronó- dezembro de 1990 no 3' Fórum Nacional de Debates -Idéias
micas, nem microscópiCas. Elas têm que ser puras como uma para a Modernização do Brasil. Segundo Hamílton Tolosa
lente de miopia, ou de uma hipermetropia, para corrigii a do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada- IPEA, desd~
vista cansada, ou a distância das retinas ao local certo, para 1980, tem havido um inquietante agravamento da pobreza
que a imagem venha, formada com perfeição, através da mácu- no Brasil. De 1980 a 1988, o contingente dos brasileiros nessa
condição aumentou de 29,4 milhões de pessoas para 44,8 mila lútea da verdade.
Nobre Sr. Presidente, nobres Srs. Senadores, temos certe- lhões, o que significa que, somente nos primeiros oito anos
za de que , daqui para 18 de dezembro, as minhas palavras, da década passada, o número de brasileiros em estado de
as nossas, as de outros colegas - que soarem aos ouvidos pobreza absoluta aumentou ein 15,4 milhões.
Para Tolosa, estão em estado de pobreza absoluta as
de V. Ex~s - hão de fazer com que a campanha implacável,
. o massacre verbal e de imagens, feito, ora pelos sueltos, ora pessoas com rendimento inferior a um quarto do salário míni-
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mo ou que vivem em famílias com rendirríento menor do
que um salário mínimo~
Dados mais recentes, colhidos em nOvembro de 1991,
durante o seminário <~A famHia no contexto brasileiro", pro~
movido pelo Ministério da Ação Social, mostram que o núme~
ro de pobres no Brasil continua aumentando. De acordo com
levantamento realizado pelo Fundo da Organização das Nações Unidas para a Infância- UNICEF, 70% das famílias
brasileiras vivem agora na pobreza, ao pas·so que, na década
de 80, esse índice era de 63,4%. Do total de hoje, 30,2%
encontram -se em miséria absoluta, sobrevivendo com apenas um quarto do_ salário mínimo. Segundo se divulgou ainda
no seminàrio, as familíáS põbres detinham, no início da década
passada, 13,4% da renda nacional. Em 1991, não mais do
que 10,4% da renda estava em poder delas.
Sr. Presidente, Srs. Senadores!
No quadro dantesco da pobreza da população brasileira,
encontram - se muitas das maiores desgraças que podem
castigar um povo: a elevada taxa de mortalidade infantil, situada em 85 por mil nasciinentos, consideradas as crianças menores de cinco anos (1989), a baixa esperança de vida ao nascer~
limitada a 65,6 anos (1990), o alto índice de analfabetismo
adulto, de 21% (1985), além da elevada incidência de doenças
e da fome crónica.
A tantas outras doenças que estão dizimando o Brasil,
acrescenta-se agora a_ cólera, epidemia que gras·sa ·principalmente em populações miseráveis e que, pófissó, ame-aÇa -conquistar todos os quadrantes brasileiros, desprovidos que são
dos mais elementares recursos sanitários.
Epidemias estão fazendo d_o_:Brasil seu p~raíSõ-, l?ifCJU~
aqui encontram uma multidão de famintos com baixa resístên~
cia às doenças infecto-contagiOSas.
- -Em outubro de 1990, Jacques Choncol, consultor da
FAO, avaliou, com base nas estatísticas do IBGE e em relatórios do organismo da ONU ,que 53 milhões de brasileiros viviam em ''situação de fome".
Para chegar a essa co-nclusão, dividi~- se o equiv_?-}.~nte
Cfl}.órico médio de 900 alimentos consUmidos no Brasil por
sua população, determinando-se o suprimento de alimentos
pela produção interna, importações menos exportações e variações de estoque.
A conclusão dessa pesquisa é duplamente vergonhosa
para a Nação brasileíra, Sr. Presidente e Srs. Senadores.
Primeiramente, ela nos mostra a existência de mais de
50 milhões de irmãos braSileiros famintos. Depois, ela nos
fustiga a consciência ao permítii a CoDclusão de que o problema brasileiro relativo à alimentação é também uma questão
de justiça, pois, no Br3Sil, "'-poucos consomem muito e _muitos_
consomem pouco". Dessa mane"íra, muitos consomem abaixo
__
das 2.440 calorias· que a FAO considera satisfatórias.
Segundo, ainda, a pesquisa, a desnutrição já atingía 30%
das crianças brasileiras de Oa 5 anos.
·
- - - -·
Evidentemente, com o aumento da pobreza no País, com
o rebaixamento de nossos indicadores sociais, -SãO as crianças
a parcela da população que mais sofre, pciíS: conS:fitueril a
parte mais frágíl da sociedade.
Infelizmente, medidas como a recente promulgação do
Estatuto da_ Criança e do Adolescente não podem solucionar
essa modalidade de problemas, cujas raizes se encontram fincadas em nossa realidade sócio- económica. Por seu turno,
a realidade sócio-económica brasileira somente será alterada
para melhor. na medida em que toda a sociedade e o Governo
se dispuserem a implantar a justiça social no BrasiL
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Enquanto isso não ocorrer, prejuízos irreversíveis-são
causados ao futuro da Nação brasileira, porquanto a pobreza,
em que se encontra vivendo grande parte de nossas crianças,
frustra-1hes toda e qualquer perspectiva de se tornarem cidadãos plenos.
A propósito de pobreza de crianças, não posso deixar .
de referir-me neste momento ao trabalho "Crianças e Adolescentes- Indicadores Sociais" (1988), preparado pelo IBGE
e .financiado pelo Fundo das N~çõe~ _Unidas para a Infância
- UNICEF, no qual estão reunidos dados que mostram as
péssimas condições da infância e da adolescência brasileiras.
O estudo demonstra, por exemplo, que, de 1987 para
1988, o número de menQres brasileiros com até 17 anos, que
viviam com renda familiar per capita de meio salário mínimo,
portanto em situação de pobreza relativa, havia crescido de
5!,4% para 54%.
·
No Nordeste, em 1988, no.entanto, 52,6% das crianças
e adoles.centes viviam em cóildição de pobreza absoluta, isto
é, com renda familiar per capita de um quarto do salário
mínimo.
No que concerne ao trabalho, segundo a mesma pesquisa,
era também clamorosa a situação de injustiça que atingia nossas crianças e adoles~entes: dos que trabalhavam, somente
33% tinham a carteira de trabalho assinada. Além disso,
66,5% trabalhavam 40 horas ou mais por semana. Dos 8,8
milhões de adolescentes que possuíam idade entre 15 e 17
anos, 50,2% já trabalhavam. E _18% dos 16,2 milhões de
crianças entre dez e 14 anos já integravam o merç:ado de
trabalho. Em média_, os adolescentes e crianças trabalhadores
ganhavam apenas 60% _do salário mfnimo. A média salarial
do menor de 14 anos que trabalha era de 30% do salário
mínimo. Entre os jovens de 15 e 17 anos, a média não ultrapassava 70% do valor do salário mínimo.
Relativamente à composição da renda familiar, 12,75%
dos menores de 17 anos contribuíam com 30% dos ganhos,
conforme demonstraVa ainda o estUdo do IBGE.
De precariedade quase absoluta eram as condições domi~
ciliares em que vivia grande parcela dos adolesce_ntes e crianças
brasileiras: 55,6% deles viviam em residências que sequer
estavam ligadas à rede sanitária ou possuíam fossa séptica.
Apenas 50% de suas residências encontravam-se assistidas
por serviços de coleta de lixo. E residiam em casas sem energia
elétrica 20% dos menores brasileiros.
Em 1991, o IBGE divulgou novos números, desta vez
apurados pela PNAD- Pesquisa Nacional por Amostragem
de Domicílios - , os quais apontavam, mais uma vez, a triste
_realidade da pobreza dos jovens brasileiros.
Os indicadores sociais do" IBGE evidenciavam que, em
1989, 50,5% dos 59,6 brasileiros ent:i-e zero e 17 anos viviam
cOm fanu1ias de rendimento mensal per capita de até meio
salário mínimo, e 27,4% do total deles, com_famílias que
pêféebiam· mensalmente até- um quarto do salário mínimo.
Os.mesmos indicadores mostravam, ainda, que 1,7 milhão
de trabalhadores brasileiros menores não possuíam qualquer
rendimento.
-·Da popul~ção infanta- juVe-nil, 45,5% viViam em residências desprovidas de esgoto, 53,3% não contavam com serviços de coleta de lixo, e 53,6% não tinham, em suas casas,
sequer um filtro de água.
Em relação ao trabalho, entre os adolescentes de dez
a 17 anos, cerca de 7,3 milhões tinham emprego, porém 2,1
milhões deles não percebiam nenhuma remuneração. Cerca
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de quatro milhões dele!> trabalhavam mais do que as 40 horas

semanais permitidas pela lei.
Tendo que enfrentar tão precocemente _o_ mercado de
trabalho, ou tendo sido abandQn_adas n,as r_uas, dezenas de
milhões de crianças brasileiras eram impe-didas de freqüentar
a escola. Esses números, Srs. Senadores, levantados. pela pesquisa do IBGE, demonstravam isso com toda a clareza, pois
dos 36A milhões de crianças e adoles~ntes de 7 a 17 anos,
21% contiituaVam analfabetos e quase 7 milhões, mesmo em
idade escolar, continuavam fora da es_cola. No mesmo ano,
de todos os matriculados até o último mês letivo do ano,
um quarto tinha sido reprovado. Da população infanta-juvenil
rural, 25% jamais haviam freqücntado a escóla sequer por
um dia.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, esses relatos só (azem
nos mostrar o estad? de vergonha que tomou conta de nosso
País, cuja pobreza econômica e moral já tornou vassala quase
toda a sociedade brasileira. São núm.eros da infâmia e da_
miséria de grande parcela de jovens e das crianças brasileiras,
constituindo na maior desonra de. nossa Nação. A prostituição
infantil, o tráfíCO--e a escravidão de meninos_e meninas de
rua para o tráficO--de drogas e prostitUiçãO, as ocor{ênciaS
de casos de AIDS .entre meninos e meninas de rtia, os casos
de assassínios, estupros e outras violências cometidas contra
menores pelas ruas, a exploração por marginãiS--aaultos, a
utilização da cola de sapateiro para inibir a fome, caracterizam
o mais cruel e repugnante tratamento que a sociedade brasileira vem permitindo a muitos de seus adolescentes e a muitos
de suas crianças, sem dúvida, a parte mais frágil e vulnerável
da sociedade.
Falo agora. Sr. Presidente, em nome dessa grande m_aioria
de brasileiros dominados, em nome de nossas_ crianças e adolescentes empobrecidos e explorados, em nome de todos aqueles que ainda não se subjugaram à mais vergonhos_a situação
a que pode ser levado o ser humano, que é a degradação
moral.
Em nome de todos eles, Srs. Senadores_, espero que,
no mínimo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, depois
de 2 anos de sua sanção, seja cumprido no Brasil, punindo-se
severamente aqueles que praticam qualquer tipo de violência
contra a parcela mais indefesa da população brasileira.
Das autoridades competentes, esperemos, já, ao menos
um gesto mínimo de coragem e o borri senso de retomarem
com seriedade a vontade política ao plano de combate 3:Vioiência contra a criança, para ·começann6s a revertér esse triste
quadro que tantos "nos envergonha.
Sem isso - estou absolutamente seguro do que enuncio
-não restarão esperanças para o futuro da Nação brasileira.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de~ emendas ao
Projeto de Resolução n" 69, de 1992, de iniciatiVa da Coritissão
de Assuntos Económicos, que autoriza a Prefeitura do Município de São Paulo a emitir187.692.851.896 Letras Financeiras
do Tesouro do Município de São Paulo, para o pagamento
de precatórios judiciais.--Ao projeto não foram oferecidas emendas.
A matéria será incluída em Ordem do Dia, oportunamente._
O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo)- Na presente
sessão terminaram os prazos para apresentação de emendas
às seguintes matérias:
- -

Quinta-feira 26

9483

-Projeto de Lei do Senado n" 243, de 1991, de autoria
da Senadora Marluce Pinto, que altera dispositivos da Lei
n~ 5.682,_de 21 de junho de 1971 -Lei Orgânica dos Partidos
Políticos;
-Projeto de Lei do Senado n\' 252,_de_l991, de autoria
do Senador Marco Maciel, que dispõe sobre Sistema de Partidos Políticos e dá outras providências;
-Projeto de Lei do Senado n' 291, de 1991, de autoria·
do Senador Fernando Henrique Cardoso, que regulamenta
os § § 2~ e 3"' do art. 17 da Constituição Federal, dispondo
sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior
Eleitoral, os recursos do fundo partidário e o acesso gratuito
aos meios de comunicações;
- Projeto de Lei n' 393, de 1991, Complementar, de
autoria do Senador Moisés Abrão, que altera a redação do
§ 2" do art. 2' e do § 2' do art. 4• da Lei Complementar
n• 24. de 7 de janeiro de 1975;
~ Projeto de Lei do Senado n• 69, de 1992, de autoria
do Senador Nelson Wedekin, que altera o art. 118, da Lei
Orgânica dos Partidos Políticos, acrescentando o § 2~, que
dispõe sobre a faculdade do partido político celebrar acordos
cOm as redes de rádio e televisão para a divulgação do horário
eleitoral gratuito;
Aos projetes fóram oferecidas emendas.
As matérias serão despachadas à Comissão de Consti~
tuição, Justiça e Cidadania, para proferir parecer sobre -a-s
emendas apresentadas..
A Presidência esclarece ao Plenário que foram apresen~
tadas várias emendas ao substitutivo oferecido pelo Relator,
o Senador José Fogaça, que serão lidas no turno suplementar.
São as seguintes as emendas apresentadas aos Projetos de Lei do Senado n• 252 e 291/91; e 69/92:
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N" 252, DE 1991
Dispõe sobre o _sistema de partidos políticos e dá

outras providências, nos termos do art. 235, II, d, do
Regimento Interno.

EMENDA N"2
-Emenda aditiva ao Projeto de Lei do Senado _n? 252,
de 1991, que tramita em conjunto com os Projetes de Lei
do Senado n• 243, de 1991, 291. de 1991, e 69, de 1992.
Acrescente-se o seguinte Capítulo ao Título I do Projeto
de Lei. do Senado
n'' 252,
de 1991:
.
CAPÍTULO ...
Da Escolha dos Candidatos

Art.
É assegurado a qualquer filiado,
com mais de um ano de filiação, o direitó'-de postular
qualquer candidatura, desde__que indicado por um determinado número de filiados, na forma estabelecida
pelo estatuto do seu partido político.
Art.
A escolha dos candidatos aos diversos
Cargos ele ti vos será feita pelos respectivos cõlégios eleitorais de cada partido político, formados pela totalidade de filiados dos Municípios, dos Estados, do Distrito Federal e da União."
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Justificação
Todos sabemos dos defeitos imensos de nossas instituições político-partidárias. Uma delas é a maneira de escolha
dos candidatos a cargos eletivos.
O momento históricO que vivemos exige que extirpemos
tais defeitos em busca de grandes aperfeiçoamentos de nossa
democaria. Cremos que a emenda ora aprt:sentada é um grande passo, quase revolucionário. nesse sentido.
É de se lembrar que, quanto a ela, são muitos os cientistas
políticos que aconselham seguir os rumos áqui tornados, além
de que, alguns partidos, em eleições próximas pas~adas, já
fizeram benéficas experiências, com resultados excelentes.
Acrescente-se ainda que, mediante a aprovação da presente emenda, o fortalecimento dos partidos políticos tornarse-á realidade palpável. Primeiro~ em face da maior motivação
e do interesse a ser despertado nos cidadãos para a filiação
ao partido político de sua simpatia, dadas as codições de sua
participação efetiva nas decisões de alta significação para o
funcionamento -partidáriO, qtic é a escolha dos postulantes
a cargos eletivos. Segundo, há que se destacar, com maior
ênfase, o caráter democrático ·da medida proposta, que acabará com o monopólio da escolha dos postulantes a cargos
eietivos por um restrito grupo de delegados que, no mais
das vezes. não representa a vontade da agremiação partidária.
A Emenda sana o vlció da falta de representatividade no
sistema atual, em que os eleitores não escolhem os seus mandatários, mas optam por três ou quatro candidatos impostos
pelas elites da cúpula partidária.
Faz-se mister registrar qué ·a ·cultura política brasileira
tende a conferir legitimidade apenas aos mandatos políticos
cujos titulares tenham sido eleitos pelo voto direto, como
bem demonstrou a campanha das ":Piretas Já ... sob a qual
se inspirou o Constituinte de 1988. Por questão de coerência,
portanto, nada mais salutar do que se adotar esse mesmo
procedimento no âmbito das próprias agremiações partidárias.
Sala das Sessóes, 25 de novembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.

Emenda n~ 3
Acrescente-se ao parágrafo úni_co do art. 39 a seguinte
-alínea, que passa a ser a c:

" ........

·~-··~--~

.... -.

~-

. -· ...........
-~

~

................_____._._.__

c) não será permitida, em qualquer hipótese, a

cessão de tempo destinado a um partido por outra agre·
miação política."
Justificação
Esta emenda visa inipedii·--a- tr3nsaç_ão de tempo entre
os partidos, para que se evite negociatas e irregularidades
já cometidas pelas chamadas legendas de aluguel, no tocante
à cessão do espaço de tempo a elas destinado, nos mdos
de comunicação de massas.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
EMENDAN•4
Dê-se ao inciso III do art. .3~-do projeto a seguinte redação:

"III- divulgação de seu programa e atiVfdaâeS
partidárias, asseguradas duas transmissões gratuitas
anuais, pelas empresas de rádio e televisão, com a duração máxima de sessenta minutos cada."
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Justificação
A emenda em questão visa manter o direito hoje assegu-

rado aos partidos políticos, de transmissão gratuita em cadeia
nacional de suas programações anuais de sess.enta minutos
cada.
Sala das Sessões,.25 de novembro de 1992.- Senador
Nelson Wedekin.
EMENDA N•5
Acrescente-se ao parágrafo único do art. 3\' a seguinte
alínea, que passa a ser a c:

.........................•..... ; ..-;-; ..--;:-................ : ...... .
c) não será permitida, em qualquer hipótese, a
cessão de tempo destinado a um partido para outra
-agremiação política."
Justificação
Esta emenda visa impedir a transação de tempo entre
os partidos, para que se evitem negociatas e irregularidades
já cometidas pelas chamadas legendas de aluguel, no tocante
à cessão de espaço de tempo a elas destinado, nos meios
de comunicação de massas.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
EMENDAN•6
Dê-se ao parágrafo único do art. 39 a seguinte redação:
HParágrafo único. As transmissões a que se referem o inciso 111:
a) destinar-se-ão exclusivamente aos partidos políticos com representação parlamentar;
b) será autorizada pela Justiça Eleitoral, que f3rá
a necessária requisição dos horários às emissoras de
rádio e televisão, mediante requerimento-dós partidos,
com antecedência mínima de trinta dias da data da
realização do programa. ••
Justificação
A emenda em questão objetiva manter o direito hoje
consolidado dos partidos políticos ao acesso ao rádio e televisão, para divulgação de seus programas e atividades.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
José Paulo Biso!.
EMENDAN'7
Dê-se ao parágrafo único do art. 3~ a seguinte redação:
-"Parágrafo único. As transmissões a que se referem- o indsó III:
a) destinar-se-ão exclusivamente aos partidos políticOs com representação parlamentar;
b)_ será autorizada pela J~ustiça Eleitoai, que fará
a necessária requisição dos horários às emissoras de
rádio e televisão, mediante requerimento dos partidos,
com antecedência mínima de trinta días da data da
realização do programa. ••
Justificação
A emenda em questão ob jetiva manter o direito hoje
consolidado dos partidos políticos ao acesso ao rádio e televisão, para divulgação de seus programas e atividades.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.
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Emenda n<,> 8
Suprima.:se o inciso IV do art. 79
Justificação
A Constituição Federal em vigor, diferentemente dos di~
plomas de 1967 e 1969, assegura ampla liberdade de organização partidária, estabelecendo no seu art. 17 os limites do
exercício da dita liberdade. Não existe_n~nhuma condicionante
da natureza que propõe o incisO _ertf questão. Note-se ainda
que os partidos que "nascem" grandes, ou seja, da _soma
de defecções _de parlamentares não _teriam nenhuma dificuldade em atingir os percentuais, entretantO, aqueles de feição
e conteúdo popular simplesmente estariam inViabilizados na
origem.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
Emenda n9 9
Suprima-se o inciso IV do art. 79
Justificação
A Constituição Federal em vigor, diferentemente dos diplomas de 1967 e 1969, assegura ampla liberdade de organização partidária, estabelecendo no seu art. 17 os limites do
exercício da dita liberdade. Não existe nenhuma condicionante
da natureza que propõe o inciso em questão. Note-se ainda
que os partidos que "nascem" grandes, ou seja, da soma
de defecções de parlamentares não teriam nenhuma dificuldade em atingir os perCentuais, entrefanto, aqueles de feição
e conteúdo popular simplesmente estariam inviabili7:g~.dos na
origem.
- -----Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -.,- Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n' 10
Dê-se ao art. 22-a seguirite redação:
"Art. 22. -Terá direito a funciOnaffieifto parlamentar o partido que, registrado junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, tenha logrado eleger representante
à Câmara doS Deputados.
Parágrafo único. O tegimento inte-rno-das Casas
Legislativas normatizará o funcioname_nto das bancadas de acordo com o número de representantes eleitos
por partido."
Justificação
A emenda proposta assegura a toda minoria eleita o direito de existênCia como decorrência natural.do resultado eleitoral. Negar·a estas parcelas, que foi"am eleitas segundo um
ideário, o direito de expressão e manifesfaÇão, através de
mandatos eventualmente_conquistados, significa um expurgo
ilegítimo e, até mesmo, a hegaçãó do pluripartidarismo consignado na Constituição Federal.
Sala das Sessões, 25_ de novembro de_l992. -Senador
Pedro Teixeira.
Emenda n' 11
Dê-se ao art. 22 a seguinte redação:
"Art. 22. ·Terá direito a funcionamentO parlamentar o partido que, registrado junto ao Tribunal
Superior Eleitoral, tenha logrado eleger representante
à Câmara dos Deputados.
Parágrafo único. O i"egimento interno das Casas
Legislativas normatizará o funcionamento das banca-
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das de acordo com o número de representantes eleitos
por partido."
Justificação
A emenda proposta assegura a toda minoria-eleita o direi~ .
to de existência -cóinO decorrência natural do resultado eleitoral. Negar a estas parcelas, que foram eleitas segundo un(
ideário, o direito de expressão e manifestação, atravéS de·
mandatos eventualmente conquistados, significa um expurgá"
ilegítimo e, até mesmo, a negação do pluripartidarismo consig:.
nado na Constituição Federal.
'
Sala das Sessões, 25 de nOve-mbro de 1992. - Senado'(~
Nelson Wedekin.
··
Emenda n'-' 12 ·
Acrescente-se ao Capftulo V o seguinte artigO:
1

"Art.
Somente poderão ser escolhidos pelas
convenções partidárias par'l concorrer às eleições, se'.:~
jam elas gerais ou municipais, os eleitores filiados até:
um ano antes do pleito."
Justificação_
O nascimento de novas- :Siglã.s p'artidiriaS deve Sei" resui-'
tado de um projeto político global e não do interesse individual;
ou regional.
.
.
'
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Seil3do;Pedro Teixeira.

Emenda n'' 13
Acrescente-se ao Capítulo V o seguinte artigo:
1
"Art.
Somente pO-derão ser .es~olhídõs pel3s'_ .
~onvenções p~rtidárias p~~a .conc~rr~r ~s el~i9ões, se.-:~

Jam elas gerais ou mun.tctpats; os e'ettores fthados ate.
um ano antes do pleito." ·
"'
··1
Justificação
O nascimento de novas siglas partidárias deve ser resultado de um projeto político global e não do interesse individual'
ou regional.
. . - Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
Emendã n 9 i4
Suprima~se, no inciso IV do art. 34, a expressão "ou
jurídicas".
Justificação
· A previsão legal de doações de pessoas jurídicas aos partidos políticos deve ser rechaçada, sob pena de legalizarmos
o atrelamento direto entre o poder económico e as correntes
partidárias. que restariam apenas como braçOs políticoS dos ,
empresários..
:.~
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador',
José Paulo Biso!.
Emenda n915
.-r
Suprima-se, no inciso IV do art. 34, a expressão "ou'·
jurídicas".
Justificação

A previsão legal de doações de pessoas jurídicas aos parti-''
dos políticos- deve ser rechaçada, sob pena de legalizarmos
o atrelamento· direto entre o poder económico e as correntes
partidárias, qúe restariam apenas corno braços políticos dos
empresários.
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Sala das Sessões. 25__ de novembro dt! 1992. ~ Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n" 16
Suprima-se a expressão "sendo facultada a sua dedução
da renda bruta. por parte dos doadores ou contribuintes. para
fins de cálculo do Imposto de Renda", constante dq _§ 1~
do art. 34 do projeto.
Justificação
A doação feita aos partidos ·políticos é opção do contribuinte. O ónus desse ato deve ser individual, não podendo
ser repassado para os demais cidadãos, via diininuiç-ãO da
arrecadação tributária.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n' 17
Suprima-se a expressão "Sendo- facultada a sua dedução
da renda bruta, por parte dos doadores ou contribuintes, para
fins de cálculo do Imposto de Renda", constante do§ 1~
do art. 34 do projeto.
Justificação
A doação feita aos partidos poiíticos é opção do Contribuinte~ O ônus desse ató deve ser individual, não podendo
ser repassado para os demais cidadãos, via diminuição _da
arrecadação tributária.
Sala das Sessões, 25 de rioventbro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.·
Emenda n' 18
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte inciso, que passa a
ser o IV:
"IV- doações e contribuições de pessoas físicas
e jurídicas, facultada a sua dedução da renda bruta,
para efeito de desconto de Imposto de Renda, até o
limite de duzentas vezes o salário mínimo, para as primeiras, e quatrocentas vezes o salârio mínimo, para
as pessoas jurídicas."
Justificação
Ao mesmo tempo em que julgamos inadequado legalizar
as doações diretas aos partidos políticos por parte das pessoas
jurfdicas, achamos importante gã.rantir o direito de- doação
ao Fundo Partidário, inclusive com incentivo de dedução do
Imposto de Renda, como forma de manter o caráter público
dos partidos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n' 19
Acrescente-se ao art. 40 o seguinte iriCiso, que passa a
ser o IV:

"IV- doações e contribuições de pessoas físicas
e jurídicas, facultada a sua dedução da renda bruta,
para efeito de desconto de Imposto de Renda, até o
limite de duzentas vezes o salário mínimO, para as primeiras, e quatrocentas vezes o salário mínimo, para
as pessoas jurídicas."
Justificação
Ao mesmo tempo em que julgamos inadequado legalizar
as doações diretas aos partidos políticos por parte das pessoas
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jurtdic..1s, achamos importante garantir o direito de doação
ao Fundo Partidário, inclusive com incentivo de dedução do
Imposto de Renda, _como forma de manter o caráter público
dos partidos.
Sala das Sessões,_ 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n~ 20
Dé-se aos incisos I c II do art. 42 a seguinte rcdação,
acrescentando-se ao artigo mais um inciso, que passa- a ser
o III:
"I- vinte e nove por cento do total do Fundo
Partidário_ serão destacados para entrega, em partes
iguais, aos partídos que, em eleições proporcionais federais, estaduais ou municipais, obtenham, pelo menos, um por cento dos votos válidos, ou que tenham
eleito, no mínimo, três deputados federais, por três
diferentes unidades da Federação;
II -setenta por cento dos recursos do Fundo Partidário serão distribuídos entre os partidos, proporcionalmente ao número de votos obtidos nas eleições para
a Câmara dos Deputados;
III- um por cento dos recursos será distribuído
igualmente entre os partidos que não tenham representação parlamentar."
Just~~aç~o

Além de uma distribuição mais eqüitativa dos recursos
do Fundo Partidário, o objetivo desta emenda é democratizar
o acesso ao mesmo, permitindo aos partidos minoritários receberem um percentual mínimo do mesmo.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. _,. . .,. . Senador
Pedro Teixeira.
Emenda n' 21
Dê-se aos incisos I e II do art. 42 a seguinte redação,
acrescentando-se ao artigo mais um inciso, que passa a ser
o III:
"I -vinte e nove por cento do total do Fundo
Partidário serão destacados para entrega, em partes
iguai~, aos partidos que, em eleições proporcionais federais, estaduais ou municipais, obtenham, pelo menos, um por cento dos votos válidos, ou que tenham
eleito, no mínimo, três deputados federais, por três
diferentes unidades da Federação;
II -setenta por cento dos recursos do Fundo Partidário serão distribuído entre os partidos, proporcionalmente ao número de votos obtidos nas eleições para
a Câmara dos Deputados;
III----: um por cen_to dos recursos serão distribuídos
iguatmente entre os partidos que não tenham representação parlamentar."
Justificação
Além de uma distribuição mais equitativa dos recursos
do Fund9 Partidário, o objetivo desta emenda é democratizar
o acesso ao mesmo. permitindo aos partidos minoritáriOs receberem um percentual mínimo do mesmo.
Sala das Sess_óes, 25 de novembro de 1992. -:-Senador
Nelson Wedekin.
Emenda n<.>22
Suprima-se, do art. 67, a expressão "em funcionamento".
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Justitieação

Pret~nde-se,·com

esta emenda, garantir aos partidos cm
geral. e n;,1o apenas aos considerados "enr funcionamento",
de acordo com as regras propost<.1s pelo autor. <.l direito de
inscrcv~"T

seus nomes cm fach~1dm• dm;, respectivas sedes.
Sala das Sessões. 25 de novt•mlm._l de llJ9~. -Senador
José Paulo Bisol.

Emenda n•.o 23
Suprima-se. do art. 67. a expressão ~·em funcionamento".
Justificação
Pretende-se. com esta emenda. garantir aos partidos cm
geral. e não apenas aos considerados "em funcionamento",
de acordo com as regras propostas pelo autor, o direito de
inscrever seus nomes ·em fachadas das rcSpCcliVas sédes.

Sala das Sessões. 25 de novembro de 1992. -

Senador

Nelson Wedekin.

Emenda n" 24
Incluawse o seguinte título:
"Da Fusão, Incorporaç-ão e Federalizac;ão
de Partidos Políticos

Art.
Por deliberação de suas convenções naw
cionais, dois ou mais partidos poderão fundir-se num
só, incorporar-se um ao outro ou federalizaremwse.
§ 1\' No primeir-o caso-. observar-se-ão as seguinw
tes normas:
a) os Diretórios dos Partidos elaborarão projetas
de estatuto c programa;
b) os partidos reunidos cm uma só convenção nacional, por maioria absoluta, votarão os projetos e elegerão o Dirctório Nacional que promoverá o registro
do partido.
§ 2\' No caso de incorporação, observada a Lei
Civil, caberá ao partido incorporado deliberar por
maioria absoluta de votos_, em convenção nacional, sobre adoção do estatuto e do programa de outra agremiação. Adotados o estatuto e o programa do partido incorporador, realizar-se-á convenção nacional conjunta
e eleição do novo Diretório Nacional.
§ 3' Na hipôtesc de federalização, somente poderão compor uma federação partidos que tenham convergência em pontos programáticos, sendo expressamente proibidos comporem-se agrcmaições sem nenhuma afinidade ideológiCa ou mesmO programática. A
intervenção política comum dos partidos, agregados
em uma federação, far-se-á tendo como eixo uma pauta
mínima de pontos programáticos, aserem estabelecidos
em encontro nacional, com representação igualitária.
A Federação de Partidos será registrada, na Justiça
Eleitoral, como se se tratasse de um único partido.
Art.
A fusão. incorporação ou federalização
somente poderá ser realizada até um ano antes da data
das eleições.
Art.
Concluído o processo de fusão, de incorw
poração ou de federalização. qualquer filiado poderá:
I - impugnáwla perante a Justiça Eleitoral;
II- desligar-se do Partido mediante comunicação
ao órgão dirctivo a que estiver fífiado ou à Justiça
Eleitoral.

Quinta-feífit 26

9487

Art.
Em caso dC fcdcralízução, a ·exístência
da fcdcmç~lo partidária, para fins eleitorais, terá in-ício
com o registro no Tribunal Superior Eleitoral."
Justificação
A fcdcralização de partidos é alternativa politicamente
consistente aos fenômenos de fusc1o e incorporação.
Além do que, cm eventuais circunstáncias, a fusão c incorporaçc1o podem servir de instrumentos de partidos com granw
des bancadas para fins autoritários c exclusivistas.
Assim. o caminho de fcderalizaç-<.io poderá ser a via mais
saud<l.vcl para receber eventuais contribuições entre partidos
políticos, sem prejudicar a independência e autOnomia dos
mesmos.
Sala das S.essóes, 2..'i de_ novembro de 1992. -Senador
José Paulo Biso).
Emenda O'' 25
Inclua-se, onde couber:
.. Anualmente, os órgãos de dircção informarão
à Justiça Eleitoral, no respectivo nível, o nómero de
filiações efetuadas no período ...
Justificação
Providência burocrática_ necessária desde que para fins
estatísticos. Nada mais, talvez~ além disso.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
José Paulo Bisol.
lnclua~se,

Emenda n' 26
onde couber:

"Art.
Terá direito a flincioilam€mto- parlamentar somente o partido que comprove seu caráter nacional, mediante obtenção, nas eleições para a Câmara
dos Deputados, de apoio expresso em votos de, no
minimal ~~por centC? do eleitora do que h~ja votado__
na última eleição, excetuados os votos nulos e brancos.
Parágrafo únii:O. O a!}bi6-em \rOtOs a· que se refere o caput deste artigo deve _estar distribuído, pelo
menos, em um terço dos Estados."
Justificação
Tais requisitOs São· sUficientes para evidenciar o caráter
nacional de um partido. Ir além dessas exigências significa tolher a liberdade constituçional__ d_e organização partidária.
Sala das- Sess6es, 25 de novembro de 1992. -Senador
José Paulo Blsol.
Emenda n'27
Inclua-se, onde coub~~:
-- "Art.
É vedada a utilização de expressões ou
arranjos adotados por outros partidos registrados, ou_
que possam induzir o eleitor a enganO ou confusão."
Justificação
As experiênciaS- de sociedades políticas mais avançadas
que a nossa indicam ser desprovida de sentido prático e, ao
mesmo tempo, castradora da liberdade existente no imaginário popular, a tentativa de se estabelecer que uma agremiaw
ção política seja obrigada a se chamar partido. Não ('.-.;-,.;,.
a erro ou confusão ter-se uma organização partidárii:i ~ll"
se intitule de movimento, aliança ou qualquer outro nome.
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Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. José Paulo Biso!.

Senador

Emenda n'28
Inclua-se onde couber:
"O Tribunal Supeiibr Eleitoral, no prazo máximo
de quirize dias da data do depósito a que se refere
o § 2"' do artigo anterior, fará a respectiva distribuição
aos órgãos nacionais dos partidos políticos~ obedecendo, cumulativamente, ao seguinte critério:
I - 25% (vinte e cinco por cento) dos reCUrsos
do Fundo Partidário serão distribuídos igualmente entre os partidos que, na eleição para a Câmara dos DePutados, obtenham, pelo menos, um por cento dos votos
válidos, ou que tenham eleito, pelo menos, três depu-

tados federais, em três diferentes EstadOS da Federação;
II -70% (setenta porcento) dos recursos do Fundo Partidário serão distiibu7dos entre os partidos, proporcionalmente ao número de representantes eleitos
para a Câmara dos Deputados ou proporcionalmente
ao total de votos obtidos pelos mesmos na eleição para
a Câmara dos Deputados;
III - 5% (cinco por cento) dos recursos serão distribuídos igualmente entre os partidos que não tenham
representação parlamentar."

Justificação
O acesso aos recursos do Fundo Partídário-deve ser democratizado, permitindo aos partidos com menor densidade eleitoral e mesmo aos que não consigam ter funcionamento parlamentar um mínimo de condições financeiras para sua sobrevivência política. As idéias é propostas.das minorias são importante e rico elemento do processo democrático. Daí o sentido
da emenda proposta, que estabelece uma distribuição mais
equilibrada, portanto mais democrática, desses recursos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. ~ Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n" 29
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art.
O pOrtador de mandato eletivo que voluntariamente deixar o partido sob cujà legenda se elegeu, somente poderá candidatar-se por -~:mtro partido
dois anos após a comunicação do seu desligamento
ao órgáo de direçáo partidária municipal e ao juíz -eleitoral da zona em que for inscrito eleitor."
Justificação
Para que a vida partidária brasileira passe pOr uma modificação no que tange ao fiel exercício do mandato parlamentar,
acreditamos que a introdução proposta itilbiria o trânsito,
nem sempre saudável, coibindo o nascimento das "legendas
de aluguel".
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Nelson Wedek.in.
Emenda n1' 30
Inclua-se onde couber:
"Da cota recebida do Fundo Partidário, os órgãos
nacionais redistribuirão, dentro de quinze dias, cin-
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qüenta por cento. no mínimo, ãs suas direções regionais, em proporção ao número de filiados nos estados."
Justificação
Pela experiência partidária no Brasil, o ônus maior das
despesas de cada partido recai sobre o Diretório Nacional,
que, nem sempre, recebe as contribuições ordinárias que deveriam lhe ser remetidas, conforme estipulam seus estatutos
ou regulamento de finanças. Assim sendo, propõe-se a redução; de 80% (oitenta por cento) para 50% (cinqUenta por
cento), da quota mínima a ser distribuída aos organismos
regionais. Para melhor distribuição também da parte regional
da quota, ao invés do número de representantes eleitos para
as Assembléias Legislativas. uma melhor referência seria o
número de filiados, como forma de incentivar as filiações
partidárias, dando maior conteúdo democrático às agremiações.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
Emenda n" 31
Acrescente-se, onde couber, o seguinte artigo:
"Art.
O portador de mandato eletivo que voluntariamente deixar o partido sob cuja legenda se elegeu, somente poderá candidatar-se por outro partido
dois anos pós a comunicação de seu desligamento ao
órgão de direção partidária municipal e ao jUiZ eleftoial
da zona em que for inscrito eleitor."
Justificação
Para que a vida partidária brasileira-passe por uma modificação no que tange ao fiel exercício do mandato parlamentar,
acreditamos que a introdução proposta inibiria o trânsito,
nem sempre saudável, coibindo o nascimento das "legendas
de aluguel".
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Pedro Teixeira.
EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 291, DE 1991
Regulamenta os§§ 2~ e J9 do art. 17 da Constituição
Fe~eral, dispondo sobre o registro dos estatutos partidários no Tribunal Superior Eleitoral, os recursos do Fundo Partidário e o acesso gratuito aos meios de comuni-cilção, nos termos do ari. 235, II, d, do Regimento
Interno.
~

EMENDAN•2

Dê-se ao art. 31' do PLS n~ 291/91, equivalente aos arts.
39 e 49 do Substitutivo do Relator, a seguinte redação:
"Art. 39 O partido político adquire personalidade jurídica pelo registro civil.
§ 19 Uma vez constituído como entidade civil de
direito privado, o partido político assegur3 OSeu funcio-namento.
§ 29 O registro dos estatutos no Tribunâl Superior Eleitoral é condição indispensável à habilitação
do Partido Político para participar de prOcesso eleitoral."
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Justificação
A Constituição Federal de 1988 inovou quanto à natureza
jurídica do partido polítícõ: agora, -trafa-Se de pessoa jurídica
de direito privado. Como tal, o simples registro civil é sufi~ente para torná-lo apto a exercer direitos e contrair obrigações. Em termos mais precisos, o siinples registro civil, portanto, é o único requisito constitucional para que o Partido funcione.
· Nesta linha de entendimento, o registro do estatuto perante a Justiça Eleitoral somente pode ser interpretado como
exigência para--ã- participãção em processo eleitoral, jamais
para o funcionamento dessa entidade privada.
Por estes argumentos, divergimos da concepção adotada
pelo ilustre relator, que, salvo melhor juízo, distoa do espíri~~ _
da Constituição. Afinal, como pode uma pessoa jurídica não
estar apta a funcionar jUridicamente?
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Biso!.
EMENDA N'3

Suprima-se do inciso III do art. 22 a expressão "ou jurf·
dica".
Justificação
O objetivõ da emenda é não permitir a inclusão da permissão legal de doações de pessoas juddicas diretamente aos
partidos políticos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Nelson Wedekin.
EMENDAN'4
Suprima-se do inciso III do art. 22 a expressão "ou jurídica".
Justificação

O objetivo da emenda é não permitir a inClusão da permissão legal de doações de pessoas jurídicas diretamente aos
partidos políticos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Biso!.
EMENDA N•S
Dê-se ao inciso II do art. 34 a seguinte redação:
"Art. 34.
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Justificação
Repetem-se, aqui, os argumentos_ da emenda dos arts.
3"' e49 do Substitutivo: o fegísirO· do-eStatuto junto ao Tribunal
Superior Eleitoral é requisito apenas para a participação em
ptocesso eleitoral; o funcionamento de partido está condicionado somente ao registro civil.
Sala das Sessões, 25 de· fio'venibro de 1992. - Senador
José Paulo Biso!.
EMENDAN•7
Inclua-se onde couber:
"Art.
Terá direito à funcioname~to parl3inentar o partido que -comprove seu caráter nacional, mediante obtenção, nas el~ições para a Câmara dos Deputados, de apoio expresso_ em votos de, no mínimo,
um por cento dos votos, não computados os brancos
e nulos~
Parágrafo único. O apoio em votos a que se refere o caput deste artigo deve estar distribuído, pelo
menos, em cinco Estados,_ com o mínimo de cinco décimos por _cento (0,5%) em cada um deles:" -

Justificação
os-percent"uaiS ora propOStOs atendem ao"ie-qUJsitO constitucional do caráter nacional exigido para a formação de partido político. Exigências mais rigoroSas podem inviabilizar
a organização de partidos representativos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
EMENDAN'8
Inclua-se, onde couber:
"Art.
Nas eleiçõeS para Preside-nte da República, Governador de Estado, Vice-Governador, Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Prefeito,
Vice-Prefeito e Vereadores,_ somente poderão ser escolh.idos pelas Convenções Partidárias os eleitores filiados
até 6 (seis) meses antes do pleito."

Justificação
Visa a un"ificação dos prazos de filiação partidária.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -:- Senador
José Paulo BisQ(.
EMENDAN'9

II- que, por dois pleitos sucessivos, deixar de
participar- das eleições gerais para a Câmara dos Deputados o-o ·não obtiver 1% do total dos votos na última
eleição para a Câmara dos Deputados, excetuados os
nulos e brancos.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
Nelson Wedeklo.
EMENDAN'6
Inclua-se, onde couber, no PLS n 9 291, de 1991:
"Art. 52. O cancelamento do registro de partido
político junto ao Tribunal Superior Eleitoral impede
a sua participaÇão em proCesso eleitoral.
Parágrafo único. O cancelamento do registro não
impede o funcionamento do partido, nos termos da
lei civil."

"Art.
O partido político que participar pela
primeira vez, após a pUblicação desta lei, de eleição
para Câmara dos Deputados, terá garantido o seu direito ao funcionamento parlamentar, desde que atenda
ao menos a uma das exigências:
a) eleger três representantes para o Congresso Nacional;
b) eleger um representante par<;t o Congresso Nacional ~.três para as Assembléias Legislativas."
Justificação
O requisito de votação mínima deve ser ate-nuado para
os partidos novos. O mesmo é válido em relação aos partidos
existentes, na-faSe de transição para o novo sistema partidário
que deverá ser gestado.
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Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992.

~_Senador

José Paulo Bisol.

EMENDAN' 10
Art.
O detentor de mandato eletivo que deixar o partido sob cuja legenda se elegeu poderá filiar-se a outro partido,
independentemente de prazo.
Justificação
A proposta visa a resgatar o princípio constitucional da
plena liberdade de associação.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.

Emenda n" 11
Inclua-se, onde couber:
''Art.
O Senador, Deputado Federal, Deputado Estadual, Deputado Distrital ou Vereador eleito
por partido que tenha cancelado o registro junto ao
TSE poderá filíar-se a oUtro partido ou manter-se independente."
Justificação
É mais uma emenda que visa a resguardar o princípio
constitucional da plena liberd-ade de associação.

Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992_ - Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n9 12
Inclua-se', onde couber:
"Art.
Dar-se-á o cancelamento do registro de
partido político:
I - que, após dois anos, a _partir do seu reg_i~tro
no Tribunal Superior Eleitoral; não se tenha constituído segundo o que estabelece esta lei;
II- que deixar de realizar eleições periódicas de
seus órgãos partidários de direção, na forma c nos prazos estatutários, desatendendo âs exigências dos -arts.
12 _e 23, respeitada a exceção prevista no art. 22;
III- que, por dois pleitos sucessivos, deiXar de
inscrever candidatos para a Câmara dos Deputados;
IV- que não obtiver, por dois pleitos sucessivos,
um por cento (1%) dos votos válidos do País em, D.o
mínimo, cinco Estados- e nieio centéshilõ~ pelo menos.
em cada um deles."
Justificação
Visa a reduzir os percen-tuais de vOtação exigidOs_, --de
modo a que a legislação não inviabilizé partidos representativos.
-- --Sala das Sessões_, 25 de novembro de 19§2~ - SenadOr
José Paulo Biso!.
Emenda ri'~ 13
"Art.
Não perdem os mandatos os eleitO!:. por
partido político cujo registro junto ao TSE tenha sido
cancelado."
Justificação
Visa a resguardar o priOCípià da -soberania popUfar.
A vontade do eleitorado não pode ser cassada pelo fato
de o partido não obter os percentuais mínimos.
Sala das Sessões, 25 .de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bfsol.
·
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Emenda n·! 14

Inclua-se onde _couber:
"Art.
Fica assegurado a todos os partidos em
funcionamento, no período eleitoral, a propaganda gratuita no rádio e na televisão, cm tempo não inferior
a quarenta e- cinco segundos Por Programa."
Justificação
__ É _pr~ciso a_ssegurar um mínimo significativo, como forma
de realizar, efetivamente, o pluripartidarismo.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.

Emenda

n~

15

Inclua-se, onde couber:
"Art.
Aos partidos políticos que, nos termos
da legislação anterior, tenham o requerimento de registro definitivo em tramitação no TSE, fica assegurado
o direito de serem considerados partidos em funcionamento, após o deferimento do registro pelo competente
tribunal."
Justificação
Assim, a lei não preJudicará o direito adquirido â luZda legislação anterior.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.

Emenda n' 16 .
São partes legítimas para impugnar o registro o MinistériO
Público, Partido Político e titular de mandato eletivo federal.
Justificação
É contrapartida à exigência de caráter nacional para a
formação que o impugnante possua representatividade igualmente de caráter nacional.
·Sala das Sessões~ 25 de novenl.bro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
o

Emenda n9 l/
Inclua-se onde couber:
"Art.
As emissoras de rádio e televisão são
obrigadas a realizar, uma vez por ano, para cada um
dos partidos políticos, transmissões em cadeia nacional,
por iniciativa e sob a responsabilidade dos órgãos de
sua direção nacional e das direções regionais, atendidas
as seguintes condições:
I - o parti~o qu~ tenha eleito representante na
Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, ou que
conte com bancada composta por, no mínimo, cinco
membros do Congresso Nacional, duas transmissões
de quinze minutos cada;
II- o partido em funcionamento que tenha de
seis a quinze representantes na Câmara dos Deputados,
duas transmissões de vinte minutos cada;
III - o partido em funcionamento que tenha de
dezesseis a trinta representantes na Câmara dos Deputados, duas transmissões_ de Vinte e-cincéi minutos cada;
IV- o partido em funcionamento que tenha mais
de trinta representantes na Câmara dos Deptuados,
duaS transmissões de trinta- mfnutos cada."

-
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Justifit.•açâo

A pre~cntc emenda vis<~ a tornar um pnuco mais l'quili~
brada a divisão de tempo dt.• transmissôcs. rc:duzindo a dift..•rt:nça cntrc os menores c maiores partidos.
Sala das Scss.õc.s. 25 de novémbró dl..' !l)tJ2. - S!.'n<H.kH'
José Paulo Bisol.
Emc_nda n·• {g

lnclua-sc on<.k _couber:
Entt:mk·-sc como possuidor (.k• canitt•r
m.H.:ional o partido qllc, por evidência hl~tôrico-docu
mcntal. tenha mantido, de fato. atividatk• c estrutura

EMENDAS OFERECIDAS AO PROJETO
DE LEI DO SENADO N• 69, DE 1992
Altera o art. 118, da Orgânica dos Partidos Políti~
cos, acrescentando o § 2~, que dispõe sobre a faculdade
de partido político celebrar acordos com as redes de
rádio e televisão para a divulgação do horário eleitoral
gratuito, nos termos do art. 235, II, Hd", do Regimento
Interno.
EMENDA N•'2

''Art.

progranuítica, indcpcndc-ntt:' de sua dcnomin;.w<io

t'

condição jurídica, por período igual ou supL·rior a 30
(trinta) anos.
--Parágrafo tínico. Fica tünlbém contemplado o
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Dê~se ao § 2" proposto para ser acrescido ao art. 118
da Lei n'·' 5.682 é.l seguinte redação:

"§ 2~· É vedado ao partido político celebrar acordo com as redes de rádio e televisão para a veiculação
dos programas partid<.írios."

partido quL' expresse idéias c propo:->tas de rcc011hccido

interesst: para a humanidndt: e dt• repcrl'ussüo internacional."
J ustificaÇ"ão
O prt.::ssuposto histórico-documental como um elemento

Justificação
A possibilidade de negociação entre parfido político e
redes de TV e Rádio descaracteriza o objctivo e choca-se
com a natureza dessa prerrogativa alcançada pelo partido político.
. A difusãO- de áudio etou Vide-o, serviço eXeCutado por
particulares através de concessão pública, não pode ser objeto
de negociação ou acordo como se fosse algo negociável.
A possibilidade facultada pela presente lei estimularia
a existência da intitulada ''legenda de aluguel", figura que
deve ser banida do cenário político.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. -Senador
José Paulo Bisol.

c:aractt•rizador do caráter nacional do partido deve ser um
requisito válido para viabilizar a e-xistência 'c íunCioúamento
dos partidos historicamente pariicipantes da vida polític-a brasileira. O sentido de car:.iter nacional expresso no caput deste
artigo estende-se tmnb~m para aqueles partidos e movimentos
vinculados a idéias cont!.!mpon1neas que garantam o aprofundamento das conquistas da cidadania.
Sala das Sessões. 25 de novembro de 1992. - Senador
José Paulo Bisol.
Emenda n'' 1Y
EMENDAN•'3
Inclua-se a exprcss<io "cuja atuação c"", logo após partido
D_ê~s~ ao § 2~ proposto para ser acrescido ao art. I 18
político, no caput do art. 1'' do PLS n·' 291191. correspondente
da Lei n" .5.682 a seguintc'redação:
ao art. l"do Substitutivo do Relator. que passa a ter a seguinte
2~ É vedado ao partido Político celebrar acorredação:
do
com
as redes de rádio e televisão para a veitulação
"Art. 1" É livre a criação, fusão, -incorporaçãodos programas partidários."
e extinção de partido político cuja atuação e programa
deverão resguardar a soberania nacional, o regime de~
Justificação
mocrático. o pluripartidarismo c os dircíto_s fundamen~
A possibilidade de negociação entre partido político e
tais da pessoa humana."
redes de TV e Rádio descaracteriza o objetivo e choca-se
Justificação
C?m a natureza dessa prerrogativa alcançada pelo partido polí__
. O texto do projeto, repetido no Substitutivo. reduz o_ tico.
A
difusãOde
audio
e/ou
vídeo,
serviço executado por
alcance do_ disposto no art. 17 da Constituição Federal, pois
o programa corresponde a apenas um aspecto do funciona~ particulares através de concessão pública, não pode ser objeto
de negociação ou acordo como se fosse algo negociáveL
mento de um partido político.
A possibilidade facultada _pela .Presen~e !e! estimularia
Assim, mesmo reconhecendo que se deseja realçar o pro~
a existência da intitulada "legenda de_ aluguel", figura que
grama como a síntese de um partido, consideramos necessária
a ressalva ora proposta, com vistas a explicitar que o postulado deve ser banida do cenário político.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Nelson
constitucional deve ser obedecido em todos os a tos partidários.
Sala das Sessões,_ 25 _de novembro de 1922~ _-Senador_ Wedekin.
José Paulo Bisol.
O SR. PRESIDENTE (Va1mir Campelo)- A Presidência
Emenda n•' 20
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 18 horas
e 30 minutos, com a seguinte
Suprima-se o Título III- Dos Órgãos do Partido Político,
do PLS n" 291, de 1991. e do mesmo título no substitutivo
do Relator.
ORDEM DO DIA
Justificação
O art. 17, § 1'!, da Constituição Federal, assegura a auto-lnomia dos partidos para definir sua estrutura interna, organiMENSAGEM N• 326, DE 1992
zação e funcionamento.
Discussão, em turno único, do Parecer n9 363, de 1992,
Sala das Sessôes, 25 de novembro de 1992. -Senador
da Comissão de ConstituiÇão, Justiça e Cidadania, sobre a
José Paulo Bisol~

..§
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Mensagem n'·' 326. de 1_99~ (n". 634/92, na origem). de tv de
outuhro do corrente. ano_. pch~ qual o Senhor Presidente da
República .submete à dcJibcraçüo do Senado a escolha do
Senhor Jmlo Batista Tc"zza Filho, para compor o Tribunal
Superior do Tra.halho~· no c~rgo de Ministro Classista Tcmpon'irio, representante dos empregadores, para o triénio de 1992
a 1995.

-2MENSAGEM N'' 355. DE 1992
Discussão, em turno único, do Parecer n•.o 391, de 1992,
da Comissão de Assuntos EconómicOs, sobre a Mensagem
n'' 355, de 1992 (n'' 703/92, na origem), de 18 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da ~cpública
submete à deliheraçã:o dõ -sellado o nomC do Senhor João
Hcraldo Lima. para exerCCr o cargo de Diretor de Política
Monetária do Banco Central do Brasil.

-3MENSAGEM W 358, DE 1992
DiscusSãb, em~ turho único, do Parecer n" 392, de 1992,
da Comissão· de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem
n'' 358, de 1992 (n" 708/92, na origem). de 18 de nove~bro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da Repuhh~a
submete à deliberação do Senado o nome do Senhor EmtliO

Garófalo Filho, para exercer o cargo de Diretor de Assuntos
Internacionais do Banco Central do Brasil.

-4MENSAGEM N" 346, DE 1992
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n• 346, de 1992 (n' 681192, na origem), de 30 de outubro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor José
Aparecido de Oliveira, para exercer o cargo de Embaixador
tio Brasil junto à República Portuguesa.

-5MENSAGEM W 350, DE 1992
Discussão, em turno único, do Parecer da Comissão. de
Relações Exteriores e Defesa Nacional sobre a Mensagem
n'' 350, de 1992 (n'' 690/92, na origem), de 6 de novembro
do corrente ano, pela qual o Senhor Presidente da República
submete à deliberação do Senado a escolha do Senhor Luiz
Felipc de Seixas Corrêa, Ministro de Primeira Classe da Carreira de Diplomata, para exercer o cargo de E:mbaixador do
Brasil junto ao Reino da Espanha.

O SR. PRESIDENTE (Valmir Campelo) -Está encerrada a sessão.

(Levanta-se a sessão às 18 horas.)

Ata da 250a Sessão, em 25 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária,. da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência dos Srs. Mauro Benevides e Dirceu Carneiro
ÀS 18 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso eamargo -Albano Franco -Alfredo Campos
- Almir Gabriel - Alufzio Bezerra - Álvaro Pacheco - Amir
Lando - Antonio Mariz - Aureo Mello- Bello Parga _;; Beni Veras- César Dias - Cid Saboia de Carvalho- Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Dirceu carneiiõ - Divaldo Suruagy

- Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio Cafeteira - Esperidião Amin -Eva Blay - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- Gerson eamata- Guilherme Palmeira- Henrique Almeida- Humberto Lucena- Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior - Jarbas
Passarinho - J oao Celmon - J oa.o França - J oa.o Rocha -

Jonas Pinheiro - Josaphat Marinho - Josê Fogaça - Josê
Paulo Biso!- Josê Richa- Josê Sarney- J(fnia Marise- Jutahy Magalhães - Lavoisier Maia - Levy .Dias - Luuremberg
Nunes Rocha - Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz
Alberto - Magno Bacelar - Mansueto t:fe Lavor --:- Márcio

Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides

- Meira Fúho- Nabor Júnior- Nelson Wedekin- Ney Maranhao - .Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira -

Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão
- Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) -

A lista de

presença acusa o comparecimento de 70 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
OFÍCIOS
DO SR. 1' SECRETÁRIO DA CÂMARA
DOS DEPUTADOS
Encaminhando à revisão do Senado autógrafos dos
seguintes j)l-ojetos:
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Veda a exigência de carta de fiança na admissão
de empregado.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 94, DE 1992
(N• 4.377/89, na Casa de origem)
Altera o parágrafo único do art. 1~ da Lei n 9 7.628,
de 13 de novembro de 1987, que "dispõe sobre os preços
mínimos da uva".

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'' O parágrafo único do art. 1'.> da Lei n'' 7.628,
de 13 de novembro de 1987. passa a vigorar· com a ·seguinte
redação:
"Art. 1• __ .. -...... ------- -------------- .... -----~---.----Parágrafo úriko. _Os preços mfnirri6s serão corrigidos até a data do pagamento da uva, calculando~se
reajuste diário a partir do dia subseqüente ao de sua
fixação."
Art. 2~ Esta lei entra em vigor na data- dC sua pUbliM
ca_ção.
Art. 3" Revogam-se as diSposições cm con-trárlo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N• 7.628, DE I3 DE DEZEMBRO DE 1987
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PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 95, DE 1992
(N~ 637/91, na Casa de origem)
(De iniciativa do Presidente da República)

PROJETO UE LEI UA CÂMARA N'' 93, OE 1992
(N'1 95/91, na Casa de ol:'igem)

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1'-' É vedado às empresas exigir carta de fiança
ou documento equivalente na admissãC)de Cmpicgado regido
pela legislação trabalhista.
_
Art. 2~ As cláusulas contratuais cm de~cordo com o
disposto no artigo anterior são consideradas nulas.
Art. 3" &ta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 4'-' Revogam-se as disposições em contrário.
(À Comissão de Assuntos Sociais.)

Quinta-feira

Dá nova redação ao art. 27 da Lei

n~

5.540, de

28 de novembro de 1968, que fixa normas de organização
e funcionamento do ensino superior.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ O art. 27 da Lei n" 5,540, de 28 de_ novembro
de 1968, passa a vigOrar com a seguinte redação:_

"Art. 27. Os diplomas expedidos por universidade ou estabelecimento federal isolado, correspondentes a cursos de graduação reconhecidos, bem como
os de cursos de pós-graduação credenciados, serão registrados na própria universidade ou no estabelecimento federal isolado, importando capacitação para o exercício profissional na área abrangida pelo respcctívo currículo, com validade Cil) todo o território nacional.
§ 1~ O MiniStro da Educação designará as universidades federais que deverão proceder ao registro
de diplomas correspondentes aos cursos referidos neste
artigo, expedidos por estabelecimentos isolados particulares.
§ 2"' Nas unidades _da Federação em que haja
universidade estadual, os diplomas correspondentes
aos mesmos cursos, expedidos por estabelecimentos
isolados de ensino superior, mantidos pelo Estado, serão registrados nessa universidade ou, havendo mais
de uma, na que for designada pelo Ministro da Educação."
Art. z~ Esta_lei entra-~~ vi_gor_ na _data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposiÇões e·m contrário.
MENSAGEM N'152, DE 1991
Excelentíssimo Senhores M-embros do Congresso Nadona!:
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, tenho

.a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelén-

Dispõe sobre OS preços mínimos da uVa.
cias, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Minis0 Presidente da República,
tro de Estado da Educação, o anexo Projeto de Lei que "Dá
FaÇo saber que o Corigresso Nadoil-al decreta e e~,~ saneio- __ g.ova redação ao_art. 27 da Lei n~_5.54Q, _çle_ 28 de novembro
no a seguinte lei:
de 1968, que fixa normas de organização e funcionamento
Art. 1~ Os preços mínimos da uva serão fixados-de agesdo erisino suPerior".
to a nove-mbro de cada ano, para safra s_eguinte, de conforBrasília, 15 de abril de 1991. -Fernando Collor.
rnidade_ com o disposto no Decreto-Lei n" 79,-de 19 de dezembro de 1966.
EXPOSIÇÕES DE MOTIVOS N• 88, DE 2 DE ABRIL DE
Parágrafo único. Os pi"eços inínimós serão Corrígídos até
1991, DO SENHOR MINISTRO DE ESTADO DA EDUa data do pagamento da uva, calculando-se (vetado) reajuste
CAÇÃO:
mensal, a partir do mês subseqüente aO de sua fixação (vetado).
Excelentíssimo Senhor Presidente da República, tenho
Art. z~ No ato da entrega da uva, o comprador emitirá a elevada honra de me dfrígir a Vossa Excelência para submedocumento hábil fixando a data de pagamento do produto.
-ter à sua consideração o Anteprojeto de Lei anexo, que modiArt. 3o Esta lei entra cm vigor na data de sua publi- fica o artigo 27 da lei n• 5.540; de 28 de novembro de 1968,
cação.
que fixa normas de organização e funcionamento do ensino
Art. 4~ Revogam-se as alíneas e (vetado do § zo do art. superior.
1' da Lei n'' 7.298, de 28 de dezembro de 1984, e demais
Pretende-se pelo anteprojeto de lei ampliar o número
disposições cni cOntrário-.---;- ·de estabelecimentos de ensino superior com atribuição de
Brasnia, 13 de_novcmbro de 1987; 166°' da Independência
procederem aO registro de diploma de cursos de graduação
e 99• da República. - JOSÉ SARNEY - Lázaro Ferreira reconhecido e de pós-graduação credenciado, possibilitandoBarbosa.
se, assim, uma sensível agilização dos procedimentos hoje
(A Comissão de Assuntos Econômicos.) adotados.
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Com a aprovaçào ·de pres~nte proposta, o cojunto Je
uniwrsiJaJes federais c estaJuah; qu~ atualmentc r~gistram
diploma será ime_diatamente ampliado. com a participar;l.iO
dos _estabelecimentos isolados fede-rais.
Por outro lado. tu( n~cd!da representa 1m1Í~ um decisivo
passo, na consolidaçüo da autonomia das universidades e no
atendimento às normas de dcsregulamenté._tçc:1o estabelecidas
pelo Decreto n" 99.179, Je 15 de março Je 1990.
A sistemática prevista no anteprojcto pcrmitiiâ ao Ministério da Educação controlar. qualitativa c quantitativamente,
todo o processo de registro de diploma, ~om possibilidade
de ação imediata para evitar atraso desnecessário o·u para
reprimir a pl-ática iildevida sob o aspecto acadêmico.
Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de consideração c estima. - Carlos Chiarem, Ministro
de Educação.

Novembro de 1992

cruzeiros), sendo esse valor reajustado nos mesmos índices
e na mesma data cm que forem concedidos aumentos gerais
aos s·ervidorcs públicos dá União.
Parágrafo único. A pensão a que se refere o caput não
se estende-rá a desce-ndentes ou eventuais herdeiros do beneficiado, ficando extinta com o seu óbito.
Art. 2~' A despesa decorrente desta lei correrá à conta
de encargos previdenciário:::.da União, em respeito ao determinado pela Lei n'' 7.099, Je 13 de junho de 1983.
Art. _3'-' Es.ta ICí eii.tra erri vigor na data de sua publicação.
Art. 4'' Revogam-se as disposições em contrário.
MENSAGEM N" 71, DE 1991
Excelentíssimos Senhores Membros do Congresso Nacio-

naJ:

Nos termos do art. 61 da Constituição Federal, tenho
a honra de submeter à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado de Exposição de Motivos do Senhor Chefe
do Estado-Maior das Forças Armadas, o anexo Projeto de
Fixa normas de. organização e funcionamento do
Lei que "Modifica o valor dã. pensão especial de que trata
ensino superior e sua articulação com a escola média,
o art. 1\' da Lei n\' 7.099, de 13 de junho de 1983, e dá outras
e dá outras providências.
providências".
CAPÍTULO I
Bra:::.nia, 26 de fevereiro de 1991. - F. Collor.
Do Ensino Superior
E.M. n" 03319 D1-SECT
Brasdia- DF, 19 de novembro ele 1990
Excelentíssimo Senhor Presidente da República:
Art. 27. Os diplomas expedidos por universidade fede1. Dom José Newton de Almeida Baptista foi o primeiro
ral ou estadual nas condições do art. 15 da Lei n" 4.024,
Arcebispo de Brasília e exerceu esse cargo de abril de 1960
de 20 de dezembro de 1961, correspondentes a cursos reconhea maio de 1984.
cidos pelo Conselho Federal de Educação, bem como os de
2. A partir de 9 de novembro de 1963, e, portanto,
cursos credenciados de p6s-graduação serão regist~-;J.dos na
por mais de 27 anos, o Arcebispo vem mantendo estreitas
própria universidade, importando em capacitação para o exerligações com os militares brasileiros, em face das suas sucescício profissional na área abrangida pelo respectivo cl!_rrículo,
sivas nomeações para os cargos de Vigário Castrense, Arcecom validade em todo o território nadonal.
bispo Militar e, agora, Ordinário Militar do Brasil.
§ 1"' O MinistériO da Educação e Cultura designará as
3. A outorga das condecorações das Ordens do Mérito
universidades federais que deverão proceder ao registro de
Naval, Militar e Aeronáutica, no grau de Grande Oficial,
diplomas correspondentes aos cursos referidos neste artigo,
e da Ordem do Mérito Forças Armadas, no grau de Comenexpedidos por univerSidades particulares ou por cstabclc~i
dador, constitui o reconhecimento da obra meritória do ilustre
mentos isolados de ensino_ su-perior", importando o registro
sacerdote, por parte das Forças Singulares e do Estado-Maior
em idênticos direitos.
das Forças Armadas.
§ 2~' Nas unidades da Federação cm que haja univer4. Como Ordinário Militar, o Arcebispo teçn as prerrosidade estadual nas condiçõe-s referidas neStC artigo os diplogativas de Vice-Almirante ou correspondente, mas não recebe
mas correspondentes aos mesmos cursos, expedidos por estaqualquer remuneração.
belecimentos isolados de ensino superior mantidos pelo Esta5. Em 31 de outubro último, o Santo Padre acolheu
do, serão registrados nessa Universidade.
a renúncia de Dom José Newton, apresentada várias vezes,
desde que completou 75 ~nos, em 1979, e designou Dom
................................... ........... ....................
Geraldo do Espírito Santo A vila, para substituí-lo como Ordinário Militar.
6. Há vários anos, Dom JoSé Newton vem vivendo com
(A Comissão de Educação.)
uma pensão especial de cinco vezes o maior salário mínimo
vigente no País, que lhe foi conCedida pela Lei -n'-' 7.099, de
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 96, DE 1992
13 ç:Ie junho de 1983. Conseqüentemente, para se manter de
(N• 79/91, na Casa de origem)
modo condigno, em face desses parcos recursos, vem depen(De iniciativa do Pres1dente da República)
dendo do auxílio de colegas e amigos.
7. No próximo dia 13 de dezembro, com 86 anos. Dom
Modifica o valor da pensão especial de que trata
José Newton-de Almeida Baptista deixará de exercer qualquer
o art. 1• da Lei n• 7.099, de 13 de junho de 1983, e
cargo na hierarquia religiosa; isso e sua avançada idade, certadá outras providências.
mente, aumentarão suas dificuldades financeiras. razão pela
, qual submeto à alta apreciação de Vossa Excelência o antepro-O Congresso Naciof!al decreta:
.
jeto de lei anexo. que modifica o valor da pensão especial
ArL !9 É concedida a Dom José Newton de Almeida
do Arcebispo para quinze vezes o salário mínimo-Vigente no
Batista uma pensão cspecíal mensar no valor de
Cr$1.440.000,00 (hum milhão, quatrocentos e quarenta mil . País.
LEI N" 5.540, DE 28 DE NOVEMBRO DE !968

~

~.~~

~~········
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Aprovt•ito a oportunidatk para rt.•twvar a Vnssa Exc:c:- .
lenda, S~o.•nhor Prr.::-:idciHt.', os pHlll'Stos dtl 111L'll mais profundo
rcsp,.:itn.- Gl•m·ral-dc-Ext.'n..-iw Jom1s de Morais Coi-reia Ne-

to, ('hç,:fl' do Estado-Maior das Fo_n;as Armadas.
/.EG/SI-4('.40 CIT.4/>A

LEI N" 7.099. DE D DE JUNHO DE

19~3

Com:edl." pensáo espt'l'ial a l>om José Newton de
Almeida Bnplista, e d~i outras prm:idí-ndas.
O Pn:sidt.•ntt.• da Rc:püblit.:a, faço sabL'r qut.• o Congn:sso
Nacional dt.•cn..·t:.l t.' cu sanciono a seguinte k•i:
Art. I" É cont.'l•dida a D~1111 iosc..' N~..·wton d'-· Ahw..-ida
Baptist:.1 umu pt.•nsihl t.'spccíalmL'IlSal dl' valor ~.:orn.·srHmdt.•ntL'
a 5 (cim:Q)_vczcs_o nuü~)r snhirio mínimo Vigi·ntc no País.
Panígntfc.) ünin1. Essa p~..·nsúo n~io :-;c c~t-~nd~..•r;.í a lkSl'l'lld~..·ntL'S ou_ a cwntuais hL'I'<.kims do hcndidado.
Art. ::!" A d<.:Spl.'Sa dL'C.:OtTL'lllt.' <.ksta ki corn.:ni ú c.:onta
de Encargos Pn:vidc:n~..·üí.rios da Uni<io- Rc..'cursos_soh Supt..>rvisüo do Minístái(l da Fazcndu.
Art. 3" Esw lei <.'ntrani cm vigor na data d1..· s~Iíl publiL':.lção.
Art. 4" Rcvogum-sc as di:::.po:-;içôcs cm contr:.írio~
Brasília. f} de junho de 19:::13: 162" do1 lndt!'pl;'ndência
c 9Y da Rt•públka. -JOÃO FlGOEIREDO- Ernane Galvêas.

(A

Comissâo dc_Assrmtos Sociais.)

PROJETO I>E LEI I>A CÂMARA N" 97, I>E 1992
(N" 36/91, na Casa de origem)

Acrescenta dispositivos ao art. 841 da Consolidação
das Leis do Trabalho.

O Congresso Nacional:
Art. 1" O art. 841 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n" 5.452, dc t·.o de maio de
1943. passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos, numerados como §§ 3'-'. 4" e 5'':
"'Art. 841.
···~·····,······--·--·--········--···--·
§ 3" O reclamado poderá oferccer. no pnizo de
· 5 (cinCo) dias. ein petição escrita, dirigida à Junta de
Conciliação e Julgamento, contestação, cxceç:,'i.o ~ r:econvençüo,
§ 4•' Com a contestação o reclamado oferecerá
o rol de testemunhas, caso não pretende apresentá-las
independentemente de notificação.
§ 5\' A contestação deverá vi(ãcOmpanhada de
especificação das provas que o reclamado pretenda produzir e dos documentos que instruirão o processo."
Art. 2\' Esta lei entra em vigor· na data de sua publicaçãO.·
A'rt. 3\' Revogam-se as disposições em contrário.
DECRETO-LEJ.N" 5.453,
DE I" DE MAIO DE 1943
Aprm:a a Consolidação das Leis do Trabalho.
·····-~····~·"'··~.,·· ~-··:r!Tul.a·x·············--····~-----···-

Do Processo Judiciário do Trabalho

.................. ·········-··c:A?il-üiü'iii'"""'""'"''""""--·--··-----Dos Dissídios lndil•iduais
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SEÇÃO I
Da FonnH dt.• Rt•daÚmç_ão e da Notificação
• , , , , , , • • , , , , , , • • • • , •-• • • •.• ~·o n

• ·~~ - - . , • • - • • • • • - • •••~··."~ • • • • •, • • - : • ~··M

Art. :::141. Recebida r..' protocolada a reclamação, o e!'t:rivão ou çhck de..' set.:rctaria, ~kntro de 4-K_lwras, n:metr..·ní a
segunda via da petição, ou do termo. ao reçlanwdo,_notificandl;·o. ao mc..'smo tJ.•mpn. pari.\ <.'ompan:c.:cr à audiência dC julgamr..•nto, que scr:.i a primcim lksimpcdida. depois dc cinco dias.
§ I" A notifil'<l~·ão sení ft:ita cm registro postal cc.im franqui<L Se o redanw<.lo criar cmb<~.raç~_~s ao. s~~l! rccehimcnt9,
ou n[io for ent.."ontrado. far-sc_-â a notificat..·ão por cdital. inserto
no jornal oficial ou no que publicar o cxpcdicnte fon:nse,
ou. n:.1 falta. afixado na scdc d<J Juola 0~1 Jl!íz_o.
§ 2'' O ret.:lamantc scr<-i notificado no ato da aprcscntaç:.lo da rcdamaç:.io ou na fqnmt do purügrafo anterior.

......... ............ ·-· ....
,;

·-~~·-""

.. '

~·

.......

~-.' ·.-.·~·.··-·

... ·-·

(À Comisslio d!' Assuntos Sociais.)

PROJETO I>E LEI I>A CÂMARA N·· 98, I>E 1992

(N' 635/91, na Casa de origem)
Altera o inciso 1 do art. 585 da Lei n~ 5.869, de
11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, e
dá outras providências.

O Congresso Nacional decreta:
Art. I" O inciso I do art. 585 -da Lei n•' 5.869, de 11
de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, passa a ter
a seguinte redação:
"Art. 585.
I - a letra de _câmbio. a nota promissória. a duplicata. o cheque e os títulos do crédito rural. •_·
Art. 2\' Esta lei entra em vigor· na da ia de süã _publi·
cação.
Art. 3'' Revogam·se o art. 41, e seus parágrafos. do
Decreto-Lei n•.o 167. de 14 de fevereiro de 1967, e as demais
disposições cm contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
Lei n• 5.869, de 11 de janeiro de 1973 -

Institui o

Código de Processo Civil (I)
LIVRO II
Do Processo de Execução
TÍTULO I
Da _Execução em geral
CAPÍTULO. I
.

.

Das partes
Art. 566. . Podem promover a execução forçada~
I - o credor a quem a lei confere título executivo;
I I - o Ministério" Público, nos casos prescritos em lei.
Art, 567. Podem também promover a execução, ou neJa prosseguir:
I - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor,
sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito
resultante do título executivo;
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II - o ccssiomírio. quando o <.lirdto resultante d(> título
executivo lhe foi transfcrlcJú por ato entre vivos;
III - o su!i-rogado~ 'noS ·caSOs de_ suh-rogução kgal ou
co,n.vcn~i~.?l]'tl.

Art. 56H,. São sujcito,::;,pr.tssivos na execução:
I - o devedor, rccoJlhccido como tal no título executivo;

II -o espólio, os hr.mJciros ou os sucessores do devedor;
III -o novo devedor, que assumiu. com o consentimento
do credor, a ohrigaçáo resu1tai1tc do título executivo; _
IV- o fiador judicial; , _
V- o responsável tril;tl,ltârio, assim definido na lcgisl~ção
própria. - - Art. '569 .. O credOr tem a faculdade de desistir de .toda
a, Ç'\e.cução. Ot! de _apenas ~lguf!laS medidas executivas.
Art. 570. O devedor pode requerer ao juiz que mande_
dt~r o. Creçlor a .receber .c~ ju{zo o que lhe cabe con(orme
o título executivo judicial; neste CaSo_, o_ devedor assume, no
processo, posição idêntica à do excqüentc.
Art. 571. Nas obrigações alternativas, quando a cs_co~
l~a çqubc,r ,ao. dey~dor,, .C1i'te s,crá citado para exercer a opção
C rC!:l)iza.r a, pre~taçãq dt;nt,TQ ~1,11 lQ (dez) dias, SC Outro pr~zo.
não lhe foi determinado .em l~j. no contrato, ou na scnt,ença.
§ 1'' , Devolver~se-á,ao crcdQr a opção, se o devedor não
a- exercitou no prazo marcadQ~ ,
. § z~: Se- a escolha couber ·ao credor~ estç. a indicará na
petição initiál da execução.
..
_ _
Art. 572._ Quando o juiz decidir relação jurídica sujeita
a condição ou termo, o credor: não poderá executar a sentença
sem provar que se realizou a.condição ou que ocorreU o termo.
Art. 57-3; É licito aO' c-re-dor,' sendo o mesmo o devedor,.
CUrrtT,.tlar várias exect;~ções, ·~inda que fundadas em títulos dife~
rentes, desc,i~ ,que par{!. tpdas, elas seja co~p~tentc o juiz. ~
idê.ntica a, forma .do prpcesso•..
Art. 574.. O credor. ressarcirá ao devedor os danos _que
este sofreu, quando a sentença; passada em julgado, declarar
inexistente, no tOdo ou em -pai-te, a obrigação,_ que deu lugar
à execução.
r' 1

CAPÍTULO H
Da competência

Art. 57~. 'A execUção, f~ndada em *~lp jUdichil, p~o~
cessar-se-á perante:
· ·.
-.
1- os tribunais superiOreS, nas causas dt súa competência
originária; -11 - o juízo que decidiu a causa no primeiro grau de
jurisdição;
IJI - o julzo que homologou a sentença arbitral; ,
IV- o juízo. cível competente, quando o título executiv.o
for a sentença penal condenatória.
··
Art.' 576. A execUção, fundada em título extrajudicial,
será processada perante o j~fzo competente, na_ conforinidade
do disposto no Livro I, Título IV, CàpítuloS i~_ e III.
Art. 577. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz
determinará os atos executivos e os oficiais d~ justiça os cum~
prirão.
__ .
Art. 578. A execução fiscal (art. 585, VI) será proposta
no foro do domicflio do réu; se não o tiver, no de sua rcsidéncia
ou no do lugar onde for encontrado.
_~ _
Parágrafo único-:- - Na execução fiscal, a F·azenda Pública
poderá escolher o foro de qualquer um dos devedores, quando
houver mais de um, ou o foro de qualquer dos domicilias
do réu; a ação poderá ainda ser proposta -no foro do lugar

em que se praticou o ato ou ocorreu o fato que _deu_ origem
à ·divida, emhora nele não mais resida o réu, ou, ainda, no
foro da situação dos hens, quando a dúvida deles se originar.
Art. 579. Sempre que, para cfctivar a execução, for
necessário o emprego da força policial, o juiz a requisitará.

CAPÍTULO III
Dos requisitos necessários para
-realizar qualquer execução

. Seção I
Do Jnadimplemento do Devedor

_ Art. 580. Verificado o inadimplemento do_devedor, ca~
bc ap credor promover a execução.
Parágrafo único. Considera~se inadimplente o devedor,
que não satisfaz espontaneamente o direito reconhecido pela
sentença, ou a obrigação,_ a que a Jei atribuira .eficácia de
título executivo.
Art. 581. O credor não poderá iniciar a execução, ou
nela prosseguir, se o devedor cumprir a obrigação; mas poderá
rec.usar o r.ecebimentq da prestação, estabelecida no título
executivo, se ela _não corresponder ao direito ou à obrigação;
caso em que requererá ao juiz a execução, ressalvado ao deve~
dor o díreitó de embargá-:la.
Art.' 582. Em todOS os casOs ·em que é defeso a um
~qrytraent~ •. antes de. CU.JlJ.prida a sua obrigação, exigir o imple~
menJq Ça do outro, não se procedC,T~ ã e?Cecução, ~e o dev_e9or
se-propõe satisfazer a prestação, com meios considerados idô~
neos pelo juiz, mediante a execução da contraprestação pelo
Cred4i-, e esté, sein justo motiVõ, .re~cusa:r·a- ófefta. .
P{liágrf!fo ·ün.ico ..· .O ~eveqo"r 'poderá, entretanto, exoneR
rarRse da obrigação, depositando em juízo a prestação ou
a coisa; caso em que o juiz suspenderá a execução, não permi~
tindo que O credor a receba, sem cumprir a contraprestação,
qlle'IhC 'tocar.
Seção I!
Do Título Executivo

Ari1. 583. Toda execução tem por base título executivo
judicial ou extrajudicial.
Art._ 5&4. São títulQs executivo.sjudiciais:
I -:- a sentença condenatória proferida no processo civil;
11 - a sentença penal condenatória transitada ,em jul~
gado;
· , _· ~Ií ~ ~ ~~~tel).ça homologatória de transação, de conciliaçãp;ou de laudo arbit_r~l;
__ _
_
IV- a sefitenÇa estrangeira, homologada pelo S~,~pr-emo
Tribunal Federal;
_
__
- V - o formal e a certidão de partilha.
Parágrafo único. Os títulos a que se refere o n~ V deste
artigo têm força executiva exclusivamente em relação ao inventariante, aos herdeiros e aos sucessores a título uÕiversal
ou singular.
Art. 585. São títulos executivos extrajudiciais:
J - a letra de câmbio, a nota promissória, a duplicata
e o cheque;
II- o documento público, ou·o particular assiriado pelo
devedor e subscrito por duas testemunhas, do qual conste
a obrigação de pagar quantia determinada, ou de entregar
coisa fungível;
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III - os contratos de hipoteca, de penhor, de .anticrese
e de caução, bem como de seguro de_ vida e de acidentes

pessoais de que resulte morte ou incapacidade;
IV - o crédito decorrente de foro, laudêmbo, aluguel
ou renda de imóvel, bem como encargo de condomínio desde
que comprovado por contrato escrito;
V -o crédito de serventuário de justiça, de perito, de
intérprete, ou de tradutor, quando as custas, emolumentos
ou honorários forem aprovados por decisão judicial;
VI - a certidão de dívida ativa da Fazenda Pública da
União, Estado, Distrito Federal, Território e Município, correspondente aos créditos inscritos na forma da lei;
VII - todos os demais títulos, a que, por disposição
expressa, a lei atribuir força executiva~
§ 1'' A propositura de ação anulatória de débito fiscal
não inibe a Fazenda Pública de promover-lhe a cobrança.
§ 29 Não dependem de homologação pelo Supremo Tribunal Federal, para serem executados, os títulos executivos
extrajudiciais, oriundos de país estangeiro.- O tlfU:Iõ para ter
efiCácia exeCiitíva, há de satisfazer aos requisitos de formação
exigidos pela lei do lugar !=~e sua celebração e indicar o Brasil
como o lugar de cumprimento da obrigação.
Art. 586. A execução para cbbrança de ciédito fundarse-á sempre em título líquido, certo e exigível.
§ 19 Quando_o título executivo for sentença, que contenha condenação genérica, proceder-se-á primeiro â süa liquidação.
§ 29 -Quarido na senteça há uma parte líquida e outra
ilíquida,_a,o credor é licito promover simultaneamente a execução daquela e a liquidação desta;
Art.- 587. -A execução-e-definitiVa, (Jui:úldo furidada eín
sentença transitada em julgado ou em título, ~xtrajuçlidaJ;
é provisória, qu3ndo a sentença for impugnada mediante recurso, recebido só no cfeíto devolutivo.
Art. 588-. A exeCução provisória da sentença far-se-á
do mesmo modo que a definitiv:i~-õbservados os seguintes
·
princípios:
I - corre por conta e responsabilidade do credor, que
prestará caução, obrig~ndo-se a reparar os danos causados
ao devedor;
II - não abrange os atos que importem alienção, do
domíilio, nem permite, sem caução idónea, o levantamento
de depósito em dinheiro;
III- fica sem efeito, Sobrevindo sentença que modifique
ou anule a que foi objeto da ~xecução, restituirido-se as coisas
no estado anterior.
Parágrafo único. No caso do. n9 III, deste artigo, -se ·a
sentença provisoriamente ex-ecutada for modificada _ou_anulada apenas em parte, somente nessa parte ficará sem efeito·
a execução:
Art. 589. A execução definitiva- far-se-á nOs- a·utõS- prin.:.
cipais; a execução prov"iS;õria; nós autos suplementares, onde
os houver, ou por carta de sentença, extraíd~ do processo
pelo escrivão e assinada pelo juiz.
-Art. 590. São requisitos da carta de sentença:
I - autuação;
II - petição iri.iCi3.1 e procuração das partes;
III -contestação;
IV -sentença exequenda;
V -despacho do recebimento do recurso;
Parágrafo único. Se houve habilitação, a carta conterá
a sentença que a julgou.
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CAPÍTULO IV
Da responsabilidade patrimonial

Art. 591. O devedor responde, para o cumprimento
de suas obrigações, com todOs o~ Seus bens presentes e futuros,
salvo as restrições estabelecidas em lei.
Art. 592. Ficam sujeitos à execução os bens:
I - do sucessor a título singular, tratando-se de execução
de sentença proferida em ação fundada em direito real;
II -do sócio, nos termos da lei;
III - do devedor, quando em poder de terceiros;
IV- do cônjuge, nos casos em_que os seus bens próprios,
reservados ou de sua meação respondem pela dívida;
V - alienados ou gravados co:tn _ónus real em fraude
de execução.
Art. 593. considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens:
,
I - quando sobre eles pender ação _fundada em dir~i!9 real;
II- quando, ao tempo da alienação ou oneração, corria
contra o devedor demanda capaz de reduzi-lo à insolvência;
· III - nos demais casos expressos em lei.
Art. 594. O credor, que estive"r, por direito de- retenção, na posse de coisa pertencente ao devedor, não poderá
pomover a execução sobre outro_s bens senão depois de excutada a coisa que se achar em seu poder.
Art. 595. O fiador, quando e~ec_utado, poderá nomear
à penhora bens livres e desembargados dO devedor. Os bens
do fiãdor ficarão, pOrém, sUjeitos à execução, se os do devedor
forem insuficientes à satisfação do direito do credor.
Parágrafo único. O fiador, que pagar a ·dívida, poderá
executar o afiançado nos_ autos do mesmo 'processo.
Art. 596. Os bens particulares dos sócios não respon-·
dem _pelas dívidas da socfedade senão nos casos previstos em
lei; o sócio, demandado pelo pagamento da dívída, tem direito
a exigir que sejam primeiió excutidos os bens dá SOCiedade.
§ 19 Cumpre aO sócíO, que alegar o benefício deste artigo, nomear bens da sociedade, si tos na mesma comarca,livres
e desembargados, quantos bastem p~ra pagar o débito.
§ 2~ Aplica-se aos casos deste artigo o disposto no parágrafo único do artigo anteriOr.
- Art. 597. O espólio responde pelas dívidas do falecido;
mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas na pro..
porção da parte_ que na herança lhe coube.
CAPITULO V
Das disposições gerais

Art. 598. Aplicam-se subsidiariamente ã execução as
disposições que regem o processo de conhecimento.
Art. 599. O juiz pode, em qualquer momento do processo:
I - ordenar o comparecimento das partes;
II -advertir ao devedor que o seu procedimento constitui
ato atentatório a dignidade da justiça.
Art. 600. Considera-se atentatóriO à dignidade dajust~~
ça o ato do devedor que:
I - frauda a execução;
II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ,
ardis e meios artificiosos;
III- resiste -injustificadamente às ordens judiciais;
IV- não indica ao juiz onde se encontram os bens sujeitos à execução.
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Art. 601. Se, advertido, o devedor perseverar na prâ~
tica de atos definidos no artigo antecedente. o juiz, por decisão. lhe proibirá que daí por diante fale nos autos. Preclusa
esta decisão, é defeso ao devedor requerer, reclamar, re_correr,

ou praticar no processo quaisquer atos, en-quanto não lhe
for relevada a pena.
.
_
Parágrafo único. O juiz· rCievàrá a pena, se o devedor
se comprometer a não mais pratlcãrquaquer dos a tos definidos
no artigo -antecedente e der fiildor idôneo, que responda ao

credor pela dívida principal, juros, despesas e honorários advocat(cios.
Art. 602. Toda vez que a indenização por atõ. ilícito
incluir prcstà.ção de alimentos, o juiz, quanto a esta parte,
condenará o devedor a constituir um capital, cuja renda asSegure o seu cabal cumprimento.
§ 1~ Este capital, representado por imóveis ou por títulos da dívida pública, será inalienável e impenhorável:
I - durante a vida da vítima;
II - falecendo a vítima em conseqüência de ato ilícito,
__
enquanto durar a obrisaçã~ do devedor.
§ 29 O juiz poderá ·substitUir a consituição do capital
por caução fidcjussória, que será pre-stada na forma dos arts.
829 e segs.
-·
.
§ 3" Se,_fixada a prestaÇão de alimentos, sobrevier modífic3ção nas condições econôinicas, poderá a parfe pedir
ao juiz, conforme as circunstâncias, redução ou aumento do
encargo.
§ 49 Cessada a obrigaça-õ de prestar alimentos, o juiz
mandará, conforme o caso, cã.ricelar a cláusula de in_alie_na_bifidade e impenhorabilidade-ou exonerar da caução o devedor.
CAPITULO VI
Da liquidação da sentença

Art. 608.
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Far-se-á a liquidação por artigos, quando, pa-

ra determinar o valor da condenação, houver necessidade

de_alegar e provar fato novo.
Art. 610. É defeso, na liquidação, discutir de novo a
lide, ou modificar a sentença, que a julgou.
Art. 611. Julgada a liquidação, a parte promoverá a
cxe:cução, citando pessoalmente o devedor.
TÍTULO II
Das diversas espécies de execução
CAPíTUL-O I
Das disposições Gerais
Art. 612. Ressalvado o caso de insolvência do devedor,
cm que tem lugar o concurso universal (art. 751, III), realiza-se
a execução no interesse do credor, que adqufre, pela penhora,
o diidtõ de preferência sobre os bens penhorados.
Art. 613. Recaindo mais de urna penhora sobre os mesmos bens, cada credor conservará o seu título de preferência.
Art. 614. CumPre ao credor, ao requerer a execução,
pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial:
I - coil). o título executivo, salvo se ela se fundar em
sentença (art. 584);
..
.
I I - com a prova de que se verificou a condição, ou
ocorreu o termo (art. 572).
Art. 615. cumpre ainda ao credor:
I - indicar a espécie de execução que prefere, quando
por mais de um modo pode ser efetuada;
I I - requerer a intimação do credo~_pignoratício, hipotecário, ou anticrético, ou usufrutuário, quando a penhora recair
sobre bens gravados por penhor, hipoteca, anticrese ou usufruto;
-

III- pleitear medidas acaute1atórias urgentes;
IV- provar que adimpliu a contraprestação, que lhe corArt. 603. Procede-se à liquidação, quando a sen.te~ça
responde, ou que lhes assegura o cumprimento, se o executado
não determinar o valor ou não individuar o objeto da condenão for obrigado a satisfazer a sua prestação senão mediante
nação.
a contraprestação do credor.
Art. 604. Far-se-á a liquidação por cálculo do contador,
-- Art. 616. Verificando o juiz que a petição inicial está
quando a condenação abranger:
r- juros ou rendimento do capital, cuja-taxa é estabe- inCompleta, ou não se acha acompanhada dos documentos
indispensáveis à propositura da execução, determinará que
·
lecida em lei ou contrato;
o credor a corrija, no prazo de 10 (dez) dias. sob pena de
·
II - o valor dos gêneros, que tenham cotação em bolsa;
ser indeferida.
III - o valor dos títulos da dívida pública, bern__ ç_omo
de ações ou obrigações de sociedades, desde que tenham cotaArt. 617. A propositura da execução, deferida pelo
ção em bolsa.
juiz, interrompe a prescrição, mas a citação do devedor deve
ser feita com observância do disposto no art. 219.
Art. 605. Elaborado o cálculo, sobre este manifestarArt. 618. É nula a execução:
se-ão as partes no prazo CófiiUrtf- de 5 (cinco) dias; o juiz, ~
em seguida, decidirá.
·- _ . -.
_
I_- se o título executivo não for líquido, certo e exigível
(art. 586);
Parágrafo único~ Do mandado executivo constará, além
do cálculo, a sentença.
_ -~ "_
I -se o título executivo não_ for líquido, certo c exigível
Art. 606. Far-Se-á·a liquidação por arbitramento quan~ ·(art. 586;
do:
I I - se o devedor não for regularmente citado;
r- determinado pela sentença ou convencionado pelas
III- se instaurada antes de se _verificar a condição ou
·
partes;
de ocorrido o termo, nos casos do art. 572.
I I - o exigir a natureza do objeto da liquidação.
Art. 619. A alienação de bem aforado ou gravado por
Art. 607. Requerida a liquidagão por arbitramep.to, o
penhor,
hipoteca, anticrese ou usufruto será ineficaz em relajuiz nomeará o perito e fixará o prazo p-ara· a entrega do
laudo.
.
.
.
"~
- ção ao senhorio direto, ou ao credor pignoratício, hipotecário.
anticrético, ou usufrutuário, que não houver sido intimado.
Parágrafo único. Apresentado o laudo, sobre "o"qual
poderão as partes manifestar-se no prazo de 10 (dez) dias.
Art. 620. Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo
o juiz proferirá a sentença ou designará audiência de instrução
rrtenos gravoso para o devedor.
e julgamento, se necessário.
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requerer que cb seja exe<.:utad:t ú custa do devedor, ou lwver
perdas c danos; caso em que ela se converte em indetlizaç;.1o.
Pan:ígrafo único. O valor das perdas c- danos scn.í apurado cm liquidaçüo, seguindo-se a c-xecução para cobrança de
quantia certa.
Art. ó~l. Quem for cotu.tt.:"nado a _e~1~r~gar coisa cata
Art. 634. Se o fato puder ser pn..·stado por terceiroS,
scr:.í. citado para, dt:-ntro dt: lO (dc:z) dias. satisfaz~.-• r p julgat~o
é_ lícito ao juiz. a rc-4uerimc-nto do credor, decidir 4ue aquele
ou, seguro o juízo (an. 737, II). apn:scntar e-mbargos.
o realize à t•ust:.t do devedor.
Art. 622. O devedor podt.:ni d<..·positar a coisa, l~m vez
§ I\' O juiz noincaní um perito que avalianí o custo
dc_cntrcgü-Ja. quando quiser opor embargos.
da prest<a(_,'ão do fatO, mandando em_ seguida expidir edital
Art. 623. Depositada a coisa, o c~t:qüenk podcní lcde COncorrência pública, com o prazo -máximo de 30 (trinta)--vantü-la antes do julgamento dos embargos. sa_lvo se este::>
dias.
' ··
--- - forem recebidos com suspt.•ns:.\o da execução (art. 741).
§
"\'
As
propostas
scrüo
acompanhadas
de
prova
do deArt. 624. Se o devedor entregar a coisa, lavrar-sc-á o
pósito da importúncia, q-ue o jUiz estahtdeCerá ~l títUlO de
rc.spt:ctivo termo e dar-se-à por finda a exccuçào. salv<,) se
caução.
csw. dt! acordo _çQJR ª- sentt:nç-a, tiver de prosseguir para o
§ 3" No dia, lugar e hO-rà âeS:ignados. abertaS as -propospagamento de frutos c ress_arcimento de perdas c danos.
t_~s. escolherá o juiz a tmtis vantajosa.
Art. 6:::!5. Não sendo _a coisa entrtigue ou depositada,
nem admitidos emharg.os suspensivos da execução. cxpedir§ 4\' Se o credor não exercer a preferência a que se
refere o art. 637, o concorrente, cuja proposta foi aceita,
se-ê.l. em favor do credor,_ nuu1dado de imisSé.lo na posse ou
Qbrigar-sc-á dentro de 5 (cinco) dias, por termo nos autos,
de husca e aprcc_ns_ã_o,_ conforme se tratar de imóvel ou de
a prestar o fato sob pena de perder a quantia caucionada.
móvd.
§ s~ Ao asSinar· o termo o cónfratante fará nova caução
Art. 626. Alienada a coisa quando já litigio::;a, expedirde 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do contrato.
se-<.\ mandado contra o tercei_ro adquirente, que somente será
ouvido depois de deposit:.i-la.
§ 6\' No caso de descumprimento da obrigação assumida
Art. 6:::!7. _Q ctt:dor tem direito a n:ceber, além de perpelo concorrente ou pelo contratante, a caução. referida nos
das e danos, o valor da coisa. quando esta não lhe for entregue,
§§ 4\' e Y, reverterá em benefício do credor.
se deteriorou, né.lo for encon.trada ou _nã_o for rcclamad;,t do
§ 7\' O credor adiantará ao contratante as quimtíãs estapoder de terceiro adquüente,
belecidas na proposta aceita. ___ _
§ 1'-' Não constando da sentença o valor qa coisa, ou
Art. 635. Prestado o fato, o juiz_ouvirá as partes no
sendo impossível a sua avaliação, o credor far-lh~-á.a.e.stima prazo- ?e 10 (dez) dias; não havendo impugnação, dará por
tiva. sujeitando-se _ao arbitnu_ncnto judicial.
cumpnda a obrigação; em caso contrário, decidirá a impug§ 2\' O valor da coisa e as perdas e danos serão apurados
nação.
em liquidação de sentença._
Art. 636. Se o contratante não prestar o fato no prazo,
Art. 628. Havendo benfeitorias indcnizáveis·-reitas na
coisa pc:lo devedor ou por terceiros, de cujo poder da houver ou se o praticar de modo incompleto ou defeituoso, poderá
sido tirada, a liquidação prévia é obrigatória. Se houver sa1do o credor requerer ao juiz, no prazo de 10 (dez) dias, que
em favor do devedor, o credor o depositará ao requerer a o autorize a concluí-lo, ou a repará-lo, por conta do contratante.
entrega da coisa; se houver saldo_ em favot do credor. este
. Parágrafo único. Ouvido o- contratante no pfazo de 5
poderá cobrá-lo nos autos do mesmo processo.
(cinco) dias, o juiz inandará avaliar o custo das despesas necessárias e condenará o contratante a pagá-lo.
Seçâo li
Art. 637. Se o credor quiser executar, ou mandar exeDa Entrega da Coisa Incerta
cutar, sob sua direção e vigilância, as obras e trabalhos necesArt. 629. Quando a execução recair sobre coisas d~ter sários à prestação do fato, terá preferência, em igualdãde _
minadas pelo gênero e quantidade, o devedor será citado _ de condições de oferta, ao terceiro.
·--- para entregá-las individualizadas, se lhe coube_( a escolha~
Parágrafo único: O direito de preferência será ex_ercido
mas se essa couber ao credor, este a indicará na petiçào irlicial.
no prazo de 5 (cinco) dias, contados da escolha da proposta,
Art. 630. Qualquer das partes poderá. em 48 (quarenta
e oito) horas. impugnar a escolha feita pela outra, e o juiz a que alude o art. 634, § 3•.
~rt. 638.
Nas obrigações de fazer, quando for convendecidirá de plano, ou, se necessário, ouvindo p-erito de sua
cionado que o devedor a faça pessoalmente, o -credor poderá
nomeação.
requerer ao juiz qUe lhe assine prazo para cumpri-la.
ArL 631. Aplicar-se à eXecução para entrega de coisa
Parágrafo único. Havendo recusa ou mora do devedor,
incerta o estatuído na seção anterior.
a Obrigação pessoal do devedor conVerter-se-á em Perdas e
CAPÍTULO III
danos, aplicando-se outrossim o_disposto no art. 633.
Da execução das obrigações de fazer e de não fazer
Art. 639. Se aquele que se comprometeu a concluir um
Seção I
contrato não cumprir a obrigação, a outra parte, sendo isso
Da Obrigação de Fazer
possível e não excluído pelo título, poderá obter uma sentença
Art. 632. Quando o objeto da execução for obrigação que produza o_ mesmo efeito do contrato a ser firmado.
Art. 640. Tratando-se de contrato, que tenha por objede fazer, o devedor_ será citado para cumprir o julgado no
prazo que o juiz lhe assinar, se outro não estiver já deter- to a transferência da propriedade de coisa determinada, ou
de outro direito, a ação não será acolhida se a parte, que
minado.
Art. 633. Se. no prazo fixado, o devedor não satisfazer a intentou, não _cumprir a sua prestação, nem ofereCer, nos
a obrigação, é lícito ao credor, nos próprios autos do processo, casos e formas legais, salvo se ainda não exigível.
C'APiTUI..O li
Da exe<"ução para a entrt'ga de coisa
Scçúo I
Oa Entrega dl" Coisa Certa
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Art. 641. Condenado o devedor a emitir declaração de
vontade. a sentença, uma vez transitada cm julgado, produzirá
todos o.s efeitos da declaração não emitida.

Scção I!
Da Obrigação de Não Fazer

Art. 642.. Se o devedor praticou o ato, a cuja ahstenção
estava obrigado pela lei ou pelo cof!_trato,_ ocredor requererá
ao juiz que lhe 'assine praZo para desfazê-lo.
Art. 643. Havendo recusa ou mora do devedor. ocret;lor requererá ao juiz que mande desfazer o ato à sua custa,
respondendo o devedor por per~as e danos.
Parágrafo único. Não sendo possível desfazer-se o ato,
a obrigação resolve-se em perdas e danos.
Seção III
Das Disposições Comuns às Seções Precedentes

Art. 644. Se a obrigação consistir cm fazer ou nãO fazer,
o credor poderá pedir que o devedor seja condenado a pagar
urna pena pecuniária por dia de atraso no cumprimento, conta~
do o prazo da data estabelecida pelo juiz.
Art. 645. A condenação na pena pecuniária deverá
constar da sentença, que julgou a lide.
·

CAPÍTULO IV
Da execução por quantia certa contra devedor solvente
Seção I
Da Penhora, da Avaliação e da Arrematação
Subseção I
Das Disposições Gerais
Art. 646. A execução por quantia certa tem por objeto
expropriar bens do devedor, a fim de satisfazer o direíto do
credor (art. 591).
Art. 647. A expropriação consiste:
I -na alienação de bens do devedor;
II- na adjudicação em favor do credor;
Ill -no usufruto de imóvel ou de empresa.
Art. 648. Não estão sujeitos à- execução os hens que
a Iei considera impenhoráveis ou inalienáveis.
Art. 649. São absolutamente impenhoráveis:
I - os bens inalienáveis e os declarados, por ato voluntário, não sujeitOs à execUção;
II- as provisões d~ __ alimento e de combustível, neces~
sárias à manutenção do devedor e de sua famflia durante
I (um) mês;
III- o anel nupcial e os retratos de família;
IV -os vencimentos dos magistrados, dos professores
e dos funcionários públicos,- o soldo e os salários,- salvo- para
pagamento de prestação alimentícia;
V- os equipamentos dos militares;
VI- os livros, as máquinas~ os utensílios e____Qs ihslru~
mentos, necessários ou -úteis ao exercício _de qualquer pro~
fissão;
·
·.
VII- as pensões, as tenças ou os montepios, percebidos
dos cofres públicos, ou de institutos de previdência, bem como
os provenientes de liberalidade de terceiro, quando destjnados
ao sustento do devedor ou da sua família;
VIII- os materiais necessários para obras em andamento, salvo se estas forem penhoradas;
IX - o seguro de vida;
X- o imóvel rural, até um módulo, desde que este seja
o único de que disponha o deved<?r, ressalvada a hipoteca
para fins de financiamento agropecuárió.
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Art. 650. Podem ser penhorados, à falta de outros
bens:
I -os frutos c os rendimentos dos bens inalienáveis, salvo
se destinados a alimentos incapazes, bem como de mulher
viúva, solteira, desquitada, ou de pessoas idosas;
II -as imagens e os objetos do culto religioso, sendo
de grande valor.
Art. 651. Antes de arrematados ou adjudicados os
bens, pode o devedor, a todo tempo, remir a execução, pagan~
do ou consignando a importância da dívida, mais juros, custas
e honorários advocatícios.

Subseção 11
Da citação do devedor e da nomeação de bens
Art. 652. O devedor será citado para, no prazo de 24 (vinte
e quatro) horas, pagar ou nomear bens à penhora.
§_ 1\' O oficial de justiça certificará, no mandado, a hora
da citação.
§ 2\' Se não localizar o devedor, o oficial certifícaiá cum~
pridamente as diligências realizadas para encontrá-lo.
Art. 653. O oficial de justiça, não encontrando o deve~
dor, arrestar~lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir
a execução.
Parágrafo único. Nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do arresto, o oficial de justiça procurará o devedor três
vezes em dias distintos; não o encontrando, certificará o ocor~
rido.
Art. 654. Compete ao credor, dentro de 10 (dez) dias,
contados da data em que foi intimado do arresto a que se
refere o parágrafo único do artigo anterior, requerer a citação
por edital do devedor. Findo o prazo do edital, terá o devedor
o prazo a que se refere o art. 652, convertendo-se o arresto
em penhora em caso de não~pagamento.
Art. 655. Incumbe ao devedor. ao fazer a nomeação
de bens, observar a seguinte ordem:
I - dinheiro;
II- pedras e metais preciosos;
III- títulos da dívida pública da União ou dos Estados;
IV- títulos de crédito, que tenham cotação em bolsa;
V-móveis;
VI - veículos;
VII- semoventes;
VIII- imóveis;
IX- navios e aeronaves;
X- direitos e ações.
§ 19 Incumbe também ao devedor;
I - quanto aos bens imóveis, indicar-lhes as transcrições
aquisitivas, situá~los e mencionar as divisas e confrolltações;
II- quanto aos móveis, particularizar-lhes o estado e
o lugar em que se encontram;
III- quanto aos semoventes, especificá-los, indicando
o número de cabeças e o imóvel em que se acham;
IV- quanto aos créditos, identificar o devedor e qualifi~
cá-lo, descrevendo a origem da dívida, o título que a repre~
senta e a data do vencimento.
§ 2Q Na execução de crédito pignoratício, anticrético
ou hipotecário, a penhora, independentemente de nomeação,
recairá sobre a coisa dada em garantia.
_
Art. 656. Ter-se~á por ineficaz a nomeação, salvo convindo o credor:
I - se não obedecer à ordem legal;
II- se não versar sobre os bens designados em lei, con~
trato ou ato judicial para o pagfamento;
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III -se, havendo bens no foro da execução, outros hajam

sido nomeados;
IV- se _o devedor, tendo bens livres e desembargados,
nomear outros que o não sejam;
V- se os bens nomeados forem insuficientes para garantir a execução;
VI- se o devedor não indicar o valor dos bens_ou omitir
qualquer das indicações a que se referem os no:<' I a IV do
§ 19 do artigo anterior.
-- -

Parágrafo único. Aceita a nOméãçãó; cUmpre ao devedor, dentro de prazo razoável assiriéi,l:iO pelo juiz, exibir a
prova de propriedade dos bens e, quando foro caso, a certidão
negativa de ónus.
_ .
.
Art. 657. Cumprida a cxigêncía -do artigo antecedente,
a nomeação será redu_zida ~ termo, havendo-se por penhorados os bens; em caso contrário, devolver-se-á ao credor
o direito à nomeaÇão.
Parágrafo único. O juiz decidirá de plano as dúvidas
__
__
suscitadas pela nomeação.
Art. 658. Se o devedor não tiver bens no foro da causa;
far-se-á a execução por··carta, penhorando-se, avaliando-se
e alienando-se os bens no foro da situação (art. 747).

Subseção lll
Da penhora e do depósito

Art. 659. Se o devedor não pagar, nem fizer nomeação
válida, o oficial de justiça penhorar-lhe-á tantos bens quantos
bastem para o pagamento do principal, juros, custas e honorários advocatícios.
.
§ 1~ Efetuar-Se-ã-ã--pei1hora onde quer qUe se· encontrem os bens, ainda que em _repartição pública; caso em -que
precederá requisição do juiz ao respectivo chefe ..
§ 2~ Não se levará a efeito a penhora, quando evidente
que o produto da execução dos bens encontrados será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.
§ 3~' No caso do parágrafo anterior e bem assim quando
não encontrar quaisquer bens penhoráveis, o oficial descreverá
na certidão os que guarnecem a residência ou o estabelecimento do devedor.
_
Art. 660. Se o devedor fechar as portas da casa, a fim
de obstar a penhora dos bens, o oficial de justiça comunicará
o fato ao juiz, solicitando-lhe ordem d!! axrombamento.
Art. 661. Deferido o pedido mencionado no artigo antecedente, dois oficiais de justiça cúmprirão o mandado, arrombando portas. móveis e gavetas, onde presumirem que
se achem os bens, e lavrando de tudo auto circunstanciado,
que será assinado por duas testemunhas, presentes à diligência.
Art. 662. Sempre que necessário, o juiz requisitará força policial, a fim de auxiliar os oficiais de justiça na penhora
dos bens e na prisão de quem resistir à ordem.
Art. 663. Os oficiais de justiça lavrarão em duplicata
o auto de resistência, entregando uma via ao escrivão do
processo para ser junta aos autos e a outra à autoridade policial, a quem entregarão o preso.
Parágrafo único. Do auto de resistência constará o rol
de testemunhas, com a sua qualificação:
Art. 664. Considerar-se-á feita a penhora mediante a
apreensão e o depósito dos bens, lavrando-se um só auto
se as diligências forem concluídas no mesmo dia.
ParágrafO único. Havendo mais de uma penhora, lavrar-se-á para cada qual um auto.
Art. 665. O auto de penhora conterá:
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I - a indicação do dia, mês, ano e lugar em que foi
feita;
I I - os nomes do credor e do devedor;
III- a descrição dos bens penhorados, com os seus característicos;
IV- a nomeação o depositário dos bens.
Art. 666. Se o credor não concordarem que fique como
depositário o devedor, depositai-se-ão:
_!--:-no Banco do Brasil, na Caixa Económica Federal,
ou em um banco, de que o Estado-Membro da União possua
mais de metade do capital social integralizado; ou, em falüi
de tais estabelecimentos de crédito, ou agências suas no luga-i,
em qualquer estabelecimento de crédito, designado pelo juiz,
as quantias em dinheiro, as pedras ·e os nietais · pr'eciós_o_S:
bem como os papéis de crédito;
I I - em poder do depositário- judicial. os móveis e os
imóveis urbanos;
III- em mãos de depositário particular, os demais ben~~
na forma prescrita na Subseção V deste Capítulo.
·,
Art. 667. Não se procede à segunda penhora, salvo se;
I_- a primeira for anulada;
I I - executados os bens, o produto da alienação não _bas:tar para o pagamento do credor;
III -o credor desistir da primeira penhora, por serem
litigiosos os bens, ou por estarem penhorados, arrestados ou
onerados.
Art. 668_._ O devedor, ou responsável, pode, a todo tempo, antes da arrematação ou da adjudicação, requerer a_ substituição do bem penhorado por dinheiro; caso em que a execução correrá sobre a quantia depositada.
Art. 669 .. _ Feita a penhora, _o_ oficial de justiça intimidará
o devedor para embargar a execução no prazo de 10 (dez)
dias.
.
,:
§ 19 Recriando a penhora em bens imóvei~. será tanibém intimada a mulher do devedor.
§ 29 Quando a penhora recair em bens reservados da
mulher, daquela será intimado o marido.
Art. 670, O juiz autorizará a- alienação antecipada dos
bens penhorados quando:
1•
I -sujeitos a --deterioração ou depreciação;
I I - houver manifesta vantagem.
ParágrafO- únkó. Quando uma -das partes requerer ~
alienação antecipada dos bens penhorados, o juiz ouvirá sempre a outra antes_ de decidir.

Subseção IV
Da penhora de créditos e de outros direitos patrimoniais
Art. 671. Quando a penhora recair em crédito do dev~
dor, o oficial de justiça o penhorará. Enquanto não ocorrer
a hipótese prevista no artigo segUinte cofiSiderar-se-á feiia
a penhora pela intimação:
I - ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor;
II -ao credor do terceiro para que não pratique ato
de disposição__do crédito.
Art. 672. A penhora de crédito, representada por letra
de câmbio, nota promissória, duplicata, cheque ou outros
títulos, far-se-á pela apreensão do documento, esteja ou não
em poder do devedor.
§ 1" Se o título não for apreendido, mas o terceiro confe-ssar a dívida, será haVido comO depositário da importância.
§ 2~' O terceiro Só se_ exonerará da obrigação, deposi. ·1
tando em juízo a importância da dívida.
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§ 3~ Se o terceiro negar o débito em conluio com o
devedor, a quitação, que este lhe der, considerar-se-á em
fraude de execução. § 49 A requerimento do credor, o juiz d_eterminará o
comparecimento, em audiência especialmente desi?nada, do
devedor e do terceiro, a fim de lhes tomar os depotmentos.
Art. 673. Feita a penhora cm direito e ação do devedor,
e não tendo este oferecido embargos, ou sendo estes rejeita-_

dos, o credor fica sub-rogado nos direitos do devedor até
a conc-orrência do seu crédito.
§ !9 O credor pode -preferir, em vez da sub-rogação,
a alienação judicial do direito penhorado, caso em que declarará a sua vontade no prazo de 10 (dez) dias contados da
realização da penhora.
§ 29 A sub~rogação não impede ao sub~rogado, se não
receber o crédito do devedor, de prosseguir na execução,
nos mesmos autos, penhorando outros bens do devedor.
Art. 674. Quando o direito estiver sendo pleiteado em
juízo averbar~se~á no rosto dos autos a pe?hora, que re7air
nele e na ação que lhe corresponder, a fim de se efetivar
nos bens, que forem adjudicados ou vierem a caber ao devedor.

Art. 765. Quando a pen~or~ recair sobre dívidas de
dinheiro a juros, de direito a rendas, ou de prestações perió~
dicas, o credor poderá levantar os juros, os rendimentos ou
as prestações à medida que forem sendo depositadas, abaten~
do~se do crédito as importâncias recebidas, conforme as regras
da imputaçãO em pagamento.
----Art. 676. Recaindo a penhora sobre direito, que tenha
por objeto prestação ou restituição de coisa deter~inada, o
devedor s-erá rntimado para, no vencimento, depositá-la, correndo sobre ela a- execução.
Subseção V
Da penhora, do depósito e da administração de empresas
e de outros estabelecimentos
Art. 677. Quando a penhora recair em estabelecimento
comercial, industrial ou agrícola, bem como em semoventes,
plantações ou edifício eril construção, o juiz nomeará um ~epo
sitário, determinando-lhe que apresente em 10 (dez) dias a
forma de administração.
§ lQ Ouvidas as partes, o juiz decidirá.
§ 2Q É lícito, porém, às partes ajustarem a forma de
administração, escolhendo o depositário; caso em que o juiz
homologará por despacho a indicação.
·
Art. 678. A penhora de empresa, que funcione mediante concessão ou autorização, far-se-á, conforme o valor
do crédito, sobre a renda, sobre determinados bens, ou sobre
todo o património, nomeando o juiz como depositário, de
preferência, um dos seus diretores.
. _ ---~c:'· ~
Parágrafo único. Quando a penhora recair sobre a renda, ou sobre determinados bens, o depositário apresentará
a forma de administração e o esquema de pagamento observando-se, quanto ao mais, o disposto nos- art. 716 a 720; recaindo, porém, sobre todo o património, prosseguirá a execução
os seus ulteriores termos, ouvindo-se, antes da arrematação
ou da adjudicação, o poder público, que houver outorgado
a concessão.
Art. 679. A penhora sobre navio ou aeronave riãó obsta
a que continue navegando ou operando até a alienação; mas
o juiz, ao· conceder a a~torização para navegar ou operar,
não permitirá que saia do porto ou aeroporto antes que o
devedor faça o seguro us-ual contra riscos.
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Subseção- V I

· ' ' Da avaliação

Art.- 680, N:~<?: ~~~~R em,b:argada a ex~cução, ou ~endo
rejeitados os embargos, recebidos_ com efe1to suspenstvo, o
juiz nomeará um perito para estiar Os bens penhorados, se
não houver, na comarçf,l.,avaliador ofidãl.
Art. 681. O _laudo do avaliador, que será apresentado
em 10 (dez) dias; çoqti;rá:.' ·
·
I-:- a descriÇão 'dos bens·, com os seus característicos,
e a indic~ção do
esiado em que se enc'Ontra.m;
I I - o valor dos bens.
Parágrafo único. Quar1do o ini6vel fo~ suscetível çJe cómoda diVisãO·, O perito, tendo em conta o crédito reclamado,
o avaliará em suas partes, sugerindo os possíveis desmembramentos.
Art. 682. O valõr dos títulos da dívida pública, das
ações das sociedades e dos títulos de crédito negociáveis em
bolsa será o da cotação oficial do di3, provada por certidão
ou publicação no órgão oficial.
Art. 683. Não se repetírá a avaliação, salvo quando:
I - se provar erro ou dolo do avaliador;
II- se verificar, posteriormen~e à avaliação, que houve
diminuição- dõ
valor dos bens.
Art. 684. Não se procederá à avaliação se~ _. .
I - o credor aceitar a estimativa feita na nomeação de
bens;
II-se tratar de títulos ou de mercadorias, que tenham
cotação em bolsa, comprovada por certidão ou publicação
oficial;
III- os bens forem Cfe pequeno valor.
Art. 685. Após a avaliação, poderá mandar o juiz, a
requerimento do interessado e ouvida a parte contrária:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes, ou transferi-la
para outros, que bastem à execução, se o valor dos penhorados
for consideravelmente superior ao crédito do exeqüente e
acessórios;
II- ampliar a penhora, ou transferi-la para outros bens
mais valiosos, se o valor dos penhorados for inferior ao referido crédito.
ParágrafO único. Uma_ ve* -c'u_rnpridas essa~ p_rovidências, o juiz nJ.ândai-á publicar os editais de praça.

Subseção VII
Da arrematação
Art. 686. A arrematação será precedida de editai, que
conterá:·
;·- I ~a descrição do bem penhorado com os _seus característicos e, tratando-se de imóvel, a situação, ~s divisas e a
transcrição aquisitiva ou a inscrição;
II - o valor do bem;
__ III -o lugar onde estiverem os J;ll.ÓVeis, veículos e semoventes; e, sendo direito e ação, os autos do processo-, -em
que foram penhorados;
IV- o _dia, o lugar e a hora_ da praça ou de leilão;
V- a menção da existência de ónus, bem como de recurso pendente de julgamento;
·
VI - a comunicação de que, se o bem não alcançar lanço
superior à importância da avaliação, seguir-se-á, em dia e
hora que forem desde logo designa<:)os entre os 10 (dez) e
os 20 (vinte) seguintes, a sua venda a quem mais d~r.
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§ 1I' No caso do art. 684, II, constará do edital o valor
da última cotação anterior à expedição deste.
§ 2\' A praça realizar-sc-á no átrio do edifício do Fórum;
o leilão, onde estiverem os bens, ou no lugar designado pelo
juiz.
-§ 3·~ Quando os bens penhorados não excederem o valor
correspondente a 20 (vinte) vezes o maior salário mínimo,
conforme o art, 215 desta lei, será dispensada a puhlicaç~\o
de editais, não podendo, neste caso, o preço da arremataçl.lo
ser inferior ao da avaliação.
Art. 687. O edital será afixado no átrio do Fórum e
publicado, em resumo, duas vezes, em jornal de ampla circulação local. devendo a primeira puhicação anteceder pelo menos 15 (quinze) dias à data marcada para a hasta pública.
~a segunda sair num dos últimos 3 (três) dias a ela anteriores.
§ 11' A tendendo ao valor dos bens e às condições da
·omarca. o juiz poderá, ouvidas as partes, modificar a forma
\e publicidade pela imprensa, detemtinar avisos em emissora
)Cal ou tomar outras providências tendentes à mais ampla
ublicidade da alienação.
§ 21' Os editais de praça serão divulgados pela imprensa,
referenciã.lmente na seção ou local reservado à publicidade
'· e negóciOs imobiliários.
-§ 31' O -devedor será intimado, por mandado, do dia
e hora da realização da praça ou-leilão.
Art. 688. Não se realizando, por motivo justo, a praça
ou o leilão, o juiz mandará publicar pela imprensa local e
no órgão oficial a transferência. Parágrafo único. O escrivão, o poiteiro oú ô leiloeiro.
que culposamente der causa à transferência, responde pelas
despesas da nova publicação, podendo o juiz aplicar-lhe a
pena de sua pensão por 5 (cinco) a 30 (trinta) dias.
Art. 689. Sobrevindo a noite, prosseguirá a: praça ou
o leilão no dia útil imediato, à mesma hora em que teve
início, independentemente de novo edital.
Art. 690. A arrematação far-se-á com dinheiro à vista,
ou a prazo de 3 (trés) dias, mediante caução idónea.
§ 1\' É admitido a lançar todo aquele que estiver na
livre administraçãO de seus bens.
Exc'etuam-se:
I - os tutores, os curadores, os testamenteiros, os administradores, os síndicos, ou liquidantes, quanto aos bens confiados à sua guarda e responsabilidade;
II- os mandatários, qtiãnto aos bens, de cuja administração ou alienação estejam encarregados;
III-o juiz, o escrivão, o depositário, o avaliador e o
oficial de justiça.
§ 29 O credor, que arrematar os bens, não está obrigado
a exibir o preço; mas se o valor dos bens exceder o seu crédito,
depositará, dentro em 3 (três) dias, a diferença, sob pena
de desfazer-se a arrematação; caso em que os bens serão
levados à praça ou ao leilão à custa do credor.
Art. 691. Se a praça ou o leilão for de diversos bens
e houver mais de um lançador, será preferido aquele que
se propuser a arrematá-los englobadamente, oferecendo para
os que não tiverem licitante preço igual ao da avaliação e
para os demais o de maior lanço.
Art. 692. Será suspensa a arrematação, logo que o produto da alienação dos bens bastar para o pagamento do credor.
Não será aceito lanço que, em segunda praça ou leilão, ofereça
preço vil, que não baste para a satisfação de parte razoável
do crédito.
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Art. 693. A arrematação constará- de auto. que será
lavrado 24 (vinte c quatrO) horas depois de realizada a praça
ou o leilão.
Art. 694. Assinado o auto pelo juiz, pelo escrivão, pelo
arrematante c pelo porteiro ou pelo leiloeiro, a arrematação
considcrar-se-á perfeita, acabada e irretratável.
Parágrafo único. Poderá, no entanto, desfazer-se:
I - por vício de nulidade;
II -se não for pago o preço ou se não for prestada
a caução;
III- quando o arrematante provar, nos 3 (três) dias seguintes. a existência de ónus real não mencionado no edital;
IV- nos casos previstos neste_ Código (arts. 698 e 699).
Art. 695. Se o arrematante ou o seu fiador não pagar
den~ro de 3 (três) dias o preço, o juiz impoi"-lhe-á,_ em favor
do excq"üentC, a: multa de 20% (vinic por ce-nto calculadã
sobre o lanço~
§ }\' Não preferindo o credor que os bens voltem a nova
praça ou leilão, poderá cobrar ao arrematante e ao seu fiador
o preço da arrematação e a multa, valendo a decisão como
título executivo.
§ 2" O credor manifestará a opção, a que se refere oparágrafo antecedente, dentro em 10 (dez) dias, contados
da verificação da mora.
§ 31' Não serão admitidos a lançar em nova praça ou
leilão o arrematante e o fiador remissos.
Art. 696. O fiador do arrematante que pagar o valor
do lanço e a multa, poderá requerer que a arrematação lhe
seja transferida.
Art. 697. Quando a penhora recair sobre imóvel, farse-á a alienação em praça.
Art. 698. _Não _se efetuará a _praça de imóv~l !tipotecado
ou emprazado, sem que seja intimado, com 10 (dez) ~ias
pelo menos d~ antecedência, o cfedor hipotecáriO ou o senhorio direto, que não seja de qualquer modo parte na execução.
Art. 699. Na execução de hipoteca de vias férreas, não
se passará carta ao maior lançador, nem ao credor adjudicatário, antes de intimar o representante da Fazenda Nacional,
ou do Estado, a que tocar a preferência, para, dentro de
30 (tiinta) dias, usá-la se quiser, pagando o preço da arrematação ou da adjudicação.
Art. 700. Poderá o juiz, ouvidas as partes e sem prejuízo da expedição dos editais, atribuir a corretor de imóveis
inscrito na entidade oficial da classe a intermediação na alienação dO imóVel penhorado. Quem estiver i"nteteSSado em arrematar o imóvel sem o pagamento imediato da totalidade do
preço poderá, -até 5 (cinco) dias antes da realização da praça,
fazer por escrito o seu lanço, não inferior à avaliação, propondo pelo menos 40% (quarenta por cento) ã vista e o restante a prazo, garantido por hipoteca sobre o próprio imóvel.
§ 1? A proposta indicará o prazo, a modalidade e as
condições de pagamento do saldo.
Art. 702. Quando o imóvel admitir cõmoda divisão,
o juiz, a requerimento do devedor, ordenará a alienação judicial de parte dele. desde que suficiente para pagã-r o credor.
Parágrafo único. Não havendo lançador, far-se-á a alienação do imóvel em sua integridade.
Art. 703. A carta da arrematação conterá:
I - a descrição do imóvel, constante do título, ou, à sua
falta, da avaliação;
II - a prova de quitação dos impostos;
III - o auto de arrematação;
IV- o títulp__executivp_._

r
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Art. 704. Ressalvados os casos de atribuição de corretores da Bolsa de Valores c o previsto no art. 700, todos
os demais bens penhorados serão alienados cm leilão público.
Art. 705. CUmpre- ao leiloeiro:
I - publicar o edital, anunciando a alienação;
I I - realizar o leilão onde se encontrem os bens, ou no
lugar designado pelo juiz;
III -expor aos pretendentes os bens ou as amostras das
mercadorias;
IV- receber do arrematante a comissão estabelecida em
lei ou arbitrada pelo juiz;
V- receber e depositar, dentro em 24 (vinte e quatro)
horas, à ordem do juiz, o produto da alienação;
§ 2 9 Se as partes concordarem com a prOposta, o juiz
a homologará, mandando suspender a praça e correndo a
comissão do mediador, que não poderá exceder de 5% (cinco
por cento) sobre o valor da alienação, por conta do proponente.
§ 3~' Depositada, no prazo que o juiz fixã:r-; a- paicelã
iniciill, será expedida a carta de arrematação (art. 703), contendo os termos da proposta e a decisão do juiz, servindo a
carta de título para o registro hipotecário. Não depositada
a parcela inicial, o juiz imporá aO pro-ponente, em favor do
exeqüente multa igual a ZOo/o (vinte por éentO) Sob:Ce._a proposta, valendo a decisão como título executivo.
Art. 701. Q~ariçlo o imóvel de incapaz não alcançar
em praça pelo menos 80% (oitenta por cento) do valor da
avaliação, o juiz o confiará à guarda e administração de depositário idóneo, adiando a -alienação por prazo não superior a
1 (um) ano.
§ J9 Se, durante o adiamento, algum pretendente assegurar, mediante caução idónea, o preço da avaliação, o juiz
ordenará a alienação em praça.
§ -2"' Se o pretenOente à ã.rrematação se arrepender, o
juiz lhe- impõi-á multa de 20%" (vinte por cento) sobre o
valor da avaliação, em benefíCio do incapaz, valendo a decisão
como título executivo.
§ 3"' Sem-prejuízo-do dispostO nos dois parág-rafos aiite.:
cedentes, o juiz poderá autorizar a locação do imóvel no prazo
do adiamento.
- § 4"' Findo o prazo do adiamento, o imóvel será alienado, na forma prevista no art. 686, VI.
VI- prestar contas nas 48 (quarenta e oito) horas subseqüentes ao depósito. --Art. 706. O leiloeiro público será livremente escolhido
pelo credor.
(llegfvel)se-á o auto, expedindo-se a caria de arrematação.

a

Seçáo II
Do Pagamento ao Credor
Subseçlio I
Das disposições gerais

Art. 708. O pagamento ao credor far-se~á:
I - pela entrega do dinheiro;
-- I I - pela adjudicação~dos bens penhorados;
III- pelo usufruto de bem imóvel ou de empresa.
Subseção 11
Da entrega do dinheiro
Art. 709. O juiz autorizará qUe O cn!d6i- -leVanie, :ité
a satisfação integral de seu crédito, o dinheiro depositado
para segurar o juízo ou o produto dos bens alienados quando:
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1 - a execução for mOvida só a benefício do_ credor singular, a quem por força da penhora, cabe o direito de preferência
sobre os bens penhorados e alienados;
- II -não houver sobre os bens alienados qualquer outro
prívilégio ou preferência, instituído anteriol-mente à penhora.
Parágrafo único. _Ao receber o inandado de levantamento, -o credor dará ao devedor, por tenno nos autos, quitação da quantia paga.

Art. 710. Estando o credor pago do principal, juros,
custas e ~Ol)Oráriosl_i::\_ importância que sobejar será restituída
ao devedor.
Art. 711. Concorrendo vários credores, o dinhCiro serlhes-á distribuído e entregue consoante a ordem das respectivas prelações; não havendo título legal à preferência, receberá em primeiro lugar o credor que promoveu a execução,
cabendo aos demais concorrentes direito sobre -a impOrtância
restante, observada a anterioridade de cada penhora.
_
Art. 712. Os cfcdOres formularãO iS suas pretensões,
requerendo as provas que irão produzir em audiência, mas
a disputa entre eles versará unicamente sobre o direito de
preferência e a anterioridade da penhora.
Art. 713. Findo o debate, o juiz proferirá a sentença.
SUBSEÇÃO III
Da adjudicação de imóvel
Art. 714. Finda a praça sem lan_çador, é lícito~o credor,
oferecendo preço não inferiOr ão que Coflstã do-edital, requerer lhe sejam adjudicadas os bens penhOrados.
§ }9 Idêntico direito pode ser exercido pelo credor hipotecário e pelos credores concorrentes, que penhorarem o mesmo imóvel.
§ 29 Havendo mais de um pretendente pelo mesmo preço., proceder-se-á entre eles à licitação, se nenhum deles oferecer maior quantia, o Credor hipOtecário preferirá ao exeqüente
e aos credores concorrentes.
_
Art. 715._ Havendo um só_ pretendente, a adjudicação
reputa-se perfeita e acabada com a assinatura do auto e independentemente de sentença, expedindo-se a respectiva carta
com observância dos requisitos- eXigidos pelo art. 703.
§ V Deferido o pedido de adjucação, o auto somente
será assinado decorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
§ 2~ Surgind9 licitação, constará da carta a_ ~entença
de adjudicação, além das peças exigidas pelo art. 703.
SUBSEÇÃOIV
~ ~
Do usufruto de imóvel ou de Cmpresa
Art. 716. O juii da- execução pode Conceder ao credor
o usufruto de imóvel ou de empresa, quando o reputar menos
gravoso ao devedor e eficiente para o recebimento da dívida.
Art. 717. Decretado o usufruto, perde o devedor o gozo do imóvel ou da empresa, até que o credor seja pago
do principal, juros, custas e honorários advocatícios.
Art. 718. O usufruto tem eficácia, assirri em relação
ao -devedor como a terCeiros, a partir da :r)ubliCã:ção dã. sentença.
Art. 719. Na sentença, o juiz nomeará administrador
que será investido de todos os poderes que conc-erne-m ao
usufrutuário.
Parágtã.fO único. Pode ser administrador:
I - o credor, consentindo o devedor;
II- o devedor, consentindo o credor.
Art. 720. Quando o usufruto recãir sobre o quinhão
do condómino na cc-propriedade, ou do sócio na empresa,
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o administrador exercerâ os direitos que numa ou noutra cabiam ao devedor.
Art. 721. É lícito ao c::redor, antes da realização da praça, requerer-lhe seja atribuído, em pagamento do crédito,
o usufruto do imóvel penhorado.
Art. 722. Se o devedor concordar com o pedido, o juiz
nomeará perito para:
I - avaliar os frutos e rendimentos do imóvel;
II- calcular o tempo necessário para a liquidação da
dívida.
§ 19 Ouvidas as partes sobre o laudo, proferirá o juiz
a sentença, ordenando a expedição de carta de constituição
de usufruto.
§ 29 -Constarão da carta, além das peças indicadas no
art. 703, a sentença e ô. Cálculo dos frutos e rendimentos.
§ 3-:> A carta de usufruto do imóvel será incritã. no respectivo r-egistro.
Art. 723. Se o imóvel estiver arrendado, o inquilino
pagará o aluguel diretamente ao usufrutuário, sãlvo se houver
administrador.
Art. 724. O usUfrutuário pOderá celebrar nova locação.
aceitando proposta de contrato, desde que o devedor concordC:
com_ todas as suas cláusulas. Havendo discordância entre o
credor e o devedor, o juiz decidirá, podendo aprovar a proposta, se a jugar convenieiite~--ou determinar, mediante h~sta
pública, a locação.
_
_
Art. 725. A constituição do usufruto não impedirá a
alienação judicial do imóvel; fica, poré-ili, ressalvado ao credor
o direito- a continuar na posse- do imóvel durante o prazo
. .
do usufruto.
Parágrafo único. É lícito- ao arrematante, pagando ao
credor o saldo a que tem direito, requerer a extiilção do usufruto.
Art. 726. Nos casos previstos nos <irts. 677 e 678, o
juiz concederá ao credor usufruto da empresa, desde que
estes o· requeira -antes da realização do leilão.
Art. 727. Nomeado o administrador, o devedor far-lheá a entrega da empresa.
Art. 728. Cumpre ao administrador:
I - comunicar à Junta Comercial que entroiiito -e:Xercícío
das suas funções, remetendo-_lhe certidão do despacho que
o nomeou;
II -submeter à aprovação judicial a forma de administração;
III- prestar contas mensalmente, entregando ao credor
as quantias recebidas, a fim de serem imputadas no pagamento
da dívida.
Art. 729. A nomeação e a substituição do administra~
dor, bem como os seus direitos e deveres, regem-se pelo disposto nos arts. 148 a 150.
SEÇÃO III
Da Execução contra a Fazenda Púlbica

Art. 730. Na execução por quantia certa contra a Fazenda Pública, citar-se-á a devedora_ para OpOr -embargos em
10 (dez) dias, se esta não os opuser, no prazo legal, ob:servarse-ão as seguintes regras:
_
I - o juiz requisitará o pagamento por intermédio do
presidente do tribunal competente;
II- far-se-á o pagamento na ordem de apresentação do
precatório e à conta do respectivo crédito.
Art. 731. Se o credor for preterido no s_e_u_ direito de
preferência, o presidente do tribunal, que expediu a ordem,
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poderá, depois de ouvido o chefe do Ministéfio Público, orde·
nar o seqüestro da quantia necessária pára satisfazer o débito.
CAPÍTULO V
Da Execução de P•·estação Alimentícia

Art. 732-. :A:'execuçãode sentença, que conde~a aó pa.:
gamento de prestação alimentícia, far-se-á confoiine O dísposto no Capítulo IV deste Título.
Parágrafo único. -Recaindo a penhora em dinheiro, o
oferecimento de embargos não obsta a que o exeqüente levante mensalmente a importância da prestação.
Art. 733. Na execução de sentença ou de decisão, que
fixa os alimentos provisionais, o juiz mandará -cítar o devedor
para, em 3 (três) dias, efetU:ar o pagamentO~ provar que o
fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo.
§ 19 Se o devedor não pagar, nem se escusar, o juiz
decretar-lhe-á prisão pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
"' vide Constituição Federal de 1988, arr. 59 , LXVII
§ 29 O cumprimento da Pena não exime o devedor do
pagamento das prestações vencidas e vincendas.
_
§ 39 Paga a prestação alimentfcia, o jUiz suspenderá o
cumprimento da ordem de prisão.
Art. 734. Quando o devedor for funcionário público,
militar, diretor ou gerente de empresa, bem como empregado
sujeito à legislação do trabalho, o juiz mandará descontar
em folha de pagamento a importância da prestação alimentícia.
Parágrafo único. A comunicação será feita à aUtoridade, à empresa ou ao empregador por ofído, de que constarão
os nomes do credor, do devedor, a importância da prestação
e o tempo de sua duração. - ---- -- Art. 735. Se o devedor não pagar os alimentos provisionais a que foi condenado, pode o credor promover a execução
da sentença, observando-se o procedimento estabelecido no
Capítulo IV deste Título.
TÍTULO UI
Dos Embargos do Devedor

CAPÍTULO I _
Das Disposições Geràis

Art. 736. O devedor poderá opor-se à execução por
meio de embargos, que serão autuados em apenso aos autos
do processo prinCipaL
Art. 737. Não são admissíveis- embargos do devedor
antes de segui:r o jufzo:
I - pela penhora, na execução por quantia certa;
II- pelo depósito, na execução para entrega de coisa.
Art. 738. O devedor oferecerá os embargos no prazo
de 10 (dez) dias. contados:
I - da intimação da penhora (art. 669).
I I - do termo de depósito (art. 622),
III -da juntada aos autos do mandato de emissão na
posse, ou de busca e apreesnão, na execução para a entrega
de coisa (art. 625);
IV- da juntada aos autos do mandato de citação, na
execução d~s obfigações de fazer ou_ de não fazer.
Art. 739. O jUiz rejeitará liminarmente os embargos:
I -quando apres_entados fora do prazo legal;
II- quando não se fundarem em algum dos fatos mencionados no art.741;
III- nos casos previsto no art. 295.
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Art. 740. Recebidos os embargos, o juiz mandará intimatérias previstas no art. 741, qualquer outra que lhe seria
mar o credor para impugná-los no prazo -~e 10 (dez) dias,
lícito deduúr como defe~a no processo de conhecimentos.
designando em seguida a audiência de instrução e julgamento.
CAPÍTULO IV
Parágrafo único. Não se _realizará a audiência, se os
Dos Embargos à Arrematação e à
embargos versarem sobre matéria de direito ou; sendo de
Adjudicação
direito e de fato, a prova for exclusívamente documental;
caso em que o juiz proferirá sentença no prazO de-lo (dez)
Art. 746. É lícito ao devedor oferecer embargos à arre-dias.
matação ou à adjudicação, fundados em nulidade da execução,
CAPÍTULO II
pagamento, nevação, transação ou prescrição, desde que suDos Embargos à Execução Fundada
pervenientes à penhora.
em Sentença
Parágrafo único. Aos embargos opostos na forma deste
artigo, aplica-se o disposto nos Capítulos I e II deste Título.
Art. 741. Quando a execução se fundar em sentença,
os embargos serão recebidos com efeito suspensivo se o -deveCAPÍTULO V
dor alegar:
Dos Embargos na Execução por Carta
I -falta ou nulidade de citação no processcr de conhecimentos, se a ação lhe correu à revelia;
- Art. 747. Na execução por carta, os embargos do deveI I - inexigibilidade do título;
dor serão oferecidos, impugnados e decididos no juízo requeIII- ilegitimidade das partes;
rido ( art. 658).
IV -cumulação indevida de execuções;
TÍTULO IV
V- excesso da execução, ou nulidade desta até a peDa Execução por Quantia Certa
nhora;
Contra Devedor Insolvente
VI -qualquer causa impeditiva, modificativa ou extiiltiva da obrigação, como pagamento, nevação, compensaÇãO
' CAPÍTULO I
com execução aparelhada, transação ou prescrição, desde que
Da lnsolvê_nda
supervenientes à sentença;
Art. 748. Dá-se a inSolvência toda vez que as dívidas
VII- incompetência do juízo da execução, bem como
excederem à importância dos bens do devedor.
suspeição ou impedimento do juiz.
Art. 749. Se o devedor for casado e o outro cônjuge,
Art. 742. Será oferecida, juntamente com os embargos,
assumindo a responsabilidade por dívidas, não possuir bens
a exeção de incompetência do juízo, bem como a de su.c:;peição
- próprios que bastem ao pagamento de todos os credores, podeou de impedimento do juiz.
rá ser declarada, nos autos do mesmo processo, a iitsolvência
Art. 743. Há excesscr-de execução:
de ambos.
I - quando o credor pleitea quantia superior à do iítulo;
Art. 750. Presume-se a insolvência quando:
I I - quando recai sobre coisa diversa daquela declarada
I - o devedor não possuir outros bens livres e desembano título;
raçados para nomear à penhora;
III- quando se processa de modo diferente do que foi
II -forem arrestados bens do devedor, com fundamento
determinado na sentença;
no art. 813, I, II e III.
IV -quando o credor, sem cumprir a prestação que lhe
Art. 751. A declaração de insolvência do devedor procorresponde, exige o adimplemento da do devedor (art. 582);
duz:
V- se o credor não provar que a condição se realizou.
I - o vencimento antecipado da suas dívidas;
Art. 744. Na execução de sentença, proferia em ação
II - a arrecadação de todos os seus bens suscetíveis de
fundada em direito real, ou em direito pessoal sobre a coisa,
penhora, quer os atuais, quer os adquiridos no curso do proé lícito ao devedor deduzir também embargos de retenção
cesso;~por benfeitorias.
-III - a execução por concurso universal dos seus credo§ 1<? Nos embargos especificará o devedor, sob pena
res.
de não serem recebidos:
Art. 752~ . Declaradã. a insolvência, o dévedor perde o
I - as benfeitoriaS neceSsárias, úteis bu -v-õluptuárias;
direito de administrar os seus bens e de dispor deles. até
I I - o estado anterior e atual da coisa;
a liquidação total da massa.
III- o custo das benfeitoriã.S e ó seu Valor -ãtlial;
renn~node "e r --'"1-rida:-Art. 753. _A
- declaracão
.. de insolvência
-- -------r-----IV- a valorização da-coisa, decorrente das benfeitmias.
§ 2<? Na impugnação -aos embargOs poderá o credor ofeI - por qualquer credor quirografário;
recer artigos de liquidação de frutos ou de danos, a fim de
II- pelo devegor;
..
. _
compensarem com as benfeitorias-.- III- pelo inventariante do espóliO do devedor.
§ 3<? O credor poderá, a qualquer tempo, ser imitido
na posse da coisa, prestando caução ou depositando:
CAPÍTULO II
I - o preço das benfeitorias;
Da
Insolvência
Requerida pelo Credor
II - a diferença entre o preço das benfeitorias e o valor
dos frutos ou dos danos, que já tiverem sido liquidados. - Art. 754. O credor requererá a declaração de insolvência do devedor. instruindo o pedido com título executivo
CAPÍTULO III
ou extrajudicial (art. 586).
judicial
Dos Embargos à Execução Fundada
Art. 755. O devedor será citado-para, no prazo-de -10
em Título Extrajudicial
(dez) dias, opor embargos; se os não oferecer, o juiz proferirá,
Art. 745. Quando a ex-ecução se fundar em título extraem 10 (dez) dias, a sentença.
judicial, o devedor poderá alegar, em embargo, além das
Art. 756. Nos embargos pode o devedor alegar:
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I -que mio paga por ocorr~r alguma das causas enumeradas nos arts. 741. 742 e 745, conforme o pedido de insolvência se funde ·cm título judicial ou extrajudiciaL
I I - que o seu ativo é superior ao passivo.
Art. 757. _O devedor ilidirá o pedido de insolvência se.
no prazo pu-til-opor emhargos. depositar a import;.\ncia do
crédito. para lhe discutir a legitimidade ou o valor.
Art. 758. Não havendo provas a produzir, o juiz dan.í
a sentença em 10 (dez) dias. havendo-a!>. designará audiência
de instrução e julgamento.

Art. 790. Deferindo o pedido, o juiz mandarú pass;u
carta de remição, que contcn.l. além da sentença, as seguintes
peças:
I - a autuaçüo:
I I - o título cxet·utivo;
III- o auto de penhoru;
IV- a avaliaç<io;
V- a quita~;üo de impostos.

TÍTULO VI
Da suspenção e da extinção do
Processo de Execução

CAPÍTULO III
Da Insolvência Requerida pelo Devedor
ou pelo seu Espólio
Art. 759. É lícito ao devedor ou ao seu espólio, a todo
tempo, requerer a declaração de insolvência.
Art. 760. A petição, dirigida ao juiz da comarca em
que o devedor tenl o seu domicilio, conterá:
I - a relação nominal de todos os credores, com a indicação do domicílio de cada um, hem como _da importância c
da natureza dos respectivos créditos;
II - a individuação de todos os bens, com a estimativa
do valor de cada um;
III- o relatório do estado patrimonial, com a expo::;ição
das causas que determinaram a insolvCncia.
CAPÍTULO IV
Da Declaração Judicial de Insolvência
Art. 761.

Na sentença, que

~~-c!arar

a_ insolvênci_a, o

juiz:
I - nomeará, dentre os maiores c_rcdorcs, um administrador da massa;
I I - mandará expedir edital, convocando os credores para que apresentem, no prazo de 20 (vinte_) dias, a declaração
do crédito, acompanhada do respectivo título.
Art. 762. Ao jufzo da insolvência concorrerão todos
os credores do devedor comum.
§ 1\' As execuções movidas por credores individuais serão remetidas a_o juízo da insolvência.
§ 2" Havendo, em alguma execução, dia designado para
a praça ou o leilão, far-se-á a arrematação, entrando para
a massa o produto dos bens.
Parágrafo único. A remiçlo f!~O pode ser parcial, quando há licitante para- tOCfõS os bens.
Art. 788. O dirieto a remir se-rá exercido no prazo de
24 (vinte e quatro) horas, que mediar:
I -entre a arrematação dos bens em praça ou leilão
e a assinatura do auto (art. 693);
I I - entre o pedido de adjudicação e a assinatura do
auto, havendo um só pretendente (art. 715, § 1"'); ou entre
o pedido de adjudicaÇão e a publicação da sentença, havendo
vários pretendentes (art. 715, § 2°).
Art. 789. Concorrendo à remição vários pretendentes,
condições iguais
preferirá o que oferecer maior preço,
de oferta, deferir~se-á na seguinte ordem:
I-aocónjugc;II- aos descendentes;
III- aos ascendentes.
Parágrafo único. Entre descendentes, bem como entre
ascendentes, os de grau mais próximo preferem aos de grau
mais remoto; em· igualdade de grau, licitarão entre si os concorrentes, preferindo o que oferecer maior preço.

-em

(}uin_ta-feira 2? . 9507

CAPITULO I
Da suspensão
Art. 791. Suspende-se a execução:
I - quando os embargos do executado forem recebidos
--com efeito suspensivo;
Il -nas hipóteses previstas no art. 265, I a III;
III -quando o devedor não possuir bens penhoráveis.
Art. 792. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa
a execução durante o prazo concedido pelo credor, para que
o devedor cumpra voluntariamente a obrigação.
Art. 793. Suspensa a execu-ção, é defeso praticar quaisquer atos processuais. O j_uiz poderá, entretanto,.ordenar pro- vidências cautelares urgentes.
CAPÍTULO II
Da extinção
Art. 794. Extingue-se a execução quando:
I - o devedor satisfaz a obrigação;
II - o devedor obtém, por transição ou por- qualquer
outro meio, a remissão total da dívida;
III -o credor renunciar ao crédito.
Art. 795. A extinção só produz efeito quando declarada
por sentença.
'< < • • • • • • • • • • • • • '

•• -· •• ú

••••• · · - · • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • : •• ••••• : •• ••••• ~- • • • •

·CAPÍTULO VIl
Do saldo devedor
Art. 774. Liquidada a massa sem que tenha sido efetuado o pagamento integral a todos os credores, o devedor insolvente continua obrigado pelo saldo.
Art. 775. Pelo pagarilento dos saldos respondem os
bens penhoráveis que o devedor adquirir, até que se lhe declare a extínção das obrigações.
Art. 776. Os bens do devedor poderão ser arrecadados
nos autos do mesmo processo;·a reqUerimento de qualquer
credor incluído no quadro geral, a que se refere o art. 769,
procedendo-se à sua alienação e à distribuição do respectivo
produ~o aos credoreS 7 na proporção dos seus saldos.
CAPÍTULO VIII
Da extinção das obrigações
Art. 777. A prescrição das obrigações, interrompida
com a instauração do concurso universal de credores, recomeça a correr no dia em que passar em julgado a sentença
que encerrar o processo de insolvência.
Art. 778. Consideram-se extintas todas as obrigações
do devedor. decorrido o prazo de 5 (cinco) anos, contados
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da insolvência a extin-ÇãO das obrigações; o juiz mandará publi~
car edital. com o prazo de 30 (trinta) dias, no órgão oficial

e cm outro jornal de grande circulação.
Art. 780. No prazo estabelecido no artigo antecedente,
qualquer credor poderá opor-se ao pedido, alegando que:
1- não transcorreram 5 (cinco) anos- da data do encerramento da insolvência;
II- o devedor adquiriu bem;, sujeitos à arrecadação (art.
776).
Art. 781. Ouvido o devedor no prazo de- f(f(dez) dias
o juiz proferirá sentença; havendo provas a produzir. o juiz
designará audiência de instrução e julgamento,.
Art. 782. A sentença, que declarar extintas as obrigações, será puhlicada por edital, ficando o devedor habilitado
a praticar todos os atos da vida civil.
CAPÍTULO IX
Das disposições gerais
Art. 783. O devedor insolvente poderá, depois da aprovação do quadro a que se refere o art. 769, acordar com
os seus credores, propondo-lhes a forma de pagamento. Ouvidos os_credorcs, se não houver oposfção, 0° juiz aprovará
a proposta por sentença.
Art. 784. Ao credor retardatário é assegurado o direito
de disputar, por ação direta, antes do rateio final, a prelação
ou a cota proporcional ao seu crédito.
·
Art. 785. O devedor, que caiu cm estado de insolvência
sem culpa sua, pode requerer o juiz, se a massa_ o comportar,
que lhe arbitre uma pensão, até a alienação dos bens.
Art. 786. As disposições deste Título aplicam-se às sociedades civis, qualquer que se.ia a sua forma.
TÍTUÍ..OV
Da remiçãO
Art. 787. É lícito ao cônjuge, ao descendente, ou ao
ascendente do devedor remir todos os quaisquer bens penhorados, ou arrecadados no processo de insolvência, depositando
o preço por que foram alienados ou adjudicados.
CAPÍTULO V
Das atribuições do administrador
Art. 763. A massa dos bens do devedor insolvente ficará sob a custódia e responsabilidade de um administrador,
que exercerá as suas.atribuições, sob a direção e superintendência do juiz.
Art. 764. Nomeado o administrador, o escrivão o intimará a assinar, dentro de 24 (vinte e quatro) horas, termo
de compromisso de desempenhar bem e fielmente o cargo.
Art. 765. Ao assinar o termo, o aarriinistrador entregará a declaração de crédito, acompanhada do título executivo. Não o tendo em seu poder, juntá-lo no prazo fixado
pelo art. 761, II.
Art. 766. Cumpre ao administrador:
.
I - arrecadar todos os bens do devedor, onde quer que
estejam, requerendo para esse fim as medidas _judiciais necessárias;
II- representar a massa, ativa e passivamente, contratando advogado, cujos honorários serão previamente ajustados e submetidos à aprovação judicial;
III -praticar todos os atos conservatóiiOs de direitos
e de ações, bem como promover a cobrança das dividas atívas;
IV- alienar em praça ou em leilão, com autorização
judicial, os bens da massa.
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Ar·t. 767. O administrador terá direito a uma remuneração, que o juiz arbitrará, ate~dend9_ à sua diligência, ao
trabalho, à responsabilidade da função e à importância da
massa.
CAPÍTULO VI
Da verificação e da classificação
dOs créditos
-Art. 768. Findo o prazo, a que se refere o n\' II do
art. 761, o escrivão, dentro de 5 (cinco) dias. ordenará todas
as declarações, autuando cada uma com o seu respectivo título.
Em seguida intimará, por edital, todos os cre_dores para, no
prazo de 20 (vinte) dias, que lhes é comum, alegarem as
suas preferências, bem como a nulidade, simulação, fraude,
ou falsidade de dívidas e contratos.
P_arágrafo único. No prazo, a que se refere este artigo,
o devedor poderá impugnar quaisquer créditos.
Art. 769. Não havendo impugnações, o escrivão remeterá os autos ao contador, que organizará o quádro geral
dos credores, observando, quanto à classificação· dos créditos
e dos títulos legais de preferência, o que dispõe a-lei civil.
Parágrafo único. Se concorrerem aos bens apenas credores quirografários, o contador organizará o quadro, relacionando-os em ordem alfabética.
Art. 770. Se, quando for organizado o quadro geral
dos credores, os bens da massa já tiverem sido alienados,
o contador indicará a percentagem, que caberá a cada credor
no rateio.
Art. 771. Ouvidos todos os interessados, no prazo de
10 (dez) dias, sobre o quadro geral dos credores, o juiz proferira sentença.
Art. 772. Havendo impugnação pelo credor ou pelo devedqr, o juiz deferirá, quando ne_cessário, a produção de provas e em seguida proferirá sentença.
§ 1~ Se for necessária prova oral, o juiz designará audiência de instrução e jUlgamento.
§ 29 Transitada em julgado a sentença, observa-se-á o
que dispõem os três artigos antecedentes.
Art. 773. Se os bens não foram alienados antesda organização do quadro geral, o juiz determinará a alie_naçáo em
praça ou em leilão, destinando-se o produto ao pagamento
dos credores.
LIVRO III
Do processo cautelar
TÍTULO ÚNICO
das medidas cautelares

CAPÍTULO II

Dos Procedimentos Cautelares
Específicos Cau-telares
Específicos
Seção VII
Dos alimentos provjsionais
Art. 853. Ainda que a causa principal penda de julga:nento no tribunal, processar-se-á no primeiro grau de jurisdi·;ão o pedidO de_ alimentos provisionais.

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESS() !«ACIONAL (Seçãoii)

Quinta-feira 26 9SÕ9

I - se o locatário não pagar o aluguel no prazo conven-

cionado ou,_ na falta de contrato escrito, até o décimo dia

DECRETO-LEI N'' 167 -

DE 14 DE FEVEREIRO DE -útil subscqüente ao mês vencido;
1967
II- se o locatário infringir obrigação legal ou contratual;
111- se o proprietário promitente-comprador ou promiDispõe sobre títulos ~e crédito rural e dá outras providências
tente-cessionário, cm caráter irrevogável c imitido na posse,
• • r. • • • • • • • • • • •
• ,-,
• ••
• ,,-, • • • ,-,, •on•"""''
com título rcgistradq, 4ue haja quitado o preço da promessa
CAPÍTULO.I\1:_-DA ÁÇÃO.PARA COBRANÇAS DE ou que, não tendo feito, seja autorizado pelo proprietário,
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
..
pedir o prédio para demolição c edificação licenciada, ou
~·

•~••

~··-·

••-c~•

~

.-.;~·ç~.-.~"'"""'-'''

Art. 41- Cabe ação executiva-para a=cobrança de cédula
de crédito rural.
§ 1"' Penhorados os bt!ns constitutivOs -da garantia real,
assistirá ao credor o direito· de promover, a qualquer tempo,
contestada ou não a açáo, a venda daqueles bens, observado
o disposto nos artigos 7_04 e 705 do Código de Processo Civil,
podendo ainda levantar de_sde logo, mediante caução idônea,
o produto líquido da venda, à conta e no limite de seu crédito,
prosseguindo-se na ação.
§ 29 Dccfdida a ação por sentença passada em julgado,
o credor substituirá a quantia ou o excesso leVantado-, -corifor~
me seria a ação julgada improCedente, total ou parcialmente 1
sem' prejuízo doutras cominações da lei processual.
§ 3'-' Da caução ·a que se refcú~ o· pafãgrafó pfimeiro
dispensam-se as cooperativas "rurais e as institU:içóes firianceiras públicas (artigo 22 da Lei n"' 4.595, de 31 de dezembro
de 1964), inclusive o Banco do Brasil S.A.

(As Comissões-de ConstitutÇào~ Justiça e. Cidadania
e de Assuntos Económicos.) - --PROJETO DE LEI DA CÀMARA N• 99, DE 1992
(N• 566/91, na Casa de origem)
Inclui os asilos na abrangência da Lei n~ 6.239,
de 19 de setembro de 1975, que "regula as ações de
despejo de hospitais, unidades sa!litárias oficiais, estabelecimentos de saúde e· ensino":

O Congresso Nacion-al decreta:
Art. 1'' O -caput do art. I' da Lei n' 6.23.9, de 19 de
setembro de 1975, passa a vigorar com a ·següirife redação:
"Art. 1\' Nas locações de prédios utilizados por
hospitais, unidades sanitárias ofíciias, asilios, estabelecimentos de saúde c ensino, somente caberá ação de
despejo:
Art. z~ I;:sta lei entra em- vigor na data de sua publicação.
Art. 3'-' Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI W 6.239, DE 19 DE
SETEMBRO DE 1975
Regula as ações de despejo de hospitais, unidades
sanitárias oficiais, estabelecidodos de saúde e ensino.

O Presidente da República:
Faço saber que o Congresso Nacional decreta e cu sanciono a seguinte lei:
Art. 1'-' Nas locações de prédios utilizados por hospitais.
unidades sanitárias oficiais, estabelecimentos de saúde e ensisomente caberá ação de despejo:

"9·

reforma, de que venha a resultar aumento mínimo de 50%
(cinqüenta por cento) da área útil;
IV -se o proprietário,-promTtcntC-comprador ou promi-

tente-cessionário, nas-- condições do inciso ã.nterlOr, pedir o
prédio para reparações urgentes determinadas pela autoridade
pública competente, que não possam ser normalmente cxecu~
tadas com a permanência do locatário no imóvel ou, podendo,
o locatário se recusar a nelas consentir.
Parágrafo único. A ação•de despejo será precedida de
notifícição, com o prazo de 30 (trinta) dias para os casos
do inciso I do art. 19 e 90 (noventa) dias para as demais
hipóteses.
··
·· ··· ··

Lei N• 6.649,
DE 16 DE MAIO DE 1979
RegUb a locação- predial urbana -e dá outras providências.

CAPÍTULO I
Disposições Gerais

SEÇÃOV
Da Ação de Despejo

Art. 35. A ação de despejo será regulada pelo disposto
nesta seção.
Parágrafo único. AlÇm d~ __c,itar-se_o locatáriO; dar-se-á
ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no
processo, como assistentes do réu (Código de Processo Civil,
art. 50).
Art. 36. Fundando-se a ação de despejo em falta de
pagamento, poderá o réu evitar a resciSãõ- da locação requerendo, no prazo da contestação, lhe seja permitido o pagamento do aluguel e dos encargos devidos, inclusive os que
se yencercm até a efetivação do pagamerit(); das nlultaS, ou
penalidades contratuais. quando aplicáveis; dos juros de mora;
das custas e dos honorários de advogados do_locador, fixados,
estes, de plano, pelo juiz, em percentual sobre o valor do
débito.
·
§ 1'' O juiz marcará dia e -hor-a para que. dentro em
·quinze dias, seja purgada a mora. procedendo-se ao depósito
da importâncià., caso o locador se reCuse a recebê-la,
§ 2~ Não se admitirá a purgação da mora se o locatário
já se houver beneficiado desta faculdade, por duas vezes~
n_o_s doze meses imediatamente antl!'riorcs à propositura da
ação, e se o débito, na data do ajuizãmento da petição inicial.
for superior a dois meses de aluguel (Vetado).
§ 39 Para os fins do disposto no parágrafo anterior, não
serão consideradas as purgações realizadas até a entrada em
vigor desta lei.
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§ ..J.·• O ~,li:-;pnsto ncstc ~trtigo ~lplica-se às loc<.li.J'Ücs· amparadas P<-'in Dt:-creto n" 24.150, de ::w di! ahril dc_l934.

Art. 37. O juiz. ao júlgar procedente a ação dC despejo,
assinar;:\ ao réu o prazo de scss~ntu dias para a desocupação
do pn!Jio, salvo se, entre. a data da dtação c a da sentença
de primeira inst<inci"a. tivdcot decorrido maís de três meses.
ou. ainda. se a locação houver sido rescindida por inrração
ao dispe:~to no § 2'' do art. 18. nos incisos II e V do art.
11.) c no art. 29. ou nos casos do inciso VI do art. 52 e do
inciso II do art. 54. quando o prazo parn a desocupação não
excederá de quinze dias.
Art. 38. Rl.!ssalvada a preferência do locatário, o sublocanírio tc-gítimo~ dt:sc.k que-satisfaç_a as exigênCias do art. JS
e ofereça uma das ni.Odalidades de garantia previstas n-o art.
31. sub~rogar~sc~á nos direitOs decorrentes desta com relação
ao prédio.
Panígrafo único. Se houwr mais de um prctep:_9ente,o
juiz, ouvido o locador, decidírá por eqüídade, concedendo
a locação a um dos inten!_ssados.
Art. 39. Ficará 'O refóma'nte sujeito a: pagarão locatário
multa arbitrada pelo j':'-iz. a!é_ o máximo de vinte e quatro
meses de aluguel, e m~ís_ vinte: por cento de honorários de
advogado, se salvo motivo de força maior, nos casos dos incisos
III a V e VII a X do art.- 52, não usar o pré·dio para o fim
declarado, dentro de sessenta dias, ou nele não permanecer
durante um ano.
Parágra.fo úriico. A cobrança da multa e honorário facultada nos próprios autos-da ação de despejo (vetado).
Art. 40. Se. rescindida amigavelmente a locação escrita
ou vcrbal,,ou sendo a locação por pmzo indeterminado, mo r~
rer o locatário sem qualquer dos sucessores previstos no art.
12, o sublocatário legítimo poderá continuar a locação, desde
que ofereça qualquer das garantias previstas no art. 31.
§ 1~ Havendo mais de um sublocatário legítimo, é facultado ao locador optar entre reconhecer a todos, daí por diante,
como locatários diretos, ou indicar aquele que deve continuar
corno locatário sublocador, o qual manterá as sublocações
existentes.
o

§ l•'
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Findo o prazo, o prédio será despejado por dois

oficiais da justiça, se necessário com o emprego de força,
inclusive arrombamento.
§ 2\' Os oficiais entregarão os móveis à guarda de depÕsitário judicial, se não se quiser retirar _o despejado.
§ 3\' Sob pena de suspensão ou demissão, os oficiais
não executarão o despejo até sétimo dia seguinte ao do faleci~
mento do cônjuge, ascendente_, descendente ou irmão de qual~
quer das pessoas que o habitam, e o sobrestarão, até nova
ordem, quando houver no prédio pessoa acometida de enfer~
midade grave.
Art. 44. Qu~tnto, após ajuizada a ação, __o_ ptédio for
abandonado, o juiz, se o requerer o autor, verificado o fato,
expedir~lhe-á mandado de imissãO de posse, aplicando~se, se
for o caso. o disposto no § 2"' do art. 43.
·
(À Comisslio de ConstiWição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 100, DE 1992
· (N• 1.123/91 na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 554 do Código de Processo
Civil.
-

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~' O art. 554 do Código de Processo Civil, instituído pela Lei n' 5.869, de 11 de janeiro de 1973, passa a
vigorar com a seguinte redação:
"Art. 554. Na sessão de julgamento, depois de
feita a exposição da causa Pelo relator, o presidente,
se o recurso não for de embargos declaratórios, dará
a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao recorrido, pelo prazo de vinte minutos para cada um, prorrogável por mais dez a critério do órgão julgador, a fim
de sustentarem as razões do recurso."
Art. 29 Esta ~ei entra em vigor na data de sua publi~
cação.
Art. 310 Revogam-se as diSpOsiÇões em- cOntrário.

--

§ 2~ Não aceita a iiidicação pelo sublocatário escolhido,
nem por qualquer daqueles que, em substitUiÇão. o locador
indicar todos os sublocatários serão havidos como locatários
diretos.
Art. 41. A sentença que- julgar procedente a ação de
despejo de hospitais, unidades _sanitárias oficiais, estabele~
cimentos _de .saúde ou dC ensino, ou asilos,· asSinará a-o -féu
o prazo de um ano para a desocupação do prédio, salvo se,
entre a data da citação e a da sentença de primeira instância,
houver decorrido mais de um ano, caso em que o prato para
a desocupação não excederá de _seis meses.
Parágrafo único. Ein -se- tratando de eSúib-decimento
de ensino, o juiz, respeitado o prazo mínimo de seis meses,
disporá de modo a que a desocupação se dê durante as férias
escolares.
Art. 42. Será recebida, somente no efeito devolutivo,
a apelação interposta contra sentença que dec~etar o despejo
por infraçâo -ão disposto no § 2~ do an. 18, nos inciso II
e V do art. 19 e no art. 29, ou nos casos do incisO VI do
art. 52 e do inciSo II do art. 54.
Art. 43. A execução_da sentençaquedecretaro despejo
far-se-á por notificaçãô a·o- rCu e. quanâo presentes, às pessoas
que habitem o prédio, para que o desocupem no prazo assina~
lado, sob pena de despejo.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 5.869, DE JANEIRO DE 1973
lnstltui o Código de Processo CivU.
•:o>>ooo.,oo0000>>>"''00"0000>>~>~0·>>0"ooo . . >>OOOOoooo"H'>>•••••o>>OOo••••>>>O

LIVRO I
Do Processo de Conhecimento
·······-····-~···

._........

~····-~~---·~-·-

.............................. ú·"·····

.TITULO X
Dos Recursos
•••••••••••• ••• •••••••••••••u ••••••••44•••• ••••••., •••••••-•••••••»••~••••"•• •••

CAPÍTULO VIII
Da Ordem dos Processos no Tribunal
Art. 554 Na sessão de julgamento, depois de feita a
exposição da causa pelo relator, o presidente, se o recurso
não for de embargos declaratórios ou de agravo de instrumento, dará a palavra, sucessivamente, ao recorrente e ao
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recorrido, pelo prazo improrrcJg:.ivc-,1 de. 15_(quinzc) minutos
para cada um,· a fim de sustentarco1 as_ rai:ôcs do recurso ..
• •-•' " • ' ' ' " " - ' ' ' ' • - • " • • ' • r . . , . , . - . • - • • • ,-. . ~ • • •

'-'~'" ~'.J.• •' ·~-~·-• " - • • • ' - " " " • " • "

(À Comisscio th• ConsliúliÇtiÓ; JuStiça e Ciclaclwzia.)

.-.·-·

.

'

.

PROJETO DE LEI ÍJA CÂMA~~ N...IOÍ~ D.E Í~92
(N' 894/91. na Casa.d~.ofig~"')
Acrescenta alínea ao inciso II do art. 275 do Código
de Processo Civil.
O Corigtessc> Nacional decreta:
Art: i'' O inciso II do art. 275 d() Códígo <k Proússo
Civil, aprovado pela Lei n'' 5.869, de 11 de janeiro de 1973!,
passa a vigorar acrescido .da seguinte alínea n:
"Art. 275.
I :-- .. -.... .-. ~--;- ;--;-.-~. .:.-.: ... ..-.. .,. .-~ -'· .-.. .e•ó ""· •••• .-; .-., ~,; ......-•••••
I I - ..................... ~-..... ,......................._....... ~·~··
' >

O

o· o ,., >

O

> o·o·o·ro

~~-

>-• •

O O

,-,-,-~-·-·-~·-•··~--··~·-·-~

dada na ingratidão do donatário."
Art, 2~'
cação.
Art. 3~

Esta lei entr~,

Art. 3\' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
Art. 4~' Revogam-se as disposições em contrário.

LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N" 7.685, DE 3 DE DEZEMBRO DE 1988
Dispõe sobre o registro provisório para o estran~
geiro em situação ilegal em território nacional.

Art. 1\' Poderá requerer registro provisório o estrangeiro que. tendo íngressado no tefrítOrio. riacional até 1\,- de
julho de 1988, nele permaneça eni situação ilegal.
·

(A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.)

' ' '

·a· rCVOgáçãO~d-é dOaç~Q. fun-

' ' ' ' ' ' ,.,.,_ ,_.,.,.,.,.,.,,., ' ' > ,.,

· ' · Íl) que vcrsciú SobrC

-

fjn ·vigor· na data de ·sua publi-

Revogam-Se aS di~j:tosiçõeS Cm coritrário. ·

'LEG1Sf;1'ÇÃOCITADA, ..
LEI .N' 5.869, DE U DEJANEIRO DE 1?73
Institui o Código de Processo Civil.

': ~!VRd I

' 'PROJETÓ DE. LEI DA CÂMARA N• 103, DE 199Z
(N• 1\83/91, na Casa d~ origem)
Revoga o Decreto n~ 15.777, de 6 de novembro
_de 1992, que "aprova e manda executar o Regulamento
do Registro Geral da Polícia''.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1~ Fica declarad-o insubsistente o Decreto n~'
15.777, de 6 de novembro de 1992.
· Art. 2"' Esta lei entra em vigor ·na data de sua publicação.
' · Art. 3~' Revogam-se as diSposições- em contráriO.

Do ProceSs~ 'de Conhecimefitó

UOISLAÇA'? .CITADA,

TÍTUL<) VII
Do Processo e do Procedimento
CAPÍTULO III
Do Procedimento SumaríSsimO

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

~·--~~-"--'"-'-• ~~-~"-·"~

....... ....-........
-
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DF.t:RETO R. n. 111 -

a .. a ar: lfovENano DI t tz:

·~-- • mfiNI& rzreut«,. tt Rl''luldm~nto do Rt'fÍirto
dtJ Pt~I&CIII.
-~

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

(À Comissão di- ConstltUtçãó, Justiça'lCid~dania.)

Grrd

O J'rrs.it!C'!"Ie da ht'rutllid d.,., :E:shd.,s Unidnt dtJ EJruH.
·ol'and,.. da •Urll:otll_~··,._, con,t:ml~ d•l n. ti do. art. 3• d•t decr('tet
ft. .&:. ~~:;,. d~ lO Jr :u.:•,"tO d·~ tCJ~::O re~nh·r apptiJ"\'otr e- mand31·
ltll'Cular o R"~o."talanu.•ntn drl f\,•ct:ttl) Gt>ral da Pnlic:ia, qu~ a
•~t.t acnr11panh:t.. ••sa,.-n::td•• pelo· mm1slro de 'Estado ela JusUca

• NeJ•Itl'l~ lnlt'tiOtt'~,
·•
~ln de Jan .. iro, 15 d~ nrwembro de U::!Z. SOL• da lndeperuentaa P. 3'• da Rrpubhca.

PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 102,DE 1992
(N' 1.289/9!,.03 ta~a de origem)
Amplia, para o estrangeiro em situação ilegal no
território nacional, o prazo para requerer registro provisório.

O Congresso Nacional decreta:
Art. 1• O art. 1• da Leí n' 7.685, de 2 de dezembro
de 1988, passa a Vigorar com a seguinte redação:
"Art. 1~ Poderá requerer registro provisório o
estrangeiro que, tendo _ingr~ssado no território nacional
até a presente data; .nele permaneça em situação ilegal."
Art. 29_ O Poder Executivo expedirá normas que visem
à adequada publicidade e informação a respeito da realização
dos registres provisórios, sua forma, requisitos e conseqüências.

,

EPIT.\f':h'

PrsaijA.

/tHiqlliiJI Furttira Clurvtt.

Jlerui&metto do Re(istro Geral do Policio
PARTE I
CAI'fTUU> I

Art. t.• Fie& tr.e.ldo o Re~ist:-o Ger.al de PoUda, queconstituir.t
ama sec:r;!o da fo5pe::to:i:~ "de Jnvc:sti:;::lçâo e s~furanç.1 Publica.
p3.r1 o fim d~ auxiH.u as dill'!~~cias e pt!squiz.as policiaes e for-

uec:er attestldos
desta C:t.pi~l,

~e

viLi.l, estado civil e

r~siticnc:ia·

d.oa

habita.nte~

Art. 2.• Para o Re:rlstro de PoUcla serJo mados um arc:hi'f'O
praJ, com sé~e na lnspeetoria de lnvestJgtçfo e Ses:uraaça
f'ubUca, e t.urlos outros, denomia.ados districtaes, quantos forem
"~lslrJctos

poltciaes.

·
Art. 3.• Esses .ucbivos St'rlo or~snlrl\dos dt a«ord-o com 11
t:om.munic:açOt's fornecldn aos dislnctos polic:iaes peJot IIIOt.:ldO•
Nl dos pn:dios altur-:fos ao Disl~ir.t..t ft:<h~rat.
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A%1. <li.• As cornmuauca.çôes de que tut& o artl~o preeedeate,
n]o mOdelo st'rl fllrllecidr.J pela Polic::o~ p.ua ser preeT"o:-hido e

duer.lo ttr aulgnad.:Js pelo dedu.:~ote, constar lo de trr1 .. tu, 1.11na
"as quau, depÔil da vh:~da pel.a autond.ad~t poilda.&, ur·l~:·hl
«<uolvlda e uler.i como reci-bo de apruenuç.to.
Das outr,as du:s~. depoaa de \'etlficad.u prda autorldada local,
·ama lear;i aa delet~tcla do d1s.trlc:~o pua o 1rctrlvo distrldal, e I .
. outra •e,t.c:aviada 1 dentro .de.o&S boras, i lasotc:lorta dt JnYtsri...
PCIO e·Securaru;i: t»ublica para o an:hivo l;eral.
'Art •. ~.· P~r.a o~ eiltit~S r:Í.J. a'rl~•ini~trar.;ão, ~ s~cc;1o do Res;::\s.tro
OeraJ de Policia 6c::a prO\OISOriaml!nte incvroorada a Sub-111'\p<!:c::torja.
4o •Archivo e Expediente•, s.,b a chch;~ d~ u~ invcs:t;::.d.:.,· 1e
t• clan~. qut ter~ t:~ntos .auxiliares e d.lletylo~ro~phos o_ untos fore!D.
ateados lDcUsocasaveis ao cabat <1escmpcnho do -acrv•~o.
· ·

Da atllmllllk.aplu dt

"&.~."dtrK/4

e.• Os

lllOC:ldON!I dO• PreÍflos situa~ os l:'O Distrlcto ,..,._
denl,lejam seus proprieudos ou loc.zt.uios, são obri-,::tdos a enYiar, cm trcs viu, t re"5p.e:cti·,a d.clt~;a<:tá de poilci.a, d~alro do
prazo de 50 diu da public:.tç!o deste regul.z:nentcl t~ma rel.1.ção
completa das pnso.zs que nellcs residam, com a re"5pectiva quali·
J.:.açlo. Quando a usa Yicr a ser occupada por aovo morador,
Hri este obrirado, d.en!ro c1o pruo de cinco d.iãs~ a l.ucr !dentia
cip . ·unlcaçlo · ·
· · · ·
·
~rt~ 1. • Quando' 1ê tratai da mudança de meinbros da faniill.i

Art.

o

• .d~ ·urTiç:acs,;. incl.lirJbir,iiJ,~. ç~eft d.t ca,s~ .f~.'!'!r a com"!-uni•
a,lo de.atro· do pruo cstJ.be, ee1do ao artl~o J.otenGr.
· A.'"t. 8.•.0 lnliiv~duo·q~,~e tiv.:r ;t1.atS de um.a .rc1.ideDcia i ~ri·
~o

C.\mULO I

Dlspoiiç6es aeraes

-

a:r.t

A:'t. 18. O
tU~irJjdo

,CirOJ~

~r.:hivo ~cr:!l, or~01~u:.ll.!o

t=r.r duu sc.:çüo::i, :;

sub-dl\·icJid.a as duu c :I~;

alpft:tbdic:.,
-

.:\~ulh~re_J solt.:Tr;&~.

Joc&!3fiO.

· § 2.• Si em um~ c::au hotner mais de um. mor01dor e01n
ficha 11. as r~spcctiVJ.:i fu:hli ser lo .I!!'CUp.Jdas, na · seQ"umte
ordem : loc.J!.Jrio, hlho,, sub·l'lc.1IJ.dos e cr~.ldos, obscrY.ando-!:iC
c;ad.a a:rupo .a ordem alpho1bet1ca.

•m.

CAPJTULO U

Da$ mudariçfU
Art. 20. Nos e:a,os de mudanp p.:lr.l lót• do dl:\tric!G, ou f.tl~
ledmcuto, • fichn I ~crj re!Tit!llidJ. :so .zrchtvo ger.1l, ·e a h-::ha 11
a:ch"lv:adt cm C3i~.2 ~speci:sl r..2·ordcm alohabr:tiea.
·
Para[St:lpho uni.:o. O archivo r,:er:ll remetteri .1 fteh:a I ~o
dis"trieto p.tu. ·o ou:~! S!!' der a mudanç::~ c, no. caso da mi!•I3:"1Ça
para tóta do Dastricto federal, s~r.a dl;~. arth1vada em c.au:a es-

c.vrn.rLO UI

,Dw, afafl.z prtniJf.W'i.a

pecial~

'

- ·;-T-

Art, 10. O thde d-3. fJ.miHa ~ obrhpdo a cornll\~nic:~r, 4e"tro
de·clot:_o_d•u, a clu!r,:lJ;• ~a 'p;m:iJJ d~ ho.,j)edn. ~cja ou n!o K"r.:t.~
t#IU a ho->pó::~J.O.:e-n, 'ôli·'O tr.l'r:l..,J,~sed.: p3r.:oti!'S CUJ& cslada
se proJon.::•JC'·poJr m.'\11 t!e •u:no mC'~.

ai?

. Ar!. 11. o-. ll'ltC'I·:ir., ..... dt)nO"i de ho'Soed.UI:&S:e C:! 'Sal de h:.bi·
bçlo C.JIIce~iu s.to obw:••f H a cornmunt..:::~.r li Pol!ct.J. dC':-~Iro do
Jllra.t., di!' 2-1 hGr.a, a cl\I!'J:lJ.l: d~ novos ho:>;:u:des c a. su.l pa.rtid•,
dos quaet deverlo ler urn rc:;:t\lo ~m livro t!lpeei.ll, or~tlnis;:~do de
IC~rd., com o mol.le:l? lf'J'Irov:adQ. EuC' livro ~cv1d·1mcr:te nume•
rado scr.1 rubr•c:~do pelo dele !ado du dislricto e co,1h:r.1 os termo."
de abtnuia e êm:eri":lr:Ie!lt,: ' · · ·
_ ~ _' '
Paraa:rapho unic;,, E:o'lc'J livro"' ser1o con,~rv.a~os a:é o pra:r:o
de dotn anoos, dc:2•)i"5 di! ~nc:err:u1.oJs, c o ICU eumc,aeu facult.acll)
..

'-·

, .Art. 12. Os a~mm:tnd.Jntes de .navio" que lun,de~rem no por1~J
do Rio de janeiro entre:q;:a.r.lo a Polici.l M.u,tima, p.1u que h ta~
cmrie .i Jnspcctona d~ lnvc~h~::~çl'l e ~c::-uran•;a t-'utt.ftca, u.,t.a r~l.a·
çlo ttos DO !fieS de tod.) "G J'CS:>"'oll de bordo, cr.mli.)rme .o modelo lor~
aedc:!o pela me'im•. ·
Art. 13. Os dite.:tores de hospit:a~s. put!icos.ou ;larticul.u~:s.
cu.:as d~ saudc, m:u..:rntJaj.:s c: n•l'>::u:Joo;. u:r.lo ohli;:al.los a !~r um
livrG, deviC:.lmeatc: numcr:rdo • .lberloJ, ruortcJdo c cnccrr~otlo pelo
dekg:~do, pJ.r3. o rc!ltStro d..:.. 'cus rnternOIIJO:s, sendo o seu c:\atne
facultado .is autotiú.J,jcs pollcJae~.
_.
Art. 14. Erri "tod•JS oS "6t:~belectmentos .l Que -,c reterem os
arl3o. ~I e 13, qu~l.quer ,qu~ st:Jõl a sua d.:nomtn.içol.o ou cl.use,
bu_ei;f; um livro destinado ,i" rel•t;io nominal dos 'c-· tl~Cg.ldos. ,
C..\P1TULO ttl

Do m«<o por que ÍJt:Vtm su /âl.ls as to~~ca~6ts
Art. J~. As communk:~.~e-s dcverlo referir·se 1: c:ar.:.a pess6a. As senhoras C'.lS::dJ.S e os f:l'tos do:; chefe.; da 1.1mili:t, t~orém,
fi::urott1o au commu!acaç1~s .l elfa referent.!S, emquamo viverem
aob o me:imo t-ecto e usarc:n. o seu nome t.le f.:~;ruiiOI,
Pan:g:rzpho unico. No-s ca";OS de estadia provisoria pnderlo
eafrel1nto const.:u di!.. um i\ mesma commuruc.aç.io os· do1dos reíercn•

k.:f; a Y~ri.lS po!SS!lJS.
· ,
, A~. 16. 0.1:> co.u:-:1unk~t;ü~> refe:ent~s 3:5 sena.or;1s deverlo
çonstar o nome do n,ascime:lt':) e OJ \Je 13~Hia ev~nrual:nente o~dq~,~i

.e:u cas:ttntnl':)~ anr~r1or.:s.
An. 17. A'l com~u:lic~o;úo.""5 re!tre:-~!I:"S • menorr~ que nlo
tif'am sob o patrlo poll.:r d~·.·eró1o m.:nei<ln:u o n<>:ne, sobre-nome
pro!li~lo c ruldencu do~ pM.>, sa s;SI) v1~·os ou lalle-::ldos.
'
rido~

or~..:m

.Art. 1~. 0.1 archivos districtaes "crio conslituidos por duas
.,rres de f:ichas peuoJ.c-s conl..:c-clo'n,\das re:as communi,c.""rçOes:
- • cm cartolina tranca c archivad..t em orde.-n alph~;betjca nu~ha:s
peSsoaf:s I) e outra C'rn e:o:tolin.t azUl (flch:as pesso~..:s U)"en• Ordem
tt• cas.t e nunwro. cno~t11:11ndo-- o 01rchivn de tl.'~idC'nti~.
§ 1.• N~J .uchh·o t1..: rco;.tJcn~l:\ ;n hch.'" t.l.l'> c~s .... "e-rJ.o se01•·
,.&u um~~ d.lç oulrol"' fl~U m~H) de um.l •foltu d.: C:l~.1•ó ~m p.:pl!"l
ycrm~lho, onde h~ur.u.lil, no c:ah.:ç:slho, a ru.l e o nuiucrcfd."l c~:'-a,
e1o~o .ab.1.ixo o nume d~J rcsj)cCtiYO morador, seja propnetario ou

Art: 9.* i. autotlf.l·t.i prÍhr•.ll :Jortle:J. uit::fr o·comNrectmC'liO

•

em

n;:ao::'ln.l:S e :a dos estr01n•

t) ~tulh.:~~: C.l:l~d1.s e vi\1v:t~ i

a fuer, para cada urna dcll:ss, ã1 respec:Uvas .dele'ia~:in de
comtnulrlcaç.lo.àqW ciiiida ao :rrt, o·. . ,
·

is IU~Orid.:ldC!.'S -pOiiCIICJ.

d::~:

· a) H:t:nC:t!;

pouc:y. a

lllos .. nnl.iort'J do" pri!Ut )~ i 't.J.:Ir!{'.,·cu, pna pu:~rc-n t':>:l:tre~
clmcnto1, rc!erent.:s ,h su:..s cond,'iO<s pc-t!>Oit'l, de seus parcB:r:a
• acrwiç.1cs.
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,CAfiTUI.O a

Novell!~rode

Art. 21. Sempre que se· vCrifiC'-Ir uma cntrad~;, ao·mu:no
tempo em que s~ proc~1~r á V.1Mfercncia dil bch.a ll(m~d01nça·no
dlllrlcto) ou :tlsua t:actur:., (mud:u1ç,,' P:f:~ o Oinnc:ro) Clc\lcr•se-ha.
annot.ar na •lolh.l de c:s.:J• o now.~ "do localulo e, na nctta deste,
o aotnc dos que vi-:r~m morar co-nsag:o.
· Art. 22. Qua~Uo 1e verinc:ar • sabida, e:11as annotaç~es ntlo
~ti1Jnh14U.

Art. ·2.3. A&

;:omo·as Yias de

fron.tad:zs

c..,~•munic:sçU!!:J rle
C:!!·:2.l uma deli :IS ~ntre-

~. feli~:>

aa

entr:2d01 ou
:ti,

re::ttiic1t;~..:s· e obu!~·açü'l!:i
(le da!a. ~..::~ va:;ivel.

paJ.adas_e.>nl o·carl:-:1bo
~rt. 2.·4. Em todo e

q:~:'lh;uer

·

sahid::, :s.sim
-ser se:npreconnecesu.rias, assi ..

d-!v~t.i.:>

c:1so c!~ :-nõJ:!:mç;a de,;c~st collo-

car ni:lfatball, em i!l;t.:lrismo, e e:a s:;•.lida a indlcat;lo d.1 na\· a
n:siden\:13, a d:ua d.l ri-mess:z da co1tmttr.IC:l~io·ao arcnivo .J,!:~t~l.
_

.. A~·.. 2},

t:mà vu:p:>r mez as Clh:n :alphaocticas ll.'r:S.o rev1s ..
bdas, redamando·S~ do arc:tivo. a:~trJol &li htl1:as I que nilo. lt:'lh&m
sido re:nctfid=..s ou devolvtd.lS.
Art. 2ó. S.:mprc que o a~chh:O · ~enl redan13r um.:1 commu·
nltAt;lo de entr.;nJ., poJr meio da het:ta I, 1\r::~rá ella tetidil no D1.~~
ttlclo, rcmeucndtJ·S..', d~~cls de co:Jfroruad:a. a eommunicaçto.
com a oburnç~•): •fi~hA 11 rl!'lir.tda
01stricto tal•.

"o

~)

Mud.ança no .Dbtric:to

Art~ 27·. Ao serem h!C.:bid.as u comnmnic.Jções dr.; tntiad.a e
ahlda d~t.vcr-s~-.i, .iRPOI.tr nas. heh~s I rt Jl .a nova re:si"dtor.t.13.
tran~otcrlnd.:~-se

a f:c~3 H, c r~tm~ttcndo~:>e uma dl~ communit3.Ç"~es
da entrada ao archivo &er.aJ.. c:om a obunaçlo •Mudança no Uis-

trkto ...

8) Mudaaça de um outro DJstddo

'

Art. 21!1. Ao ser rt~tblda a co/:1munleaçlo de entr.ada faz•te
11, eolloctndo-5e·& provisoriamente no arlmlllediatamente a
clltlvo alph01bctico. Nesse caso ser.t immediatameole remeltida ao
archivo reral uma da• communicaçoet.
Par;~irapho uniCQ. Si o rec~m-chegado J.i houver residido ao
Dlltric:lo dtYII! .. IC·Ibe aproYeitar a beba Jlt arcblvad.a a.a caiu llt$-

li""•

pccial~

Art. 29. Quando chetu do arct:lvo cenl a litha J deveri tUa
acr confrontada com a ficha 11. fu:endo-se·Jhe o complemeoto e
correcçJo oecessarias. qu:ando for misttr. Ot:Gols dis.3o aa .duas fi•
cUs ser.lo pard.adn em seus archivos respecovos.
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Quando ftother aeeumulo de serviço as C'OI':"'munlc.a-

.;.ue de flo<:•rt:l':•

(5es destinadas ao ucbivo geral ur.\o guard.1.d.u alphabtbca..
•e11t• em uh.:u cspeci&es: 1ó depois dt cscripturadu, as li.chu U
Mtlo ICIDttl.idas.

lcJ"' propna.s,

fll:llõ

Quinta-feira 26 95Ü

J>l.i<ll.:.l

U~:: ~'"'.::'q"'.~~·

lf)

Art 31. SI o r~em-ch~J::lO? j.i hot:vH residido llfl Dist:h;to
Peder.t.l'procc~oh:r-se-.1 de ,~;.;\)uto c.om as dbpoli\"'),;s Gu:i Arts, 28
.~.Att. 32. Si o rccem·chC"IPdO n1r.J h?uver rrs ldl t!o aniC"nor..
IIICn!e :to C\a.;.trich) Fc·dcul f.lr·St·in '"'mt!JL.lt.!mcct= u

<!u.u

l!cb.n. remcu.·nllo·"t ao ,;;.rchavo eec.::al urr.,_ d.ls cornrnur.actjG.:s
cem tudO"i o::;.

no.~rmc:'lorcs.

Art. JJ. St o r..:cem-ch~·eJ;Jo nl~> hou~·cr re,idido .antuior•
etate rto Ot$1uc!o Fct.!cral l.n·St:·.t scmenh: a hcna 11 qut: ~~r!
pro\·Lsori1nacntt colll)t:uJJ o•l :~.rchix{\ .alpU::Lbctico, re:meneoC.>se
um.a d:n. cnmrnuntc.:Jç()cs .10 .1rchtvo 1":..:'~1!.1. Si f<lr n~cc:uJ.no laer
prov.a d.l i·!o:~uJaiJ.: .i r..lth! 'SI! d ..lf.a O N:lZO n:U.IIT:O <h: Ot!O
dl.n :utidcil.a c~~.l nH:c:nda. f,Jr·St:·.l c:nt.lo :1 fidt.l I, que ~_erá
ttmettid.l .ao ar.:hít;o I{C:~i. af'lm de ser êcr.;~l~l.J.Ji3 o seu f'4"Y.I~~:o.
ArL~ Si a re:~.:c:-:t-c:1.::;~do pteh:nJ\!f hl'-t:r r.:s;.!tt.lo ant.::~t'lr
meote no Di:.t:t.::to h::di!'Ht!, pN~t:t.h::-se-.t pre\irrunJrnu::r:te dt ac.•
cO:.:Io com o .:~:t. JJ :emcU<!-tJ.)·SC, por.:m. a C:J:n:unrt::.:~çlo .ao ucbh·o &Cr.ll, c.am a ot:s.:ru.,;io ·R.<stJc-nc~J r:;'t,) co'1tj)r.Jv~d.l•. Si;o
ar.:t\ivo a:.::.ai ve:th:;:ar a r..•:.:l!.:n.::t.lllnt.:w)r r.:mcth:r:a a t:.::~.:a J. t-:o
c~so coctr.ar11l dc:V•Jh·ed .t \:•lõ1tmuntc.lç.\n com l ob•crva:;io •SJ.da
coast.a•. r:o1· ..u.h .1 i•Je::tuJ.:Jt.ie, o ..H;m~.:toJ !J.rJ. a lic~.1 1 c: .1 re~~~~
teu ao arcla~oo t~:~r.d com .a co·t•rnunu:::u;.i.o tJob{.JJ.z, par3 Que c!lc
co:uplct.: o s.::.s rt.!t,tr\L U.:'Ooh'Lila a rtctl.:~. I, proceC..:r-5~·• 4.e IC~
cOrdo com o .art ~J.
__
Art. 3.5. Anm do: se podot:r fi~::.:alit.:~.r o pra:o par.t a c:..>rnptOI'&•
çJo de ide~tidJd.:, umot cia:> \'iJ:> de cummucic:~o.i:io scr.:í arciÜ\"lda
t-:wt caiu u;~~~i.al por ortJ.::n do: 1!.11.1.
Art. Jll. Si o r~·;:m-.:hc-::.:1J.., j.l t;..:. .. Hr residido co D1s!rk!o F'e~
dual. pro.:.:J•:t-se-.i 1!.:: J.CO:•~'J<J et>~n os .:~.rts. :!:i e 2') l.1:~nl.lo-1c,
po:,trn. n:~ colu~~.~ l.!t: •id<::'ltid.ldc• da ho;iu, 11 a ol:t!>erv.açio 04
ll\p!s: •T.:mporJ.ria•.
Arl. 37. 5i o rec:.:~·dl·~:.:aJ.., f.lo ho:.~vcr residido anl.:riormt:'!~e
Ji.'!)·DiMri::t•) Fe:h:r:t.l, f.u·s~-'a.J a.'11a..:c.!rlõlnu::ntot: ::u l.!a.l~ l:~hts C:)m
a ot.scn.aç.lll &IJ.pi.;, nacutumaa. Jc •h.l~nb..l.llie• c!J. b.:bJ 11, •De
pu~a~tem•. Depofs de comp•ovada a fden.Udac!e ser! a fie!':'! t _:~
mdtida ao Archivo Oerd com urr:3 d.ts cc~r:n:.tHc.1~ees d·.•bn.dn.
Art. ~•. Qu.zado .1 ficha J fO_r r_emc:lltda a? Arc~h·o Ocrü ~~~
vor cUc devolvida pcoceder-se-i de ac.cOrdo com o art. 29

ü) Mudnça p:ar1 fór.a ~o Oi'Stfldo

M

39 No easo de rnudaaça pau lór~ t!o Ois!rlt:to,. â'mt'l.!s

as '!.chã ~e;to dtsare!tlv.adu, ~nnolo~ndo-s~~lhcs .a U.O\'.:l reso~1c:1e:l;
DO ~'..Zsol!c ser est:~ desconhecida, far·s.::-1;~ ob\crv~çlo: 'B"es:do::nc~•
dc5Conhec:tda•, A fic!a U s!'rl colloud.a. DO arebi\'O espceu~ol e .ui

coase:-vad.a pelo

es.pa~o

de 20 dias,

A 6cha 1 aeri re:nittida ao Archivo Gerd de_ools _t!e a_:'I!JOt~:!l
· •• t!ieha 11 a dat.1 da remessa, em fór:na de lro~cçlo, em seg1.umento
' meoç.lo d.a nova res!dencia.
.
.
_., _
,
Pan.if.lp!lu unico .. A partir c;le t de janeuo de 1923, .a.s caa:u3
espedan dever .lo ser revistu uma ve_r. opor :u:ano. ret.r:-ao.d.o-lt
e i11utiUu.ndo-o;:e .as bchu que tiverem m::~.ts de 2!l annos.
Art. -40.·St um rccem-chcg:;t.do ~oraar .a mcd.1r-s.e pua out~o
Dbtrleto PttHcial, ou par .a for& do Olitru:to fcl.!er::~.l, u.tes de com..
rovada a i_d.:=atid.lde, com destiao certo ou dc\c:oa~ecJdo_. br-se-1,
mmediatJmente .a fict:.1 I, que ser;i remettld& ao A~eb1vo- GerJ.~
com a SC)l!uinte ob'ICrlaFj:lO, a lapis, aa. colutno.a da •1dectidadc•-

r.

•Nlo ••hdeiU•.

atar d.a ct"tmmunlcaç.1o, c:ue 1e t~mctter ao Ar.:htvo Geral, o oomc,
aob:e·Domc, dnu. e lo;.ar do uscimento dos paes com • obsetnçlo: ,,\1udUÇ3•.
.
f"ar.aa:r~pho unico. Em .ambas n fichu dos pacs, cm aezu,da
ao a.omc do hlho que aa mudlt, b.r·tc-ha a oburv~oçlo: •Mu..
"tud~aça

ptOf&

fcit.l.

DtJ Jt~durfJ da /ltlw
Art. 46. Para todos os membros ele uma f.amili.l (pais e 5lbos
deveri ser feita um.a só ficha pessoal 11.
P.ara~~:n.pho u,.nico. Si o Arc~lvo o~:al remetter flch.l oessoal t
de qu.alquer dos membros d3 f.tmali.a, br·se·ha. er.a '.le~ai:.!3 .1.:J seu

2 nb!lerv::u;.\o •Exlt.!~tc•.
Art. 47. O verso da:!l fichas sed. e:tclusivzmente utdi:ado p.ua
01 tlns aelle lmpNssos. Si o csp.:~.çu d.J fre:tte.for la:s..rfftc1en_te para
os respectivos assent:~mentos, ute$ ser!o continuidOS em outro
Utmplar coUocado aa p.artc suocrior do ve::-so.
Pan~~:rapho unico. Do mumo moC.:o se proc:edcr.i em re!açjo
a .tolhas de cas.1•, dcvitJ:~mcnte n~:meuda cada uma dell.u, DO
caatô superior direito, com al&&rlsmoa .ar.abc:s.

•om<e. •a• ftchu do ch.r-le de l.lmilh,

CAPITULO IV

Art. 48. O •:lmc de pac: e rr.ie- 'õ -será' es::~iplu:-ado no1

~Extractos• do~

menores e o ';ao:ne (!o muido !l')S

G)

Separ~çlo

cgoformc o casa.

de cas.:u:s.

Art. O. No <&1Cl de scp:~.uçlo de C3S3I far-se-ha aova tlcha
p.ar.a a mulher e os l:tl~os que !Jcuem e:n seu poder; p.1r3 ocs l'il!lo"

•E:ctraeros~ 4.1.}$

._ulh~

qU'e forem ou te:Jh:a.n :~~t!lo cc.sõlJas; a coJium:ta da iaenri..
d&d• dev:::-& ser · pree:~clti!l s.::·:pre qae a pessoa rtroc::ed.t do•
Esta-JoH ou do t:lri!:nt:::~ir.:J, .!tnr.:do ser c::p:csu a pr.,:o:ricnc.ia da
pusoa e a natureza da Jt~O'''·
Na cohunn.a de •Resldt!.ICia• se .annotarà. ns primeira linh:s:, o
~tr - · proccdenda d•:t "euou q~ nnha:u de tór.a do Oiatrieta
fcUrU c aa ~olumna .seauiat: a D:)V.l. rcsidt:l1cia.
•
CAPITULO VI

DI t~~odi/k~o

fftl

rwmtr~ -d11J ttl!lfll-

r

dt

jurisdicrdÕ

Att. 41. N'o caso de mudanç.a d., nun1t:-o d:a c:~s.t n folhas
pesso~cs I eU dC.'-'-l:~oio !0~: r.:c~i~c.:nl-1'5, ren·ett~ndo-u ;~ ih:ha 1
ac:Qtnl':tnh:ttJ.l de u:n of.lC:IO :ZI) A:-chtvo o~ral, e cnll".::t:~do·S~ a
leU 11 n•• .\t..:lu~·., Aln!l::!b~li~o.4!t.: 1 dcvoluç3!.l- d.lt;::e.t~.
Att. 50. :-o; o c:!~O 'd<- p:~sn'Cc::~. :Je ruil:> ou rtr::~s de: ru;s de
""' d.i~t:;.c:o !)olh:iai oara outr~. :as folh:I:J de cu.1. usllft co;no.as
ficW p.:ssous l .- 11. d~poJ1l6 de re.:MtC.lJO o atontcro do dai•
trku, scr!lit remcttidu ao dlstrlctct compctc:nw.
CAPITULO VI
Dfl •lttllddrJS d1 rida. tJIIIdD t raid4uM
Art. 51. Os altcst::ados de wld.a, tstado civil c·tt:sidencfa ~trio
penados aos dhtflctos i visla das tu::hu pessous, •rchindn.

Mcdl.enh! o P.lltJn1cnco d.a tmportancl.a de ~J. que acr.i recolhida &

TMsour&da da l'oHc:lll, par• cuslcio desu

ecç.lo.

PARTE, W

da pessoa do suo temlnlno para c:uameolo

3~.

fallccimc~ato

CAPITULO III

CUmn.o UNICO

Art. 42. Quando uma "essoa ds tu o feminino IC mucbr pÕr
moUvo de C.l'\.tmcnto dcver.1o CO!'I'I.lr tJ.: sul'\ hc:O..ls, o n.pme,t?brc·
aoint, d.at.1 e lot:•:- de nJ.S(:imot:nto di) m.tntJo, proceJendO·JC ao

tnlls de accórdo com os .ar11. 'Z1 '

.~l.'\~•

Para~~:rapho uni~o. No caso de f.lllec:imcnto de qualquer. oult.:&
Pf"o.:a, que tcnh.l h:h:n r't0-:1rl.l'i, a uch;l I seu re:t:t!'thda ao
.Archivo Gt!'r.:ll qu.: .a anutJiit.u.i. dcuoís de: .annottld.l a morto:: 1.0
Reaislro; a ficha 11 ~cr.1 collo:.-:~d.l no u.:h1vo c~pet.111.
..
Art. ts. As faehu só poUer.io se: doJr:hJvilt!as ou in'.lhh ..
.udu quando ~e tcn!J.l co:r.pt.lv.:tJo. o I.J~ICI!!.•ICliiO lia pessoa
reaistrada, dc:vemto ser o Arcaivo Qc:rll SC-I~ate da n.tuucu da

d"'II:JC•,

I?

•:1~1'-l(J

Ati. 44. Os C.lSos de blledrncDto devcrl.o ICt annotld.o1 e-nt
ambu u l'ich:~•. S1 Q htllc::u.h> Mr o p!'o•~. u su31 th.:!a:tt cllnhnuar.lo
lllervlr pua os dcm.lt:li membr~n d.1 I.J•mha; a.o c.110 de blleci..
•cato de pu e m:ic, l.u·u·b.a a bcb.:a I par .a c.ad& um dos t.Uaos,

.!) Mudança de 6lbos

Art. -4.1. P•r:11 o• 6fftos, maiores ou menores, q~e se .mudare::~
dclundo a C..)m-p.lnhla do" pu•s. hr·101'~n~o as duas. 11chu, de
tecOrdo com as dt,ro1iç/.'es prec:ed~nt~s. fuendo-s~C, por!!~. coa-

:.'•rr:;,;:,:·~ ~

dou

Da

llfrotç~tl 1 do ltll

pr«aStJ
Art. SZ. A lnobservancla do dispo•lcJ tro• 1rts. $, tI e tJ,

actA respecUYamenlc: pun1d1 com 1 mullil de 201. I COI e 5o:;J(l00,

Art. 53. A lnobst!rnncut do que dlspGem 01 1r1s. 7, 11,
urupho unlco, I~ • U suj~t1tt 01 lafracloru retp1ttlnma111e
111ulla d4 2UJ, lv.>J. :iOI e ~U.tOIIIJ,
Art. 54. A iafr.1c:t;!o dos arll. I 1 Jll, suftlll ot lnlr~etores I

r:

••11.1 d• lOI c

2•l~UUI,
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P.ar;a.graptto unu:o. A lmposiçlo da multa aJo iubibe o proc-.::.
Cimento civil ou c:rimln:r.l que no t.l'\0 couber.
Art. 5J, N.u r~lnc:Jden_c1u impor.u:-h.• a multJ .ao dobro.
Pancrapbo vnu:o, V~n[tc:ar·s.:·ha a reincidencla ql!~ndo., intra•

ctor, esroro~do o pnso do rei:urso, transgred.lr

DQ\'ameote

a mesma

cUsposiçio rcrulõlmeot:lr.
A!1• $ü. A mult01 ser.i. lmpost:ll pelos deleg.td>ls dt!llta de suu
JurltidrcçOes com recurso par .a o ch~fe de Pohcia. ,
Paraa:rapho unico. Veribc.:da a intracç.to, a autoudad~ policial

Úllporà I

Art. ~7. A ddcs.z aó. se~~ Admntld.:~ qundo uompan~~d• do

cleposlro em mio1 do e:scr•vlo d.t OclceJ.cla.. d.a imponancra corra~ndente ;l mult.l impo<Jta.
Pararrapho. unico. Dentro de 24 boras, .a .autorlclade polic::fll
cm.ari corthec:•mento d.& ddes.:s, mantcnco ou rclev.llldo a mult.J.
••

Art. 58. Do de1pach.:t mantendo & multa, podtr.i o infractor
. recorrer, pua o chele de: Poiicia, d..:otro d.t 3 diu, coo Lidos da

IIUim.aç!o.
Paraar.apho unlc?. N'lo tta~o encontrado o lnln~of p.u.a ser
l•llmado, f~r-se-h:.z .a /nt~f"'.a:;i.: ~·u edital no Di,lf'IO OfJ1e~al.
&1. 51. O cbd.: de Pohc1a decuiir.a do r-=c:uno deacro d• s

d.l:al.
Art. 110. Confirmada a multa, ou da iaterpo~fo o recurso
o d.:i)osito convenido em pa~amento e cemt"tl:l':ill i Thcsou-

Ht'

pria da P·llicl.a.

..

_ _

"

Art. ll· tôb send_o deposif&da .a m_ult.1 _e tr.anscorrldo o praso
~11. f~r-sc-hJ Immedrat.an•~nte a sua uucnQç.lo em lio:ro esaeci;al
da Tbo!:sourarb da PoiJ.::i.a •. pod...:ndo o inlcac,or wuluat.an;~itlutc:
Pacal-a denltO de 48 bocu.
·

I t•.' Decorridas as .CS horas após ·a l11:scripçJo,, o thcscurdra·

exlrihiri loco cettid.lo. que ser.t remcttid.a immed1a.amente aos

Procundotes da Re"ubllça p,ara a competeute cobta.DCj& cxe-

adl'l'a.

•

t

2•. Elfectlnda no juizo Fcder.al a cobuaça erecutin, aos
lena:os; da lei vigente, o producto ser' rccoUUdo aos c:ofres d.1
POUcla para custeio dest.t secçl.o.

·. Art.ez. Nos casos omissos aestc re~tS~Iamealo, o cbele de
Poli -:la expedir' ln.sttucçGcs nccus.artas ,ara o bom dcscmpcAho
ü a•rtlço,

Arf:, U. Rtv0&1m•te ai dltpoi(ÇI)U IIII C<Jnlratfo,

Rio •• J10tlro, a dt lOrtmbro dt ln4 - /HfVInl

CAmr.

"Art. 56. O interessado, dentro de cinco anos
após ter atingido a m~ioridad_~ c!y!l_, poderá, pessoalmente ou por procurador bastante, alterar o nome,
desde que não prejudique os apelidos de família, averbando-se a alteração, que será publicada pela impren~
sa."

multa, detcrm1na:rdo por portaria, que sejs o infractor

latimado pAra, .dentro do or.uo de 4S horas improro~:avl!is, ap:esea•
Ur dd.eu. escr1pta, ou eU-=:o:tu.u o s~u 0.1:;::unento.

!QPOst.l,
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Art. 2\' Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 39 Revogam-se as disposições em contrário.
LEGISLAÇÃO CITADA
LEI N' 6.015, DE 31 DEZEMBRO DE 1973
Dispõe sobre os registros públicos e dá outras providências.
O Presidente da República,
FaçO sahcr que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei:
• -0:.::" _. ._... ~ ~· ~ ~-· ~' •••-•••• ~ ..._•••••••••• -. .•.................. ""·· ~··. ··---~--"-·· ---

Art. 56. _Quando o declarante não indicar o nome completo, o oficial lançará adiante do prenome escolhido o nome
do pai, e na falta, o da mãe, se forem conhecidos e não
o impedir a condição de ilegitimidade, salvo reconhecimento
no ato.
Parágrafo único. Os oficiais do registro civil não registrarão prenomes suscetlveis de expor ao ridículo de seus portadores. Quando os pais não se conformarem com a recusa
do ofici81, este submeterá por escrito o caso independente
da cobrança de quaisquer emolumentos, à decisão do juiz
competente_.

F'"w•

.
- ..
(A ComissãO de Constituição~ Justiçã e Cidadtii1ia.)

PROJETO DE LEI DA -CÂMARA N• l04, DE 1992
(N~ 604/91, na Casa de origem)
Define e pune contravenção penal referente a condutas atentatórias contra o patrimônio público e privado.
O Congresso-Nacional decreta:
Art. 1<? ConstltiiLContravenção-·penal afixar Cartazes,
faixas ou realizar qualquer tipo de pichação em muros, paredes e 'fachadas em geral, em áre~s particulares ou públicas,
sem a expressa autorização do proprietário ou do órgão com~
petente.
- -Pena - a do art.46 da Lei n' 7.209, de 11 de julho de
1984 - Código Penal.
Parágrafo único._ Se o contraventor é primário, pode
o juiz aplicar somente a pena de multa.
Art. 2<? Esta eritra: eni vígdr na data de su·a -públTcação.
Art. Rev_ogam~se as disposições em contrário.

(À Comissão de ConstitUição, Justiça e Cidadania.)
PROJETO DE LEI DA CÂMARA N• 105, DE 1992
(N• 2.227191, na Casa de origem)
Dá nova redação ao art. 56 da Lei n~ 6.015, de
31 de dezembro de 1973 - Lei de Registros Públicos.
O Congresso Nacional decreta: ·
- Art. 1' O art. 56 da Lei n' 6.015. de 31 de dezembro
de 1973 - Lei de Registros Públicos, passa a vigorar com
a seguinte redação:

(À Comissão _de Constituição, Justiça_e Ci-

dadania.)
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O Expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa, projeto de resolução que será lido pelo
Sr. 1~ Secretário.
É lido o seguinte
PROJETO DE RESOLUÇÃO N• 71, DE 1992
Dispõe sobre a aplicação da Resolução n~
59, de 1991, aos servidores do Senado Federal; e dá
outras providências.
O Senado Federal resolve:
Art. 1<? O tempo de serviço prestado no Senado Federal
pelos ex-ocupantes de empregos da antiga Tabela Permanente
do_extinto Quadro de Pressoal CLT, é averbado para todos
os efeitos legais, na forma autorizada aos servidores do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
- Prodasen e do Centro Gráfico do Senado Federal- Cegraf,
pela Resolução n• 59, de 1991.
Art. 29 É assegurado, na forma do artigo anterior, a
averbação do tempo de serviço prestado pelos atuais ocupantes de cargos efetivos do Quadro de Pessoal do Senado Fede~
ral, regidos pelo regime jurídico único, que tenham ocupado
cargo _ou emprego público, an~e_rior ao ingres.so no S_enado
Federal, para os efeitos autonzados pela Let n<? 8.112, de
1990.
Art. 3<? Esta ReSOlução entra em vígor na data de sua
publicação, retroagfndo seus efeitos a 12 de dezembro de
1990.
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Art. 4·' Rc-v~lgmn-sc us disposi"'•ôcs cm clmfr"iúio.
Senado Feder<JI. ilegível
Justificaç-ão
Trata o presente Projeto de Resoluçüo da extl~·ns;.io <~Os
servidores do Senado Federal da averhaç<io do tempo de serviço prestado nesta Cmm. na condição de celetista. j<i concedido
aos servidores do Centro dt.• Informática c Processamento
de Dados do Senado Fcdt.•ra\- Pmdmam c do Centro Gní.fic.:o
dtl S_en:.u.io Fet.krai-C't.•graf. pt.•la Rcsolu"'·i.io n" 59. de 1991.
A Dout<.fComissüo de ConStituiÇão. Justiça c Cidadania,
instada pela Comissi\o Dirensr..-, âo Senado Federal a se tmmifestar sobre a jurisdiddadc da matéria, concluiu, cm relatório
da lavra do Senador E leio Alvares. pela legalidade_ da mcdid<t.
quandtl prevt que ·~a corrcçélo do texto da Resolução n\' 59
é nélo apenas pertinente. poücafasta. no Mnhito interno, a
controvérsia sobre direito adquirido. Ademais. elide. a possibilidade de questionamento de omisst\o quanto a adoção de
medidas administrativas. nos dois dias situados entre a promulgação da Lei n\' 8.112. de 11 de dezembro de 1990, e a edição
da Medida Provisória ou 286. de 14 de dezembro de 1990,
eis que não se tratava de direito suhjetivo, concedido a partir
da iniciativa do interessado. Por fim, a· Correçao-do texto
da Resolução_n" 59 terá o mérito de torná-lo harmônico com
o § i'' do art. 39 da Carta de 1988, do qual hoje discrepa
ao diferenciar entre igu-ãis. pe"rteilcentes à mesma Casa Legislativa".
Diante disso. encaminhamos o presente Projeto de Resolução aos nossos ilustres pares, esperando a sua aprovação
por ser uma questão de justiça.
----Senado Federal, ilegível
Faço saber que o Senado Federal aprovou. e eu, Mauro
Benevides, Presidente. nos termos do art. 48. item 28 do
Regimento Interno. promulgo a seguinte
RESOLUÇÃO N·• 59, DE 1991

Garante a continuidade da contagem de tempo de
serviço para os fins que especifica, dos servidores do
Prodasen e Cegraf.
O Senado Federal_resolv_e:_.
. .
Art. 1\' É assegurada a-continuidade da cO-fltage-ffi de
tempo de serviço. para todos os efeitos, inclusive para concesM
são da Licença Prêmio por Assiduidade e Anuênio. dos s_ervidores do Centro de Informática e Processamento de Dados
do Senado Federal- Prodasen e do Centro Gráfico do Senado
Federal - Cegraf, abrangidos pelo disposto no art. 243 da
Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Art. 29 Os adicionais por tempo de serviço, já concedidos aos servidores de que trata o artigo anterior, são transfqrmados em anuênio e a estes serão acrescidos tantos anuênios
quantos forem os anos de efetivo exercfdo.
Art. 39 Esta Resolução em vigor na data de sua publicação com efeitos retrOativos a 12 de dezembro de 1990.
Art. 49 Revogam-se as disposições em coritrário.
Senado Federal, 13 de novembro de 1991. - Senado
Mauro Benevides, Presidente.
, DE 1991
PARECERN'
Da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania,
sobre os Processos n" 007367/92-9 e 020075/91-0, em
que Eduardo Augusto Lopes e Francisco Naurides Barros, e outros, requerem o reconhecimento do tempo
_.o. .. -_. _________

_
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de serviço prestado sob o regime (•eletista para

fund.a~

mentar a percepção de- benefídos.
(Do Senador Elcio Alvares).

Eduardo Augusto Lopes, Francisco Nauridcs Barros c
outros. postulam séj1t-estcndido aos cx-cclctistas do Scnadf.l
o dircitó à pcrccpçüC.i de anuênios c ao gozo de licença-prêmiú
por assiduidade. concedido aos ex-celetistas do Cegraf e d.o
Prodasen através da Resolução n'' 59, de 1991. do Senado
Fedem I.
2. O assunto foí submetido à apreciação da ComissãO.
Diretora. que deliberou encaminhá-lo a esta ComissãO d.Ç
Constituiç<1o. Ju~Hça.e Çidadania, para que se manifeste sobre
a juriSdicidade da. matéria.
3. É o relatóriO. Segue-se a análise da jurisdicidade,
conforme solicitado.
4. Dois dias se passaram entre as datas de promulgação
da Lei n" 8.112. de 11 de dezemhro de 1990, e de ediçãj)
da Medida Provisória n'' 286, de 14 de dezembro do mesm.O
ano. que se converteu, na Lei n" 8.162/90.
5. Através- do art. 100 da Lei n\' 8.112, assegurou-seo direito à contagem do tempo de serviço para todos os fins.
Dois dias depois,_ através da supfacitada medida provisória,
foi revogado o direito' aos anuênios. à incorporação de gratificação (art. 162 da Lei n~ 8.112/90) e ao gozo de_licença-prêmío
por assiduidade..
·
·
6. Temos para nós que nesse intervalo constituiu-se direito com agasalho no iniciso XXXVI do art..5" da Constituição
F~deral.

_7. Se assi~;rl {or, a fugacidade da norma não teria o con~
dão __de descoostitUir direito dessa natureza; após adquirido,
reza a Carta, não pode o direito ser prejudicado pela lei.
8_._ Inobstante a controvérsia que o assunto suscitou de~
~~de a edição da MP n'' 286, de 1991, vindo a desaguar no
Supremo Tribunal Federal na forma de ações diretas de inconstitucionalidade, no Senado Federal alcançou-se parcial
solução ainda em 1991.
9. De fato, ao editar a Resolução n~ 59, de 1991. o
Senado reconheceu aos ex-celetistas pertencentes ao Cegraf
e .ao, Pro.dasen direito a que m·antiV~ssem as vantag~JlS aSsentadas nos respectiVos contratos de trabalho.
10. Ficou pendente, assim, regularizar-se o assunto
__ _
quanto aos ex-celetistas do Senado.
11. No âmbito externo, a matéria poü'CõeVol~iu. NO
Supremo Tribunal Federal, a ADIN n' 444-1, de autoria da
Confederação dos Servidores Públicos do Brasil, não prosperou em razão da falta de legitimidade para a postulação.
12. Naquele Pretório tramita, também, a ADIN n'
613-4, de iniciativa da Procuradoria-Geral da Repúlbica, em
que se questiona a constitucionalidade de dispositivo da Lei
n~ 8.162. de 8 de janeiro de 1991, relativo a vedação do saque'
de conta vinculada ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço
-FGTS.
13. Na verdade, tem-se na ADIN n9 613-4, evidência
de desarmonia entre vários temas trazidos ao ordenamento
jurídico através da Lei n~ 8.162, de 1991, e a Constituição
Federal, mas essa ação direta de inconstitucionalidade não
traz, necessariamente, expectativa de solução ao assunto em
tela.
14. Não se tem notícia de qualquer outra ação, no Supremo Tribunal Federal, reivindicando direito à percepção
de anuênios ou ao gozo de licença-prêmio por ex~celetista.
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15. No Trihunal de Contas da União colhemos duas
decisões sobre o assunto. A Decisão n" 174/92 (2'1 Câmara,
Processo n'' TC- 17.116/91-0. Sessão de 23·4·92, Ata n''
13/92) dispôs: .. Sejam ohscrvadt?S os valores recebidos a título
de anuênio ou outro adícional -por tempo de serviço em
12~12-90, como vantagem pessoal, devidos.os reajustes lineares, _sem utilização de percentuais. ••
16. A 2~ Câmara- do mesmo Tribunal ao julgar o Processo n' TC-350.420/91-2 (Ata n'' 20/92), do interesse de ex-ce·
letistas pcrtecentes aos quadros de pessoal de universidades,
considerou legal a concessão de anuênios e- sua inclusãq nos
cálculos dos respectivos proventos.
17. Jmpendc, pois, seja adotada so!ução interna, o que
pode ser feito com a- revisão do texto da Resolução n\' 59,
de 1991, conforme apontado pela Consultoria desta Casa.
É que a edição daquela norma deixou à mostra a inaceitável
discrepância de tratamento, inclusive com registro em contratos, entre servidores celctistas do Senado e os do Cegraf e
Prodasen.
18. A competência constitucional do s"enãdo Pirã prO~
ceder à revisão da matéria e conceder O direito é a mesma
que em 1991 deu suporte para a edição da Resolução n» 59:
a ConstituiçãO Fedeial, no inciso XIII do art. '52.
19. A córreção do texto da Resolúção n9 59 _é nãO ap_enaS
pútinente, PoiS afastâ, rio ârilbito intcrn:O, -a-COnlfoVéfSlã sObre
direito adquirido. Ademais, elide a possibilidade de q~estiona
mento de omissão quanto à adoção de medidas administrativas, no dois dias Situados entre a promulgação da Lei n~
8.112, de 11 de dezembro de 1990, e a edíção da Medida
Provisória n• 286, de 14 de dezembro de 1990, eis que não
se tratava de direito subjctivO, concedido a partir da i~liciã.tiva
do interessado. Por fim, a correção do_ texto de Resolução
n" 59 terá o -mérito de torná-lo harmónico ·com o § -1" do
art. 39 da Carta de 1988, do qual hoje discrepa ao diferenciar
entre iguais·, pei-tencen_tes: à mesma Casa Legíslativa.
É o parecer. (Seguem assinaturas.)

, DE 1992.
PARECERN'
Da comissão Diretora sobre os processos n~$
7.367/92-9 e 20.075/91-0, em que Eduardo Augusto Lopes, Francisco Naurides Barros, e outros, requerem o
reconhecimento do tempo de ser,.'iço prestado sob o regime celetista para fundamentar a percepção de beneficios.
Relator: Senador Iram Saraiva
I - Relatório
Eduardo Augusto Lopes, Francisco Naurides Barros, e
outros, postulam seja estendido aos ex-celetistas do Quadro
de Pessoal do Senado Federal os benefícios aSsegurados aos
servidores do Prodasen c Cegrãf -pela Resolução lli 59, de
1991, do Senado FederaL
O assunto já havia-sido motivo de apresentação do Projeto de Resolução n' 3, de 1992, do Senado Federal, retirado
de tramitação mediante Requerimento n9 4/92 do Senador
Mauro Benevides.
Durante a 10~ Reunião Ordiná:da da Cori:liSsãó biretora,
realizada em 22-=6~92, foi designado o Senhor Segundo Secretário para: apreciar--a- matéria que~ posteriormente, propós,
devido ao que preceitua a Lei 8.162/91 ,o seu envio à Comissão
de Constituição, Justiçà e Cidadania, para na fonna do art.
101, incisO I, do Regimento Interno, opinar sobre a juridicidade da matéria.
- ---
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Em 28-10-92 a n;~fçriçJ~_ Çomissão opinou favoravelmente
quanto à juridicidade do pleito lembrando:
"A correção do texto da Resolução n' 59, de 1991,
é não apenas pertinente, pois_?f_!tst~, no âfiibito interno,
a controvérsia sobre direito -adquiiido. Ademais, elide
a possibilidade de questionamento de omissão quanto
à adoção de medidas ~dministrativas, nos dois dias sihiados entre a promulgação da Lei 8.112, de 11 de
dezembro de 1990, e a edição da Medida Provisória
n"' 286, de 14 dê dezembro _de 1990, eis que se tratava
de direito subjetiVO, concedido à parte de iniciativa
do interessado. Por fim, a correção-do texto da Resolução n"' 59 terá o mérito de torná-lo harmônico com
o§ I• do art. 39 da Carta de 1988, do qual hoje discrepa
ao diferenciar entre iguais, pertecentes à mesma Casa
Legislativa."
Diz também o Parecer da CCJ que a CompetênCía Constitucional do Senado, para proceder à Revisão da matériª _e
conceder o direito, é a mesma que em 1991, .deu suporte
para a edição da Resoluçãq n"' sg; a Constituição Federal,
~---no inciso X111 do art. 52.
É bom salientar que conforme consta do Processo n9 .
20.075/9!-0 (fls. 48/53) o Senador Alexandre Costa, considera.õdo o estudo elaborado pelo Consultor-Geral, emitiu parecer, subscrito também pelos demais membros dessa Comissão,
manifestando-se favoravelmente ao atendimento· do pleito.
É o Relatóriot
.
II- Parecer
Pelo exposto ficou evidenciadO cjtie o teXio da ReSolução
n9 59, de 1991, deixou à mostra a inaceitável discrepância
de tratamento, inclusive com registras em contratos, entre
servidores do Senado e os do Cegraf e Prodasen, contrariando
o art. 39 da Constituição em vigOr.
Assim sendo, nosso entendimento _sobre a questão é o
mesmo expresso no Parecer da douta Comissão de Constituição e Justiça, do Senado Federal, pelo que opinamos pelo
deferimento do pleito e, em conseqüência_, pela recomendação
à Diretoria-Geral para que providencie novo Projeto de Resolução que estenda aos ex-servidores celetistas do Senado Federal os mesmos benefícios assegurados pela Resolução n"' 59,
de 1991, aos servidores do Cegraf e Prodasen.
É o parecer!
SaJa de Reuniões,
, Presidente , Relator.
o

_c___

•

.'

•• -

-

•• -

,

O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro) - Após pubiicado e distribuído em avulsos, o projeto ficará sobre a mesa
durante- cinco sessões ordinárias a fim de receber emendas.
-Sobre a mesa, comunicação que será lida pelo Sr. 1"'
Secretário.
É lida a seguinte
Em 24 de novembro de 1992
Senhor Presidente,
_ Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que,
de acordo com o disposto no art. 39 alínea a, do Regimento
Interno, me ausentarei dos trabalhos da Casa, para breve
viagem ao estrangeiro, em caráter particular, no período de
-30 dO corrente a 8 de dezembro próximo.
Atenciosas saudações, - Divaldo Suruagy, Senador
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O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- O expediente
lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimento que será lido pelo Sr. 19
Secretário.
--

É lido o seguinte

REQUERIMENTO N• 837, DE 1992
Nos termos do art. 321 do Regimento Interno, requeirodispensa de publicação, para imediata discussão e votação,
da redação final do Projeto de Resolução n• 3, de 1992-CN,
que dispõe sobre a estrutura administrativa da Comissão Parlamentar Conjunta do Mercosul.
Sala das Sessões, 25 de novembro de 1992. - Josapbat
Marinbo.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- Em votação.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, passa-se à imediata apreciação da redação final.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
.
Os Srs. Senadores que a aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovada.
O projetO vai à Câmara dos Deputados.
O SR. PRESIDENTE (Dirceu Carneiro)- A Presidência
solicita aos Srs. Senadores que se encontram em seus gabinetes
que venham ao plenário, pois vamos iniciar a Ordem do· Dia.
Está esgotado o tempo destinado ao Expediente.
Presentes ná Casa 70 Ses. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
O Sr. Dirceu Carneiro, 1~ Secretá.rio, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Mauro Benevides, Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Secundando
o apelo transmitido pelo Senador Dirceu Carneiro, que exercia
a Presidência, apelo aos Srs. Senadores para que venham
imediatamente ao plenário a fim de participar da votação
secreta para indicação de autoridades. São Embaixadores e
Ministros que aguardam a decisão do Senado Federal.
A Presidência apela a todos os Srs. Senadores para que
venham imediatamente ao plenário; é um apelo realmente
empenhado, candente, patético mesmo da Presidência, porque logo em seguida vai haver uma sessão do CongteSSõ Nacional para apreciação de vetos presidenciais e, após, uma recepção no Itamaraty, oferecida pelo Senhor Presidente Itamar
Franco aos colegas das demais Nações que participam da Conferência Interparlamentar do Meio Ambiente.
Portanto, apelo com a maior veemência a todos os Srs.
Senadores para que venham imediatamente ao plenário. Os
chefes de gabinete que estão escutando este aviso notifiquem,
P;Or gentileza, em nome da Presidência, os Srs. Senadores.
E o apelo que fazemos.
~ -~~- ~~
~
~
Neste momento, a Secretaria-Geral da Mesa constata a
presença de apenas 31 Srs. Senadores em plenário. Não há
11uorum para apreciação das matérias.
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A Presidência pede aos Srs. Senadores que tomerri assento nos seus respectívos lugares porque se vai processar a votação.

A Presidência apela aos Ses. Senadores que' ainda se encontram em seus gabinetes pata que venham imediatamente
participar desta sesSão secreta no que tange à apreciação de
embaixadores e, numa sessão aberta, mas com voto secreto,
para as demais autoridades.submetidas ao crivo do Senado
Federal.
A Presidência constata a presença de apenas 37 Srs. Senadores. Faltam, portanto, 4 Srs. Senadores.
Solicito a V. Ex•s que ocupem seus respectivos lugares.
Com a presença do Senador Gerson Caroata, sornam-se
agora 38 Srs. Senadores.
Atenção, Srs. Senadores, V. Ex~s podem ocupar suas respectivas bancadas.
As matérias constantes dos itens 1 a 3 da Ordem do
Dia serão apreciadas em sessão pública, sendo a votação procedida por escrutíriio secreto. Passa-s~ à apreciação do lte~,-!:_
Discussão, em turno único, do Parecer n"' 363, de
1992, da Comissão de CoD.stituiçãó, Justiça e Cidadania, sobre a Mensagem n• 326, de 1992 (n• 634192,
na origem), de 19 de outubro do corrente ano, pel,a
qual o S~nhor Presiden~e da_ Repúblicª submete à deliberação do Senado a es_colha do Sr. João Batista Tezza
Filho para compor o Tribunal Superior do Trabalh_o
no cargo de Ministro Classista Temporário, representante dos empregadores, para o triênio de 1992 a 1995.
Em discussão o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a_ discussão.
O Senador Ruy Bacelar _aç(\ba __de ch~.gar e: completa
o quorum. Apesar dos seus encargos C'?I_TIC? Pr_es~dente_ do
Grupo Brasileiro da União Interparlamentar, responsável pe- ·
lo êxito da nossa conferência, S. Ex• veio dar uma demonstração de cumprimento do dever.
Em votação~
-Todos os Srs. Senadores já votaram?
(Procede-se à votação.)

VOTAM OSSRS. .SENADORES:
Alfonso Camatgo
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Beni Veras
Cid Carvalho
Darcy Ribeiro
Dario Pereira
Dirceu Carneiro
Divaldo Suruagy
Eduardo Suplicy
Elcio Álvares
Epitácio Cafeteira
ESperidião Amiii
F. Rollemberg _
Flaviano Melo
Garigaldi Alves
Gerson Camãta _
Glulherme Palmeira
Humbero Lucena
Iram Saraiva o
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Irapuan Junior
Jarbas Passarinho
João Calmon
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
J unia Marise ·
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy Dias
Lourerhberg Rocha
Lourival Baptista ·
Lucidio Portella
· Luiz Alberto
· Márcio Lacerda'
Marco Maciel
Meira Filho
Nabor Junior
Nelson Wedekin
Ney Maranhão
Pedro Simon
Pedro Teixeíia'

Ronan

Tito~

Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
. Teotónio Vilela
Valmir Ca-mpelo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proclaroar o resultado da votação:_
Votaram SIM 44 Srs. Senadores; e 3 NAO.
Houve 2.abstenç6eS.
Total de votos: 49.
·Aprovada a indicaçãO.
Será feita a· devida comunicação ao S_enhor Pr_esidente
República.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides)- Item 2:
Discussão; em turno único, do Parecer nQ 391, da
Comissão de Assuntos Económicos, sobre a Mensagem
n' 355, de 1992 (n' 703192, na origem), de 18 de novembro do corrente ano, pela qual c Senhor Presidente
da República sub~ete à deliberação do Senado o nome
do Senhor João Heraldo Lima para exercer o cargo
de Diretor de Política Monetária do Banco Central
do Brasil.
Em discussão" o parecer. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Em votação.
(Procede-se à votação.)

cta

VOTAM OS SRS. SENADORES:
Affónso Camargõ
Alfredo Campos
Almir Gabriel
Antonio Mariz
Belco Parga
Beni Veras
Cid Carvalho
Darcy Ribeiro
Dario Pereira
Dirceu Cãrrieito
Divaldo Suruagy
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Eduardo Suplicy

Elcio Álvares
Epitâcio Ca[cteira _
Espcridião Amin
F. Rollemberg
Flaviano Melo
Garibaldi Alves
Gerson Camata
Guilht!rme Palmeira
Humberto Lucena
Iram Saraiva
Irapuan J unior
Jarbas Passarinho
João Calmon
João Rocha
Jonas Pinheiro
Josaphat Marinho
José Richa
José Sarney
Junia Marise
Jutahy Magalhães
Lavoisier Maia
Levy Dias
Louremberg Rocha
Loú.rival-B aptis-ta
Lucidio Portella
Luiz Alberto
Márcio Lacerda
Marco Maciel
Meira Filho
Nabor Junior _
Nelson Wedekin
Pedro Simon
Pedro Teixeira
Ronan Tito
Ruy Bacelar
Saldanha Derzi
TeõfórfiCfVilcla
Valmir Campclo
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proclamar o resultado.
__ - __ ---· __ ..
Votaram SIM 46 Srs. Senadores; e NÃO 2.
Houyc _3 abstenções.
Total de votos. 51.
_Aprovada a indiCação, a Presidéncia fará a comuniCação
ao Senhor Presidente da República.

te.;.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Be~evides) - I
3:
DiscUssão, em turno único, do Pare_cer n" 392, de
1992, da Comissão de Assuntos Económicos, sobre a
Mensagem n' 358. de 1992 (n' 708192. na origem), de
18 de novembro do corrente ano, pela qual o Senhor
Presidente da República submete_à deliberação do Senado o nome do Senhor Emnio Garófalo Filho, para
exercer o cargo de Diretor de Assuntos Internacionais
do Banco Central do Brasil.
Em discüssão o parecer. (Pausa.)
· Não havendo quem peça a palavra, encerro· a discussão.
Em votação.
(Procede-se à votação.)
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Dis,;uss;lo. cm turno ünico. do P;Hl'Cl'r da Comiss:.1n <.k Rda~·ôcs Extcrinl"l'S l' Dcksa Nacional sobrL'
a M~..·nsag~..·m_ n" J50. d~..· I99::!- (1r' 690/92, na orig~..·m ).
tk• 6 <.k nov~..·mhnl do t·orrcntc ano, pda qual (l S<.·nlwr
Presi<.knt~..· da R~..·pühlka suhmc.·te ü ,k\ib~..·ra':s'Üll <.kl s~..· .
nado a ~..·scollm do St•nlwr I.UIZ FFLIPE DF. SEI XAS
CORRl~A. Ministnl c.k PrinK·ira--(~l:.issc da Carreira
<.k dipltmmta, pnm ~..·xcrc~..•r o c.·arg.o dt..• F.mhaixmlor
do Brasil junto <Hl Rl'ino da Espanha.

VOTAM OS SRS: SI::NADORI::S:
Affon!"o' Cáninrgo -

Almir Gabrit'l
Antonio Mariz
Bcltl) Pargo
Bcni V eras
Cid CarValhó
Dan.·y Rib~..·iw
Dario P~..·rcira
Dir~..·~..·u C:.1rnl'iro
Divaldo Suruagy
EdmtnhJ Suplh:y
Epit;ki() Caft.'tl.'ira
E~pc.•ridi:lo Amin
F. Rollcmh'-'rf.!
Flaviano Me!Õ
Garihaldi Alve!'
Gerson Cama ta
Guilh~..·rmc Palnwira
Iram Saraiv;,t
Jarhas Passarinho
João Calmon

A nt<lll'ria c.·onstantl' d1,1s itens 4 l' 5 da Ord~..·m do Dia,
nos termos do R'-·ginwn!u lnt~..:qw. d~..·v~..·ní s~..·r apr~..·dada cm
~C~<.;fll) St!Cft!la.

Solkito aos Srs. Fum:ion:.íiiús ás Pri:"widCncias ncccss:.írias.
a fim <.k qu~..· seja r~..·spc.·iwdo o ,d_isP~)~Ítivo r~gimcntal.
(A St'ssiio tmn,,"j(mua~.\·t• éin secn;ta il.'i J9h5Hmill
(.'_\'Vlta aS('/' pública às 19110./min.)

O SR. PRESIDENTE (Maurc> Benovidcs) -Nada mais
<.1 trutar. a Prc.•sidC:nda'- v<ii"l;nc~rrar os tra6alhos.

hav~..·ndo

'-k·signnndll para <I scss<.io ordinüri<i, de:

Joi.io Rodta

a seguinte

ORDEM DO DIA

Jonas Pinheiro
Josaph:.lt Marinho

O SR. PRESIDENTE (Mauro. Bencvides)- Está
rac.b a s~ss..'i.o.

José RiclHt
José Sarncy
Jutahy Magalhf!es
Lavoisier Maitt
Lourcmhcrg Rocha
Lucídio Portclla
Luiz Alberto
Márcio Lacerda
Marco Macicl
Meira Filho
Nador Júnior
Nelson We_dckín
Ncy Maranhão
Pedro Simon
Pedro Teixefra
Ruy Bacelc_tr
Saldanha Dcrzi
Tcotônio Vilela
Valmir Criinpclo

cnc~r

( L('\'tlllla-se a St's.wio às I? horas e 5 minutos.)

-l-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N'" 68. DE ~992
(Em regime de urgência nos term-os. do' ârt: 336., C, do
Regimento Intcnno.)
' ' . __
_
. .
Discussão-. -em turno únicO: do Projêio' àe Resolução n~
68, de 1992. de iniciativa -da Comiss·ão Diretora, que altera
o Regulamento Adiministrativo âo Senado Federai e reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Depen~
dendodc parecer.)
-,2...;.,
PROJETO DE DECRETO lEGISLATiVO
N' 68, DE 1992
.. '
r•.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A Presidência vai proclamar o r'-·s~ltado:
Votaram SIM 37: e NAO 5.
Houve :2 ahstençôcs.
Total de votos:A-1-.
Aprovada, portanto, a indicaçüo. A Presid~ncii.t- Tiüá a
comunicação ao Senhor Presidente da R~!plÍhlica.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Bencvides) -

m,mm~<i

Discussão, em turno únfco. do Projeto de Decreto Legislativo n' 68. de 1992 (n' 130/91; na Câmara dos Deputados),
que aprova o texto da ConvenÇãO· n9 168, da O!ganização Internal do Trabalho, relativa à promo_ção, do emprego e à
proteção contra o desemprego. tendo
PARECER favorável, sob n' 337, de 1992, da Comissão
- de Relaç_ões Exteriores e Defesa Nacional.

Itens 4 c

ATO DA COMISSÃO DIRETORA
N' 38, DE 1992

5:

Discuss<"ío, cm turno único, -do Parecer da Comissão de Relações Exteriorés c Defesa Nacional.sohre
a Mensagem n" 346. de 1992 (n'" 681192. na origem).
de 30 de outubro do corn:ntc ano, pela qual o Senhor
Presidente da Rcpüblica suhmt:tc à delibt!ração do Senado a escolha do Senhor JOSÉ APARECIDO DE
OLIVEIRA. para exercer o cargo _de Embaixador do
Brasil junto à República Portuguesa.

'

Dispõe sobre o reposicionamento de servidores ocupantes da Categoria Funcional de Analista Legislativo;
e dá outras providências.

A

Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar e de conformidade
com a delegação contida na Resolução n9 52, de 1992, resolve:
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Art. 1\' Os atuais ocupantes dus_árcas de Especialização
da Categoria Funcional de Analistu Legislativo do Quadro

de Pessoal do Senado Federal. ficam reposicionados na forma
do Anexo deste Ato.
Art. 2•.> Os -efeitOs fina.ncCii-os deCoáe.ntes da aplicação
do disposto no artigo anterior vigorarão a partir de lt• de
sctcmhro de 1992.

Art. 3\' Este ato aplica~se, no que couber, aos servidores
inativos e aos pensionistas de servidores falecidos do Seil.ado
Federal.
Art. 41' Este ato entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 5t' Revoga-se as disposições em contrá-riO.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992. ~Mauro Benevides - Márcio Lacerda ..:. Dirceu Cai-neiro - Iram SaraiVa.

ANEXO Aó ATO DA COMISSAO DIRETORA N2 038 , DE 1992

SITUAÇAO ANTERIOR

CATEGORIA FUNCIONAL
ANALISTA LEGISLATIVO

s
ATO DA COMISSAO
DIRETORA N!! 26,
DE 1992
CLASSE

PADRAO

I T u A ç A
N o v A

CLASSE
ESPECIAL

o

PADRAO

ÂREAS DE ESPECIALIZAÇAO:
E

s

Processo Legislativo
Taquigrafia
Segurança
Administração
Médica-OdontolÓgica
Contabilidade
Engenharia e Arquitetura
Biblioteconomia
Psicologia
Assistência Social
Comunicação Social
Orçamento PÚblico
Enfermagem
Sociologia
Farmácia
Tradução e Interpretação

v

p

IV

E

III
II

I
A
L

I

c

v
IV
l!

III

v

------

IV

------

III

------ - - - --

II

II

I

2!

I

v
IV

3!

II
I

'
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ATO DO
. PRESIDENTE N• 456, DE 1992
.
O Presidente do Senado Federaf,-n.-o· uso de suas atribuições regimentais e regulamentares, de çonfo~midade co~ a
delegação de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Direiora n~' 2, de 1973, de açorda com o disposto
Qo artigo 243, § 2•, da Lei n•. 8.112,_áe)990 e no Ato da
Comissão Diretora n" 1, de 1991, e tendo em vista o que
consta do processo n• 015. 979/92-0, resolve nomear üiOCONDA PONTES MENTONI para exercer o cargo, em comissão, de Secretário Parlamentar, Código AS-1, do Quadro
de Pessoal do Senado Federal, com lotação e exercício no
Gabinete na Liderança do PSDB.
Senado Federal, 25 de novembro de 1992. -Senador
Mauro Benevides, Presidente.

ATO DO PRESIDENTE N• 452/91,
QUE APOSENTOU LASARO FEREGHETTI,
ANALISTA LEGISLATIVO, ÁREA DE
PROCESSO LEGISLATIVO
Àpostila
Fica alterado o fundamento legal da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir os arts.
490, 492 e 488, § 4•, e incluir o art. 517, inciso IV, todos
do Regulamento Administr~tivq ~o ,Senado Federal.
Senado Federal, 5 de novembro de 1992 .. - Senador
Mauro Benevides, Presidente.

República Federativa do Brasil
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. sEXTA-FEiRÁ.,27 DE NOVÉMBRO DE lttl

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
l-ATA DA 251• SESSÁO, EM 26 DE NOVEMBRO
.
1.1-ABERTURA
1.2- EXPEDIENTE
1.2.1- Pareceres
Referente .às seguintes matériaS:
.
- Ofício "S" n' 68!92 (n• 2.257!92, na origem), do
Presidente do Banco Central do Brasil~ encaminhando à
apreciação do Senado Federal solicitação dá Prefeitura Municipal de Lages -SC, para contratar óperação de crédito
junto ao Banco cíe Desenvolvimento do Estado de Santa
Catarina S.,A. - BADESC, .. no valor total ele
Ct$3.758.126.750,83. (Projeto de Resolução n• 72!92~)
~ Ofício·'~S" n' 43/92, do PreSidente do Banco Central, para que seja ªutorizada' a contratação .de·operação
de crédito pela Prefeitura Municipal de Floraí- PR, dentro do PrograJ,lla de Desenvolvimento Urbano- PEDU,
com o Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
no valor de 159.500.000,00 (cento e cinqüenta e nove milhões e. quinhentos mil. cruzeiros). (Projeto de Resolução
n• 73!92.)
.
.
- Oficio "S" n• 49!92 (n• 118!92, na origem), da Se·
nhora Prctcita Municipal de Arcos - MG, solicitando auto~o do Senado Federal para contratar operaçãJ?.!le.
crédito no valor equivalente a 295.508,889 BTNFri'RD
junto ao B1011:0 ·do Desenyolvimento de Minas Gerais.
(Projeto de Resolução n•74!92.)
..
-Offcio "S" n• 66192 do PreSidente do Banco Central
do Brasil, encaDiinbando 'ao Seuàdo Federal, solicitação
da Prefeitnr" Municipal de Dona l!mma
pua contratar opel"açáo de crédito junto ao Banco de DcaenvoMtnCilto do ·~stádo de Santa c.tariua S.A: - BADESC,
no valor total de Cr$147 .245.0ÓÔ,OO,eqaivalenteo a
US$35,000.00, em 31-7-92. (I'Jojeto de Reool•çto n•
75f'12_:)
.
DEI~2

-se,

-Ofício "S" n' 61!92 (n• 2.146!92, na origem), do
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RS, para contratar operação de
crédito no valor de Cr$180.412.021,09, junto ao Banco
de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul
S.A• ...,. BADESUL. (Projeto de R,sojução n• 76/92.)
- Ofício "S" n' 62!92 (n' 2.147/92, na origem), do.
Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando à consideração do Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal de Medianeira- PR, para contratar operação de crédito no valor de"Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros) jul}to ao Banco do Estado do Paraná
S.A. (Projeto de Resofução n• 77.)
· - Ofício "S" n' 47!92 f.D' 1.769!92, na origem), do
Presidente do Banco Central do Brasil, eneaminhando ao
Sénado Federal solicitação d1t Prefeitura Municipal de São
Miguel do lguaçu -PR, para realizar operação de créditO
jwito ao Banco do Estado dóParaná S.A. no valor total
de Cr$2.100.000.!JOO,OO. (Projeto-de Resolução n• 78!92.)..
-:!lfício "S" D', 46!92 (D' 1.768!92; na origem), do .
-~dente do Banoo· Celltral do Brasil, encaminhando à
Consideração do Senado Federal solicitação da Prefeitura
MÚnj,çipal de Roiândia -..,. PR, para que seja autorizad;l
a realização .de operação de. crédito junto ao Banco do
'Eitado do'Paraná S.A. -BANESTADO, no valor total
de att Cr$852.000.000,00 (óitocentos e cinquenta~ dOiS
milhões de cruzeiros), destinados à implantação de obras
de lnrra-tura naquela municipalidade. (Projeto de Re- 1
solução n• 79!92.)
.
. .
-Ofício"s" 45!92, do PteSideitte do B.ancó Central
do Biasil, encaminhando ao Sendo Federal solici~ da
Prefeitura MUI1icip.J de, l.olldriDa - PR, DO ICDtido de
reaJizlr openç1o de crt&o junto ao Banco do Eltado .
do P_aran' S.A. --' Baaeo.tado, no valor total de .
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MANOEL VILELA DE MAGALHÃES
Dlrotor-Oeral do Senado Federal
. AGACIEL DA SILVA MAIA
Diretor &ecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Direrot Admiailtrativo
LUIZ CARLOS BAS'IOS

Dlrotor illdutrial
FLORIAN AUGUSIO COUTINHO MADRUGA

Dlrotor Adjuto

. ·.' D,IÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
Im.Preuo 1ob reipouabilidadc da Meu do Scmado Federal

ASSINATURAS
Semestral ·...:.. _.:..~......... -·-···············-·-·-··----·... · - - - - · Cz$ 711000.00
Tifage~ 1._200 exemplares·

Cr$17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de cruzeiros).
tro do Programa Integrado d~ Melhoria Social- PIMES.
(Projeto de Resolução n• 80/92.)
· ·
' ··'(Projeto âe Résolução n• 86/92.)
-Ofício "S" n• 67/92 (n• 2.258/92, na origem do Presi-OfíCio "S" ni 42/92 (n' 1.764/92, na origem), do
dente do Banco Central do Brasil,.encamin.hando ao senaPresidente do Banco Central do Brasil, em exercício, encado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Leobert;o
m.inhando ao Senado Fed~ral solicita~ão da frefeitura MULeal - se, para contratar operação ·de crédi~o junto ao · · iúciJ)al·de Campo Mourão ~'PR.; paia" realiZar· ope:rãção
Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná-BANESS.A. -IlADE~C, no valor de Cr$344.670.000,00, equiva- TADQ, no valor de cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões
lentes a US$100,000.00,_ em 30-6:..92, destinados a obras. de cruzeiros), com recursos do Fundo Estadual de p,e~e~de infra-estrutura urbana. (Projeto de Resolusão li' 81/92.) volvimento Urbano - FDU. (Projeto de Resoluçã9 n•
-Oficio "S" n•. (i0/92 (n' 2.145/92> nà origem), dp
87/92.)
· ·· ···•
.
Presidente do Banco Central do Brasil, encàminhando ao
-Projeto de Lei da Câmara n' '11/91 --" 'Co'mpleSenado Federal solicitação da Prefeitura Municipal de Pon- mentar, originãrio da Câmara, que disPõe: ~o~,ré a .or~anita Grossa;_ PR, no sentido ~e que s~ja autoriza4a: à [eali~ · zação, as atribuições e ó 'eSta'tuto· dd Miftistério P)ibiico.
zação de operação de crédito junto_an~_anco_d<;> Es.t;tdo
,-. 1'.2.2·- Rtquerh:D.entOs · · : ·'
. · .·, ·
do Paraná S.A., no valor de Cr$15.000.000.000,00 (qqipze . ~ ·.::...'N' 838/92·,. de úif;ência para o ofício'n• S/67/92,que
bilhões de cruzeiros). (Projeto de Re~lução n• 82/92.)
aútàriza a Ptéfeiiúra ·Municipal de Leoberto Leal ..c. se,·
-Ofício n~' 21/92, do Senhor p~~f~ito Mu:ÕiciPai de- a ~tratar operação de crédito int~mo, junto ao Bane<?
Guhnarâili3. _ MG, solicitando autorização do Senado
de.desenvohlimento do Estado' de. Santa Catarina S.A.
Federal, para contratar operação de crédito no valor de. -; BADESC, no v'!lo~ tot:U <)e Cr$344.670.000,00, ~ttiali'
Cr$300.000.000,00, junto ao Banco de Desenvolvimento. zados pebl Unic;làde Fisca) de ~~ferência'-'- UFIR.
. •.
de Minas - BDMG, destinados a pavimentação de vias
- N' 839/92; de llrgência pax:a bFcip' n• S/68192,' que
.
autorizà·a Prefeitíua'.M\lhicipal'de Uges .:.:se; parà 'i:onpúblicas. (Projeto de Resoluçãp n' 83/92.)
- Ofício "S" n' 41/92 (n' 1.763/92, na origem), do
tratai; operação 'de créaito 'junto áó Banco ·(!é p~s~~yol:
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
vinlénto do E,s!~do de Santa Cátaiina s:A: -'- BADI;;SÇ,
Senado Fedfral soliCitação da Prefeitura Municipal de Guano valor. rotal'de Cr$3)58.126. 751'1;83 '(três bilhoes, setepiram a ~PR, no sentido de que seja autorizada a realizaê:eqtoS e cfuQüerlta e oito milhóes, ·cento e viilte' e sC:is
ção de operação de crédito junto ao Banco do_ Estado
Ínil, setecentoS e- cinqüenta cruzeiros e oitenta e ~rês rendo Paraná S.A., no.valor de Cr$278.000.000,00 (duzentos
tavos.
e setenta e oito milhões de cruzeiros) .. (Projeto de Resolu· · 1.2.3"" Discursos do Expeillenle '
ção n• 84/92.)
·
SÉNADO).ÜUTAHY MAGALHk:S .:_ :Rebit~Qdo
...:...Ofício "S" n~ 44192, do Sr. Presidente d_o Banco
crfticasao-cbamadopopulism:odoGoveíiloitamarFranco.
Central do B!asil, relatiyo ao pedido da Prefeitura MuniSENADOR AFI'ONSQ CA,MAROQ·-, .A questão
das tarifas públicas.
.
....
. ...
cipal de Campo Largo ...., PR, para realizar operação. de
crédito jnnto ao Banco .do Estado do Paraná - S.A.,
SENADOR LAVOISIER MAIA, como Líder....: fndices de ""juste do salário múiimo e mudança da periodiBANESTADO, no valor de Cr$6.000.000,00 (seis bilhões
cidade do reajnste, passan~o para bimestral.
de cruzeiros). (Projeto de Resolução n• 85/92.)
-Ofício "S" n• 34192 (n' 092192, na origem), do Se1.14- Leitura de projeto. .
.
nbor Prefeito Mnnicipal de São Martinho -RS - solici."--Projeto .de Lei do Senado n• 169/92, de auioria
tando autorização para contratar operação de crédito junto
do Senador Mãrcio Lacerda, que altera dispositivo da Lei
ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande
n• 8.078, de li c:ie setembro de 1990, que "dispõe sobre
do Sul- BADESUL. no valor de·crs504.033/173m, dena proteção do consumidor e dá outras providências".
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1.2.5 - Comunicações da presidência
--Abertura de prazo para oferecimento de emendas
aos Projetas de Resoluções n~'s 72 .,a 87/92 e de Lei da
Câmara n• 11/91- Complementar.
,
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de Resolução n9 68, de 1992, de iriiciatíva
da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Adminis-

trativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria
de Assistência Médica e Social. Retirado da pauta
Projeto de Decreto Legislativo n• 68, de 1992 (n'
130/91, na Câmara ilos Deputados), que aprova o texto
da Convocação n~ 168, da Organização Internacional do
Trabalho, relativa à prdmOç'ão'do emprego e à proteção

COntra o desemprego. Aprovado. A ComisSão Diretora pa-

ra redação final.
1.3.1- Matérias apresentadas após a Ordem do Dia·
- Requerimentos n•' 838 e 839/92, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.
i.3.2- Discursos ap6s a Ordem do Dia
SENADOR PEDRO TEIXEIRA- Greve dos médidos e profissionais- da enferm~gem no Distrito F"c!de~.
SENÀDOR MARCO MACIEL- 35' aniversário de
criação da Rede Ferroviária S.A.
..
S.ENADOR DIVALDO SURUAGY- Defasagem
nos preços da cana-de-açúcar.

·

' ··' ··~ • ·

SENADOR ·NELSON WEDEKIN- Aprovação pelo Governo da Zona de Processamento de Exportação
(ZPE) para o Estado de Santa Catarina ..
1.3.3 - Comunicação da Presidência
....:...-Convocação de. sessão extraoi'dinária a rea~izar-~
hoje, às 16 horas e 5 minutos, com Ordem do Dia_ que
designa.
1.4- ENCERRf\.MENJ:O. , .
2- ATA DA 252• SESSÃO, EM 26 J>'E NOVEMBRO
DE 1992
2.1-ABERTURA
2.2- EXPEDIENTE
2.2.1 - Requerimentos
· · · ~ N• 840/92,'dé urgência para o Projeto de ~i da
Cânüirà h' 11191 - Cómplementar (n' 69189, na Casa de
origêm), que Oispõe sobre a organização; as atpbuições
e o estatuto do Ministério Público da União.
- N' 841/92, de urgência para o Ofício n• S/21/92,
que autoriza a Prefeitura Municipal cte Guimarânià......:... MG,
a contratar operação de crédito junto ao Banc:c;> de J?es~p-

volvimento ·cte_ Minas Gerais S.A. - BDMG, no valor
de Cr$300.000.000,00 (trezentos milhões de-cruzeiros).
2.3-0RDEM DODIA
Requerimento n• 657/92, solicitando a transcrição nos
Anais do Senado, do artigo "O Pedestal e a Fogueira"·,
de autoria do jornalista Baptista Custódia, publicado no
jornal Diário da Manhã, edição de 1• de setembro de 1992,
Aprovado.
.
2.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n" 840 e 841/92, lidos ·no Expediente da presente sessão. Aprovado.
2.3.2- Comuniaição da Presidência
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-Convocação de sessão extraordinária a realizar-se
hoje, às 16 horas e 10 minutos, com Ordem do Dia que
de~igna.

2.4- ENCERRAMENTO
.. 3- ATA DA 253' SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
3,1-ABERTURA
3.2- EXPEDIENTE
3.2.1- Mensagens do Senhor Presidente da República
- N' 145/92--.:CN (n•748/92, na origem), submetendo'
à deliberação do Congresso _Nacional o Projeto de Lei
n~' 76/92 CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
aos Orçamentos da União, em favor do MiniStériO da Educação,' crédi~~--~uple_Ip.e_n~ar no vaio r_ de
Cr$L006.424.49!.000,00, para os fins que especifica.
- N' 146/92-CN (n•749/92, na origem), submetendo
à deliberação do Congress.O NaCional o Projeto de Lei
rt"' 77/92- CN, que autoriza o Poder Executivo a abrir
aô Orçamento Fiscil da União cfédito.suplementar no valor
de Cr$10,700:000,000,00, para os fins que especiftca.
. 3.2.2 - Requerimentos
~N• 842/92, de urgência para o Offcio S/22, de 1992,
que autoriza o Governo do Estado de Minas_ Gerais -.::.:.
MG, contratar operação de _crédito no valor de
Cr$12.000.000.000,00 (doze bilhões de cruzeiros).
-N• 843/92, de urgência para o Offcio S/34, de 1992,
que autoriza a Prefeitura Municipal de São Martinho RS, a contratar operação de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado do Rio Grand.e do Sul- BADESUL; no valor de Cr$504.033.173;17 dentro do Programa Integrado de Melhoria Social-PIMES, para execução
de· projetas de inf,râ-estrutura u-rbana e desenvolvimento
institucional, naquela municipalidade.
3.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n"' 724, de 1992, do Sen_ador Mauricio
Cotrêa, solicitando, a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, dos artigoS "Antecedentes a um triunfo que está
a nossos pés" e "Será que só o tempO é o melhor remédio?",
de autoria da jovem Fabíola Gomes, publicados no SA-FA
-Informa -Informativo do Centro Educacional Sagrada
Família, de setembro de 1992. Aprovado.
3.3.1- Matérias apreciadas ap6s a Ordem do' Dia
n•' 842 e. 843/92, lidos no Expediente da presente sessão. Apro~d_os.
3.3.2- Comunicação da Presidência
---.Convocação de sessão extraordinária a realizar-se,
hoje, às 16 horas e 15 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
3.4-ENCERRAMENTO
4- ATA DA 254• SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
4.1-ABERTURA
4.2-EXPEDIENTE
4.2.1- Requerimentos
~Requerimentos
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- N' 844/92, de urgência para o Ofício n' S/41192,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Guapirama-- PR,
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A., no valor de Cr$278.000.000,00 (du,.,ntos
e setenta e oito milhões de cruzeiros).
- N• 845/92, de urgência para <> Ofício fi' S/42/92,

que autoriza a Prefeitura de Campo Mourão --PR, a
contratar operação de crédito junto ao Banço do Estado
do Paraná- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urba_no --FDU~ np valor de
. Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de cruzeiros), destinados-a obras de infra-estrutura naguela municipalidade.

4.3 .-ORDEM DO DIA
RequerimentO n~ 736/92, solicitando a transcriÇão nos
Anais do Senado Federal, do artigo Impeachment é legalidade", publicado no jornal Folha de S. Paulo, edição de
4 de outubro de 1992. Aprovado.
4.3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
-Requerimentos n"'s 844e 845/92,lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
4.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão ext:r_aordinªria a realizar~se
hoje, às 16 horas e d_e~oito m_inutos, com Ordem do Dia
que designa.
4.4- ENCERRAMENTO
5- ATA DA 255• SESSÃO EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
5.1-ABERTURA
5.2 '--EXPEDIENTE
5.2.1 - Requerimentos
- N' 846/92, de urgência para o Ofício "S", n• 43/92,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Floraí - PR, a
contratar operação de crédito com o Banco do Estadq ,
do Paraná- Banestado, pelo Programa Estadual de DesenVolvimento UrbanOC....;...:; Pedu, no valor de
C.$159 .500.000,00.
..
. .. . .
- N~' 847/92, de urgência para. o Ofício "S", n~' 44/92,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná - SI A. Banestado, 09 valor de
CI$6.000.000.000,00.
5.3-0RDEM DO DIA
Requerimento nP 785/92, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando a transcrição, nos Anais do Senado
Federal, do editorial "Instrumento de ação política", publicado no jornal O Globo, e do artigo "A nova flor do Lácio",
publicado no Jornal do Brasil, edições de 27 e 28 de outubro
de 1992, respec~ivamente. Aprovado.
5.3.1 - Matérias apreciadas ·após a Ordem do Dia
Requerimentos n•' 846 e 847, de 1992, lidos no Expediente da presente sessão.Aprovado.
5.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a_realizar-~e ho~
je, às 16 horas e 22 minutos, com Ordem do Dia que
designa.

5.4- ENCERRAMENTO

Novembro de 1992

6- ATA DA 256• SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
6.1-ABERTURA
6.2- EXPEDIENTE
6.2.1- Requerimentos
- N~ 848/92, de- Urgência para o Ofício ·~s". n~' 45/92;
que autOriza a Prefeitura Municipal de Londrina - PR
a contratar operação de crédito junto ao B_aQCO do Estado
do Paraná S.A. -_Banestado, no valor total de
Cr$17.000.000.000,00.
. .. . .
. .
- N• 849/92, de urgência para o Ofício "S", n• 46/92,
que autoriza a PrefeitUra de Rolândia, no paraná a realizar
operação de crédito jun_to aõ Banco do Estado do Paraná
S.A.- Bandestado, no valor de até Cr$852.000.000:00.
6.3- ORDEM DO DIA
Requerimento n• 806/92, de autoria do Senador Nelson
Carneiro, solicitando; a retirada do Projeto de Lei do Senado n~' 118/92, de sua autoria, que concede anistia no pagamento de correção monetárl3' aoS cõntratos de financiamento rural. Aprovado.
6.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n• 848 e 849/92, lidos no Expediente
da presente sessão. Aprovados.
6.3.2 - Comunicação da Presidência
Convocação de sessão extraordinária- a realizar-se hoje,- às 16 horas e 25 minutos, com Ordem do Dia que
designa.
6.4 -ENCERRAMENTO
7- ATA DA 257• SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
7.1-ABERTURA.
_ 7.2-EXPEDIENTE
7 .2.1 .:..: Requerimentos

-850/92, de urgência para o Ofício "S", n• 47, de
1992, que autoriza a Prefeitura--Municipal de. Sã~ M1guel
do Jguaçu - PR a realizar operação de créd1to Junto ao
Banco do Estado do J,'araná S.A- Banestado, no valor
total de Cr$2.100.000.000,00, destinados à implantação de
obras de infra-estrutura;
_ .::_851/92, de urgência p-ara ó ofício HS", n~' 49, de
1992, que autoriz_a a .Prefeitura Municipal de Argos MG a contratar operação de crédito no valor equivalente
a 295.508.889 BTNFrrRD junto ao Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais, destinados a aplicação em obras
de infra-estrutura no Município.
7.3-0RDEM DO DIA
Requerimento n9 811/92, de autoria do Senador Marco
Maciel, solicitando a inclusão, em Ordem do Dia, do Projeto de Lei do Senado n~ 10, de 1~92, de sua autoria,
que dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário
e determina outras providências. Aprovado.
7.3.1- Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
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Requerimeritos n~ 850 e 851, de 1992, lido no Expediente da presente sessão. Aprovados.
7.3.2 - ComuoicaçãJ> da Presidência
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16 horas e 28 minutos, com Ordem do Dia que
designa. _
7.4- ENCERRAMENTO

8- ATA DA 258• SESSAO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE 1992
8.1-ABERTURA
8.2- EXPEDIENTE
8.2.1 - Requerimentos
- W 852/92, de urgência para o_ OfíciO: O' S/60192,
que autoriza a Prefeitura Mllnicipãl de Ponta Grossa PR, a contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná SIA, no valor de Cr$15.000.000.000,00
(quinze bilhões de cruzeiros).
_ ~
- N' 853192, de urgência pata o Ofício n' S/61192,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Alegre RS, a contratar operação de crédito no xalor de
Cr$180.412.021,09 (cento e oitenta milhões, quatrocentos
e doze mil e vinte e um cruzeirOs e nov~- centavos).
8.3 -ORDEM DO DIA
Requerimento n~ 813/92, solicitã.ndo a-re1traâa do Projeto de Lei do Senado n~ 395/91, que proíbe a autorga
de mandato para os _fins que menciona. Aprovado.
8.3.1 - Matérias apreciadas após a Odem do Dia
-Requerimentos n~ 852 e 853/92, lidos no Expediente da presente sessão. Aprovados.

8.3.2- Comunicação da Presidência
-Convocação de sessão extraordináx:ia_ ~ r~alizar-se
hoje, às 16 horas e 30 minutos, com Ord~m ~q_Di~ que
designa.
8.4- ENCERRAMENTO
9- ATA DA 259•SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE1992
9.1- ABERTURA
9.2- EXPEDIENTE
9.2.1- Requerimentos
- N' 854192, de urgência para o Ofício "S", n' 62,
de 1992, que autoriza a Prefeitura Municipal de Medianeira
. - PR, para contratar operação de crédito no valor de
Cr$2.000.000.000,00.
- N' 855192 de urgência para o Ofício •TS", n•' 66.
de 1992, que autoriza a Prefeitura Municipal de Dona Emma-SC,_ a contratar operação de crédito junto ao Banco
de Desenvolvimento de Santa Catarina S/A - Badçsç,
no total de Cr$147.245.000,00, no âmbito do PROURB
, para realização de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
9.3-0RDEM DO DIA
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Requerimento n\' 816/92, de_autotia~do Senador Mauro
Benevides, solicit3rido a tran-sCriÇão, -nos·Anais do .Senado
Federal, do discurso proferido pelo Ministro Armando Falcão, na Sessão solene realizada pela Academia Cearense
de Medicina, destinada a reverenciar a memória dç ex-Dep-utadO João Otávio Lôbo, ao ensejo do ç:entená_rio dO
-seu nascimento, publicado na Tribuna do Ceará, edição
de 16 de novembro de 1992. Aprovado.
9 .3.1 - Matérias apreciadas após a Ordem do Dia
Requerimentos n• 854 e 855, de 1992, lidos no Expe- .
diente da presente sessão. Aprovados.

9.3.2..:.. ComUnicação da PresidênCia.
Convocação de sessão extraordinária a realizar-se hoje, às- 16 horas e 34 minutos, -com Ordem do Di~ que
designa.
9.4....: ENCERRAMENTO
_lO-. ATA DA 260' SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO
DE. 1992
. . . ..
.
. -- - --

. ·10.1 -ABERTURA
10.2 ~EXPEDIENTE
10.2.1- Leitura de Projeto
·. ·Projeto de Lei do Senado n' 170, de autoria do Senador
DirCeu Carilelro-~ -que- ãtribui ao InstitUto de Arquitetos
do Brasil- IAB açompetência do Registro dos Arquitetos
para o exercfcio da profissão.
10.2.2. - -Requerimento
-No;. 856/92, de urgência para o Projeto de Decreto
Legislativo n9 50/92, que susta os atas nQrmativos do Poder
Executivo_ que estabeLeçeram atualização monetária_ DOs
financiamentos rurais me9iante recursos do Tesouro Nacio-__ .
na! ou de depósitos bancários não remunerados.
10.3-0RDEM DO DIA.
Requerimento n9 830/92, de au_to_ria _dQ Senador Francisco Rollemberg, solicitandO ã tr'arisctiÇão, nos Anais do
Senado Federal, de matéria "Porque consplrãiit Contra Itamar", de autoria do jornalista Carlos Chagas, publicadO
·no jornal Correio Braziliense, edição de 25 de novembro
de 1992. Aprovado.
10.3.1 --Matéria apreciada após a Ordem do Dia
Requerimento n' 856192, lido no Expediente da presente sessão. Aprovado.
10.3.2- Designação d·a Ordem do Dia da próxima sessão.

10.4- ENCERRAMENTO
11.- ATOS DA Co'MlSSÃO DiRETORA
· N•'' 39 e 40192
12- .A TOS DO PRESiDENTE
N•'' 457 e 458192 ·
W 815191,235192 (apOStilas)
13- ATAS DE COMISSÃO
14- MESADIRETORA
. 15- LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
16- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES
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Ata da 251a Sessão, em 26 de novembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 498 Legislatura
Presidência dos Srs. Mauro Benevides, Epitácio Cafeteira e Magno Bacelar
ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Almir Gabriel - Alufzio Bezerra
-Antonio Mariz - Aureo Mello - BeiJo Parga - Beni Veras
- Carlos De'Carli - Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - D.ario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy Elcio Alvares - Epitácio Cafeteira - Esperidiao Amin - Flaviano Melo - Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho
- Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva Irapuan Costa JOnior- Jarhas Passarin.ho- ioao CalmonJoão França- Joao Rocha- Jose! Paulo Biso!- Jose! Richa
-Jose Sarney- Jutahy MagalhAes -Juvenclo Dias- Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Lourival Baptista- Lucfdio Portella - Luiz Alberto -Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - MAreio Lacerda - Marco Maclel
- Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho - Moisêa
Abrao - Nabor J(inJor - Nelson Wedekin - Ney Maranhao
- Onofre Q\Jinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira - Rachid
Saldanha Derzi - Raimundo Ura - Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho - Valmir
CarnpelO.

O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 61 Srs. Senadores. Ra~
vendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos traba1hos.

O Sr. 1' Secretário procederá à leitura do Expediente
É lido o seguinte

EXPEDIENTE

PARECER N.0 396, DE 1992
' Da Comloaão de AMunto. ~
-re o Oliolo "8" n.0 68, de 189! (01. l'1'ell
u.O Z.ZS'l', de 18-11-92, na oripm), do PrelldeDte do Butco Centnl do BrMII enCIUJiiDIIando à aDI'I!Cllleio do Senado Federal, so-

lfcltaçio da "Preteítura MDDlcipoal de " - contratar opençio de .,..;.uto Janto
ao Banco de DeoenYOIYimento do Estado. de
Santa Catarlluo 8/A BAD1!SC, no valor

se, para

tobl de Cr$U5S.D8.'JI0,13.

Belator: Senador t:.perldfio Amln

o

Senhor Prellldento do Banco Central do Brallll
encaminha à. CODBI.deraçio do Senado l!'ederal, pleito
da !Prefeitura MUnlclpai de ~. Santa. cata.nna.
Do sentido de realizar operação de eftidlto JU!lto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de. Simta.
Cata.r!na. S/A BADEBC, DO valor total de.

Cr$3.758.126.750,83 (três hllhões, setecentos e clnqllenta e oito mUhões, cento e vinte e seis mil
setecento.s e clnqüenta. cruzelrOs e oitenta e trêS
centavos).
A operação de empréstimO destina-se a viablllzar a pavimentação da Av. Bellsárlo Ramos no trecho compreendldo entre as Ruas Mateus Junqueira
e santa Cata.rlna, no Municiplo de ~ - se.
Os recursos provêm do Programa de Apolo. ao
Desenvolvimento Urbano dos Munic!ploa de Santa.
Catarina - PROORB, cuja fonte primária é o Tesouro do Estado de santa Catarina, apartados .su~
pletlvamente pelo Banco Internac1onal para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
A Lei Municipal n.• 1. 769, de 27 de maio de
1992, autorizou o Poder Executivo a contratar. o
referido flnanolamento no montante de até 1.8871100
UFIR (um milhão, oitocentos e oitenta e sete inn
Unidades FlBcal.s de Referência).

O Banco Central do Brasil, em cumprimento
36,
de 1992, anallson o presente pedido de empréstimo e
emitiu o Parecer DEDIP/CODEM-92/0432, de 9 de
novembro de 1992, no qual observa que as exlgênclaa presentes nos arts. 5.0 e 6.0 da referida reso-

ao disposto na Resolução do Senado Federal n.•

lução foram atendidas.
· A operaçiiÓ sollcltada encontra.:.oe . d!mtro·-· dOis·
llmltes previatos nos arts. 2.• e 3.0, I e n, da Resolução n.• 36/92 e aplicáveis à. Prefeitura de Lages,
comportando a reaJtzação da operação, com BB se•
gu!ntes caracterlatlcas:
a) valor pretendldo: Cz$3. 758 ~ 126.750,83, a~
llzados pela variação da Unidade Fiscal de Referência, até o llmlte de 1.88'1.000 UFIR; .

Juros: 10,50% a.a.;
taxa de admintstraçio: 1,50% a. a.;.
c) lndlce de atm.ttzaçi!o monetária do empn!Stlmo: variação da TaXa de Referênola;
·
b)

d)

destinação dos

-=

Ílavimen~ da

Avenida Bell.sário Ramo.s, no trecliO óompreendldo
entre a& Ruas MatewJ Junqueira 11 Santa· catanna,

em Lages e)

SC;
condlt)6es de p881UI]ento:

-

do ipdnclpal: em 96 porceias me!llll8b, vencen-

do-toe a.~ 1211lt!3M 8lpóe a. primelra.llõeraçlio;

-

dos juros: em pa.rcelas mensafll;
autorização Ieslalatlva.: Lei MUnicipal n.o
1. 796, de 27 de maio de 1992.
Em seu Parecer o BACEN cbama. a atenção para,
o fato de ·que a. presente operação !ri. gra.var o
nfvel de exposição da. lnatltulçlio de crédito com
f)
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o setor públloo. Rel!sa.lva também que a Lei Municlpa.I que autorizou a contratação do empréstimo

permite ao Chefe do Executivo ceder, em garantia,
ao agente financeiro, parcelas do ICMS ou trlbut?
que o venha substituir, autorlmção esta que na
Interpretação daquele Banco, fere preceito constitucional, conquanto o art. 167, Item IV, da Constituição Fed!!ral veda tal ce.são. O parecer assinala,
alnda, que a Instituição financeira será alertada
sobre a vedação, ca.so o pleito seJa aprovado pelo
Senado.
Contudo, tal questão, por se tratar de garantia
contratual da operação de crédl.to en,tre a Prefeitura de Lages e o Banco do Estado de Santa Catarina - BADESC, foge aos aspectos regidos pela
Resolução do Senado Federal n.• 36/92, que regulamenta llmltes de endividamento e garantias oferecidas como a.val . por entidades - União, Estados,
Distrito . Fejleral, -.Munieiplos e suas autarquias
(particularmente os §§ 7.0, 10, 11, 12 e 13 do lll:f;,
3.0, e arts. 4.0 , 5.0 e 6.0 da referida resoliuçio).
· ·
As demais formalidades previstas na Constituição Federal e na Resolução n.O 36/92, do Senado
Federal foram integral e expressamente obedecidas,
e dada a relevância do .pleito, somos f~>vorãvels 11.
sua aprovação, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 72, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municlpa.I de Lages,
em Santa Catarina, a realizar operação de
crédito junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa Catarina S/A- BADESC,
no valor de Cr$3.758.136.750,83, atuallzados
pela Unidade Flsea1 de Referência 1JFIB,
destinl>dos & pavimentação da Avenida Bellsár1o Ramos, naquele munlciplo.
· o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 l!: autorlzl>da a Prefeitura. Municipal de
Lages, no Estado de Santa Catarina, nos .termos da
Resolução n.O 36/92, do Senado Federal, a contratar operação de crédito Junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina - BADESC,
no valor de Cr$3.758.126.750,83 (três bllhõell, setecentos e cinqüenta e oito mUhões, cento e vinte e
seis mil, setecentos e cinqüenta cruzeiros e _oitenta
e três centavos), equivalente a até 1.887.000 (um
mUhão, oitocentos e oitenta e sete mill UFIR Wtldl>de Flaça1 de Referência.
Parágrafo único. O empréstimo referido no
capot do art. 1.0 destina-se a obra.s de pavimentação
da Avenida Bellllár:lo Ramos, no trecho compreendido entre as Rua.s Mateus Junqueira e Santa Cata-

rina.
.Art. 2.0 As condições financeiras da operação
de crédito são .liS seguintes:
&) .ftlor preteDclldo: or$3.758.126.'1110,83, atuallzados péla variação da Unidade Flsea1 de Referência, até o limite de 1. 887.000 UFIR;

a. a.;
taxa de admtntstração: 1,50% a. a..;

b) juros: 10,50%

· c) indlce de atualização monetária do empréiltlmo: variação da Taxa de Referência;
d) destinação doo reculi!Os: paVImentação da
Avenida Bellsãr1o Ramos._ no trecho compreendido
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entre as Ruas Mateus Junqueira e Santa Catarina,
em Lages - SC;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 96 pa.reelu mensais, vencendo-se a primeira 12 meses a;pós a. primeira. llberação;
- dos juros: em parcelas mensais;
fl autorização legislativa: Lei Municipal n.0
1. 796, de 27 de maio de 1992.
.Art. 3.0

O prazo máxlnlo para o exercicio da
leglal&tlva é de 270 (duzenttos e setenta)
dias a contar da sua publicação.

,~torlzação

Art. 4.o · Esta resolução entra em vigor na data
de sua. publlcação.
Saia das eornWoões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Lira, Presidente - Eaperidlão Amin, Relator - Valmlr Campelo - Henrique Almeida -

Onofre Quinan - Levy Dlall - Aloízlo ~ João Rocha - José Fopça - Dario Pereira Benl Veras - Alvaro Pacheco - Jonas Pinheiro li!lelo Alvares - Lavoisier Mala - Bello Paqa Ney Maranblo - Mário Covas - Gerson Camata
.Albane Fnneo.

PARECER N.0 397, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Eeonômicos,
sobre Ofício -·s" n.0 43/92,. do Presidente· do
Banco Central, para qne seja autorlza.d& a
contratação de operação de crédito pela Prefeitura Municipal de F1orai/PR, dentro do
Prolfam& de Desenvolvimento Urbano PEDU, com o Ba.nco do Estado do Paraná BANESTADO, no valor de 15!1.500.-,00 (cento e elnqüenta e nove milhões e quinhentos
mll cruzeiros).
Relator: Senador Alfonso Camarco
o Preoidente do Banco Qlntral submete à apr<>'
ciação do aen..do Fedér:al pedido :para oontratação
de operação de crédito pela 'Prefeitura. Municipal de
Floral/PR dentro do Progmma. Estadual de Desenvolvimento U~bano - P>EDU, no valor de Cr$
159' 500' 000,00.
ClU"f!ICterlza.-se a pretendida. operação como
subempréstlmo do Fumdo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU e objetlva. a. permitir à. requerente l)Sil't!cipar do Progra.ma. Estadual de Desenvolvimento Urbano- PEDU, para. obra.s de llnfraestrutura., que o Governo do Paraná rea.llza, com o
IIIJ)Oio do Banco Intemaclona.l para. Rooo!lstzução e
Desenwlvl.mento- BmD <Contrato de iJ!:mprést!mo
n.o 3 .100-BR, de 14 de 84!0Sto de 1989) .
o contrato serã celebrado com os aegulntes elementos e condições:
a) valor: Cr$159.500.000,00 (cento e chnqüenta e
nove milhões e qolnhentos mil crutllelrosl, atua.Ilzados pela TaXa. Reterencla.l - TR.

ses;

b)

praso para dosembolllo

dtlll

e) taza de jurM: 12% a.a.;

-=

12 me-
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d) lndice de a.tua.ilzação monetária: tU:a ~e:
rencia.l diária;
e) destinação dos recursos: obras de in!ra-<1s-

trutura;

condições de pagamento:
do princlpa.l: em 48 paroela& mensais, vencendo a primeira 12 meses apó6 a primeira liberaf)

-

ção;

-

-dos jures: em

--

pa!"Celas

mensa's.

Enoontra-se o pl:'000;500 em ordem em relação lui
exlgênciaa da Resolução n.0 36/92 do senado, fundado em competente diplOma. autorizado (Lei Munlcipa.l n.o 633/00) e Instruido de certidões nega.tivaa referentes a débitos junto à receita federa.!, ao
INSS, n.,.,.,...;tando reparar qn.e a certidão em ·relação ao FGTS tem seu pra:ro ~o. deJrelldo ser
sumtitulda aroé a data de ......ma.tura. do oontrato.
Quanto à exigência de que seja rupresentado o
Plaalo Plurlanua.l de l'nvestlmento, declara o Sr.
Pre!eito de Florai que o m'Uillie:ipi<> dfmlrâ elallorar
seu projeto de .lei de plano plurla:rwal no primeiro
exereiclo flna.nceirO do mandato que terá 1nicio a.
paitlr de 1.0 de janeiro de 1993, com base nos a:rts.
29, 165 e 166 da C.F', nàs wts. 11e 35 do ADCT, no
art. 16 da constituição &<ltadua.l e na Lei Orgânica
própria. Foram apresentados os balancentes e sin~
tese da execução orçamentária de julho de 1991 a
junho de 1992.
O Parecer DEDIP/CODEM:-927'0396 do Banco
Cenrtlra.l, datado de 21-9-92, favorável à operação,
escla:rece que QS llm!!tes previstos pela Reoolução n.O
36/92 do Senado ( arts. 2.0 e 3. 0 , lncis<J& I e ID, com:portaan & presente opeoraçáo; que os :recul'llOB a seil"Cm rep!I.'!SBdos pelo FDU têm como fonte primária
o Tesouro do Estado do Paraná, com ,.poio S1l'l>lementar do Banco Internacional para iReoonStrução e
Desenvol"llm>mto - BJJID; e que· a Oipetação não
eleva o nível de ""lJlJOção da Instituição de crédito
com o setor público, em f&ee às deternuinaçõoo da
C!rcul&r n.0 1.788, do Bacen. De !gua.l modo, nada
se objeta à operação, quan.to a seu Impacto monetário nem q'll!lU>to às suaa implicações com a politica
de endividamento' global.
No entanto, o referido Parecer faz réssalvas
quanto à gamntia laatreada em .pareela.s do !CM
(art. 3.0 da Lei Munlclpa.l n.0 883/90), o que !ere
o disposto no art. 167, Item IV, da C..F., motivo
pelo qual será a Instituição financeira, caso aprovada a operação pelo Senado, a.lertada desSil prol-

hlção.

.

Contudo, tal questão, por se tratar ·de gatantla
contratua.l da operação de cnldlto entre a Prefeitura
de Floraí e o BanestadO, !oge aos aspectos regidos pela Resolução n.0 36/92, do senado Federal, a
qual regulamenta llmltes de endividamento e gaJ:8lltias oferecidas .como aval, por entidades - União,
Estados, Dlstrlto Federal, Munieiplos e suas &utarqulaa (particularmente os U 7.0, 10, 11, 12 e J3 .ék?.
&rtlgo 3. 0 , e artigos 4.o, 5.0 e 6.0, da R<!SOluÇãó n."
36/92), Implicando nova operação de cnldlto.
F&ee ao exposto, somos pelo acolblmento dó
p.. '. nos termos do seguinte
\

• PROJETO

DE RESOLUQAO-N.O 73, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Floraf,
PR, a contratar operação de crédito com o
Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
pelo Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU, no va.lor de Cr$ 159.500.000,00
(cento e cinqüenta e nove milhões e quinhen ..
tos mU cruzeiros).
O Senado Federa.! resolve:
. Art. 1. 0 É a Prefeitura Municipal de Floral, nos
termos do art. s.o da Resolução n. 0 36/92, do Senado
Federal~ autori2iada a contratar operação de em..
préstimo no valor de Cr$ 159.500.000,00 (cento e
clnqüenta e nove mllbões e qulilbentos mU. cruzeiros), junto ao Banco do Estado do Pdraná BANESTADO.
·Parágrafo único. A operação de que.: trata o
capot envolverá recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, dentro do Programa
Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU.
Art. 2.0 As condições financeiras básicaa da operação são as seguintes:
a) valor: Cr$ 159.500.000,00 (cento e clnqüenta
e nove milhões e qulilbentos mU cruzeiros), atuallzados pela Taxa Referencia.l - TR;

b) prazo

para

desembolso dos

recursos: 12

meses;
c) taxa de juros: 12% a.a.;
d) lndice de atualização monetária: taxa referencial diária;
e) destinação dos recursoi: obrai! de ln!ra-

estrutura;

f) condições de pagamento: Do principal: em
48 parcelaa mensais, vencendo a primeira 12 meses após a primeira liberação. Dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3.0 O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias.
Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Lira, Presidente - Alfonso C8marJ:o, Relator - Beni Veras - Gerson Camata - Nelson
Wedekln - Jonas PIDheJro - Elclo Alvares - Henrique Almeida - Alvaro Pacheco - Valmlr Campelo - Alnfzlo Bezerra - Jnão Roclla - Onofre
Qulnan - BeHo Parca - Le>7 Dias - Mário Clmls
- Albano Franco - José p_...

PARECER N.0 398, DE 1992
Da ComJss;lo de Auuntos Ecollllmicos ..,_
bre o Orício "S• n.0 48. de DIZ (Oftdo GP
n.o 118, de 8-10-921 na orf&em) da SeahoiS
. l'rl!lel.ta Municipal de Arcos-MG, 1101id~
&~~toriação do ~ Fedenl para ~
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-~ de crédito no valor equivalente a
Cr$ 295.508. 889 BTNF/TRD junto ao Banco
do Desenvolvimento de Minas Gerais.

Relator: Senador Ronan lllo
Está em pauta o Oficio "S" n.0 61, de 1992, da
Senhora Prefeita Municipal de Argos-MG, solicitando autorização do Senado Federal para contratar
operação de crédito no valor equivalente a
295.508.889 BTNF/TRD junto ao Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais.
Trata-se de uma operação de crédito que envolve recursos do Fundo de Desenvolvimento Urbano - FONDEURB, cujas principais fontes de recursos são: a) dotações consignadas anualmente no
orçamento do Estado ou em créditos suplementares
ou especiais; b) recursos provenientes de operações
de crédito de que o Governo do Estado é mutuário;
c) incorporações das aplicações do Fundo; d) recursos de qualquer origem, desde que nllo onerem
o Fundo.
·
A proposta de empréstimo possui as seguintes
earacterfstlcas:
a) Valor pretendido: Cr$ 855.892.000,00;
ses;

b) Praoo para desembolso dos recursos: 6 mec) Juros: 8% a.a.;
d) lndice de atualização monetária: 80% da TR;

e) Destinação dos recursos: obras de Infra-estrutura;
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PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 74, DE 1992

Antorlza a Prefeitura Municipal de ArgosMG & contrat&r operaçio de crédito no valor
equivalente a 295.508.889 BTNF/TRD junto ao
Banco do Desenvolvimento de Minas Gerais,
destinados • apucaçio em obras de lnfra-estrntura no Município.
q_ Senado. Federal ' resolve:
Art. 1.0 li: autorizada a Prefeitura Municipal de
Argos-MG, nos termos da Resolução n.• 36/92, do
Senado Federal, a contratar operação de crédito no
valor equivalente a 295.508.889 BTNF/TRD junto
ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais.
Art. 2." Aa COndiÇÕeS financeiras da operação de
crédito são as seguintes:"·
a) Valor pretendido: Cr$ 855.892.000,00, expressos em BTNF a serem corrigidos pelo TRD;

--- -- b) Prazo para desembOlso: dos recursos: 6 meses;

c) Juros: 8% a.a.;
d) lndice de atualização monetária: 80% da TR;
e) Destinação dos recursos: obras de Infra-estrutura;
f) Condições de pagamento: Do principal: ent
36 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 6 me-'.·
ses após a primeira liberação. Dos jiJros: em par-

celas m-ensais.
- - -Art.

3P--A-autoriz~-

=•uç'"' será exercida

ae-·q:u:e trata esta ·n,.,__
de 270 (duzentos .,
sua· pti61lcaçll0; ·

!!!!.JS!~!id!~~~---~"""""''_(ll""'--"-"-<>!'"ª':_g,!L<Iata da

êm ~o~ _ná

data

novembro de 1992. ~
Raimundo Ur&, Presidente - B.Qua.n nto, Relator
- Beni Veras - Alufz!o Bezerra - V&lmlr Campeto
_- _Josi Fog~
Leloy Dias - Eduardo SupUcy Onofre QUliWi - João Roei>& ~ Henrique Almeida
"-:; D&rlo Pereira - Elclo Alvares - .Jonas Plnbelro
-'-"'.BeUo Parga- Ney Maranhão- Mãrlo Covas·Gllrson Camata - Lavoisier Mala - Alvaro Paeheco
'""" Albano Franco.

-=

PARECER N.0 399, DE 1992
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36/92, do Senado Federal, solicitação da Prefeitura
Municipal de Dona Emma- Santa Catarina, para
contratar operação de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A
- BADESC, no valor total de Cr$147.245.000,00
(cento e quarenta e sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros) equivalentes, em 31
de julho p.p. a US$35,000.00.
A operação de crédito envolverá recursos do
Programa de Apalo ao Desenvolvimento Urbano dos
Municiplos de Pequeno Porte do Estado de Santa
Catarina - PROURB, cuja fonte prtmárla é o Tesouro do Estado de Santa Catarina, suplementar-.
mente apoiado por recursos do Banco IntemaclonOÃ
para. Reconstrução e Desenvolvimento - BJIU>, _ . _
consta do processo, Lei Munlclpal n.O 849/92 que
autorizou o Chefe do Executivo a contrair o empréstimo, bem como a Lei de Diretrizes Orçamentárias
e a Lei Municipal n.O 832/91 que fixa a despesa e a
receita do Município de Dona Emma, para o exerci'CIO de 1992, as quais, em termos práticos, substituem o Plano Plurlanual, que a Prefeitura declara
não estar constitucionalmente obrigada a elaborar.
Em observância às determinações da Resolução
n.o 36/92, do Senado Federal, foram anexadas as
Certidões Negativas de Débito junto ao INSS, Clafxl!.
Econômica Federal e Receita Federal, aue, embora
tenham sido encaminhadas dentro do prazo, já se
encontram vencidas, sendo de todo recomendável
sua revalidação, antes da assinatura do contrato.
o Parecer do Banco Central <Parecer DEI!IPI
CODEM-92/0420, de 27-10-92) emitido segundO exigência do art. 6.o, I 1.0 , "g", ~ ·R.esolv.çiio n.0 36/m!,
já referida, confirma que á ~ 11é âcha 'CI<In~'
tida nos limites estsbelecldos e atende ao disposto
naquela norma.
A operação de crédito pretendida apresenta as
_
_
_
seguln tes caracterl.stlcas:
a) Valor pretendido: Cr$147 .245,000,00 (cento e
quarenta e sete milh_ões duzentos e quarenta e elnco
lllii cruzeiros) equivalentes a. US$35,000.00, em
31-7-92."
"
bl prazo para. .desembolso. dos recursos: 12 meses.;
c) índice de atualização monetária: Variação da
Taxa Referencial;
d) destinação dos recursos: obras de ínfra~es
trutura;
e) condições de pagamento:
- do principal: em 96 parcelas mensais, vencendo-se a prtmelra 12 mesas I>PÓS a primeira Ilberaçãc;
-'- dos l uros: em parcelas mensais.

Dado que a Lei Autorlzatlva Municipal para o
empréstimo expressou a correspondência do valor
em dólares. supondo uma atualização cambial, cujo
uso não é· permitido em normas legais, como é o
caso da resolução do Senado Federal, o valor da
operação será em cruzeiros, a serem corrigidos pela
· variação da Unidade Fiscal de Referência - UFIR.
Em seu Parecer o Banco Central pondera que
o art. 3.0 da Lei Autorlzativa, permitindo ao Chefe
do Executivo ceder em garantia, ao Agente Financeiro, parce:as do ICMS ou tributo que o substituir,
incorre em erro, uma vez que, segundo o Banco, o
art. 167, Item IV, da. Constituição Federal, veda tal

Novembro de 1992

cei'ISão. NeSte caso, a Instituição financeira ""ria
alertada quanto iL vedação, na hipótese de aprovação
da operação pelo . Senado Federal.
Contudo tal questão, por se tratar de garantias
contratual da operação de . crédito entre a Prefeitura. de Dona Emma e o BADESC, foge aos aspectos
regidos pela Resolução 36/92, do Senado Federal,
a qual regulamenta limites de endividamento e garantias oferecidas como aval, por entidades União Estsdos ,Distrito Federal, Muntclplos e suas
autarquias (particularmente os 11 7.0 , 10, 11, !2
e 13 do art. 3.0 , e arts. 4.0. 5.0 e 6.0 da Rescluçao
n.O 36/92.
Diante. do acima. exposto, e considerando o ineêflável ·mériti:i .116 ~tiJ, :scmos de parecer favorável
à autorização so,!cltada pela. Prefeitura de DoJ:1.!>
Emma - se, nos tei'Ínos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 75~ DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Dona
~mma - se, a contratar operação de crédito
Junto. ao Banco. de Des!mvolvimento de Santa
Catarm.a S/A. ,...,.. BADESC, no valor total de
Cr$147. ~45 .. ~00,00, no âmbito do PROURB, para
realiz~ao de obras de infra-estrutura naquela
municipalidade.
·
O Senado Federal resolve:
· Art. 1.o J!J al!torizada a. Prefeitura Municipal de
Dona Emllla -,-.. se,· nos termos da. Resolução n.o 36
de 1992, do Senado Federal, a contratar operaçãO
de crédito Junto ao Banco de Desenvolvimento do
E•tado de Santa catsrlna S/A- BADESC, no valor
total_ de Cr$147 .245.000,00 (cento e quarenta e sete
milboes, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros)
atualizados pela variação da Unidade Fl.scal de Referência - UFIR.
·
Parágrafo único. Os recursos referidos neste
artigo destlna.mcse iL execução de obras de Infraestrutura no Municiplo de. Dona Emma - se dentro
do Programa de Apoio ao. Desenvolvimento 'urbano
dos Munlclplos de Pequeno Porte do &tado de Santa
Catarina -- PROURB.
· · ·
.
Art. 2.0 A operação de crédito ora autorizada.
terá as •egulntes condições:

a) V":!or: Cr$147 .245.000,00 (cento e quarenta e
sete mllhoes, duZ!'ntos e quarenta. e cinco mil cruzeiros) atualizados pela variação da Unidade Fiscal
de Referência - UFIR.
h) prazo para desembolso·· dos recursos: 12 meses;
c) indice de atualização monetária do contrato:
Variação da. Taxa. Referencial;
d) destinação dos recursos: obras de Infra-estrutura;
e) condições de pagamento:
Principal: em 96 parcelas mensais, vencendo-se
a prtmeira 12 meses após prtmeira liberação;
Dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3.0 O prazo máximo para o exerciclo da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias a contar de sua publicação.
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Art. 4.• Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. Ralmondo Lira, Presidente - Esperidlão Amln, Relator - Alulzio Bezerra - Valmlr Campelo ~ Joio
Boeha - Beni Veras - Onofre Quinan - Lev)- Dias
- BeUo Parca - Lavoisier Mal& - Mário Covas Gerson Comata- Albano Franeo- Nelson Wedeldn - Jonas Plnbeiro - Dario Pereira - José Fopça - 'iUcio Alvares - Henrique Almeida - Ney
Maranhão - Alvaro Pacheco.

PARECER N. 0 400, DE

1m

Da Comissã.o de Assuntos Econômieos,
sobre o Ofício ''S" n.0 61, de 1992 (Of. PRESI
n.0 2.146, de 3-11-92, na oripm), do Senhor
Presidente do Banco Centrai do Brasil, encaminhando ao Senado Federal. solicitação da
Prefeitura Municipal de Alto Alecre - RS,
para contratar operação de erédlto no valor
de Cl$180. 412.021,09, junto ao Banco de Desenvolvimento do EStado do Rio Gnnde do
Sul 8.A. - BADESUL.
Relator: Senador José Fopça
~ em pauta o
Oficio "S" n.• 61, de
1992, do Senhor Presidente do Ba.nco Central do
Brasil en~ pedildo da. !!'lrefcitura Mu·
niclpaà de Alto Alegre - iRS, que solic1ta autoc
rlzação para commtar operaçio de erédlto no valor de Cr$180.412·.021,09, l=to ao Banco de De<leilvolvlmento do 'Estado do Rio Grande do Sul S.A • ...,
BADESUL.

Trata-se de uma. opera9iio de crédito envolvendo recurso& do, Fundo de Investimento do Programa Integrado de Melhoria fl<>clal - FUNDOPIMES, cujas principais fontes de recursos são operações de crédito externo (Banco Mundial, através do
empré•tiruo BR-3129); retornos. das operações de
crédito já contratadas e transferências de recursos
do Orçamento Geral do Estado do Rio Grande do
Sul.

A proposta de empreatlmo poMUI aa oeguintes
caracteristlca.s:
a) valor !I)Mtendldo: Cr$180.oü2.021,00, a preçoe
do julho/92;

b) prazo para deaembolso dos~= 7 - ;
c) juros: 11% a.a.;
d) ÚlJdl<le de atuaJ!zal)io IIIIOD&tá%1a: IGP·l!"GV;
e) desttnal)io dos reclmiOIO: execução do Programa Integrado do Melhoria Soclul;
f) eoDdlç6es de pagamento:
- do Jll'fD<!ipalO em 411 parcelu mmsa1s, V«l·
ceDdo-se a prirue1ra 12 meses após a.
llberal)io;
- olo8 juoa: fiiD pU'Ci!l&s mema.llr.
Seggado o PMecer Il!l!!:IJPICOIJI!:M;-II'l/411, do
BlmCo Oentr&l, o ~ a.tende lia ezi&'lmd,.

snneln
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preserlta& nos arts. 5.0 e 6.0 da ·Resolução n.• 36, de
30-6-92, do Senado Federal. No entanto, é feita a
ressalva de que "o art. 3.0 da lei mU!llclpa.I que autorizou a contratação da opera.9iio permite ao Chefe
do Executivo ceder, em garantia, a<> Agente Financeiro, parcelas d<> IOMS ou tributo que o substituir,

em montantes necessários, na fomm. do que venha
a ser con1lratad<>, o que não é correto, já. que essa.
fonte de receita, de acordo com o disposto no a.rt.
167, item IV, da COnstituição Federal, não pode ser
dada em garantia a esse tipo de operação".
.
ContUdo, tal questão, por se tratar de ga.ramltla.
cGntratual da operação de crédito entre a Plrefeitura
de Alto Alegre -RS, e o :B.Mli&SUL, foge aos aspectos regidos pelli: :Resolu9iio n.o 36/92, do senado Federal, a qual reglrla.menta Umites de endividamento
e ga.rantia.s oferecidas eomo aval. o Banoo Central,
na lúpótese de aprovação do eDI\l)I"éstlmD, ressalta
em seu parecer, que a lm!titulçio financeira. será
alertada para a ·referida V'edação.
Enrontrsan-se anexados ao pedido documentos.
que atestam o cumprimento dos demais preceitos
estipulados pela Resolução n.0 36192. Ouida-se, em
llnha.s gerais, de Ulllll9. opera9iio de crédito que não
apresenta nenhuma. outra lneguia.ridade ou lacuna
legal vl.sivel, e que . merece consideração favorável
também em relaçãO ao mérito.
· ·Assim ll<>lldO, opinamos pela aprova9iio do pedido nos tentW<O do seguinte
PROJEl'O DE RJ!lSOLUÇAO DO Sl!lNADO
N.o 76, lliE 1992
Autorlsa a Prefeitura Municipal de Alto
A1ecre - RS, a. contratar operação de cridlto
no valor de Cr$188. 4U. ftl,tl9, junto ao Baneo de Desenvolvimento do Estado do Rio
. Grande do Sul S.A. - BADESUL, destln&doa
à execução do Procr&m& Intecr&do de Melhoria Social.
O Senado Federal resolve:
. Art. 1.0 l!l autorizada a. Prefeitura Munld4lQl de
Alt;o Alegre - .RS•. JL =.tratar qperaç!ão de crédito
junto ao Banco do EstadO dO Rio Grande do SulBADESlJL.
!Pa.ráerafo único. Delltlnam-ae os rec1Jl'li08 :referidos neste. artigo à el<i!CUI)io de obras de ln!raeatrutura. naquela municlpllüdade, dentro do Programa Integrado de Melhorlil. SOcial.

Art. 2.0 As condições financelrall da operação
de crédito são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$180.412.021,09 (cento e
oitenta milhões, quatrocentos e doze m1l e vinte e
um cruzeiros e nove centavos), a. preÇQS de julho/92,
a serem atnauzados pelo IGP/FGV;
b) prazo para. desembolso dos rectll\!06: 7 m<!lle&;

c) juros: 11% a:a.;
d) índice de atualização monetária: IGP-l!"GV;
e) destina.çil.o dos recursos: ext!CI>Ç>io do Progra.ma. Integrado de Melhoria SOcial;
f) condlç6ee de pagamento;
- do prlnDipaJ: em 46 parcelas m"'"sala, vencendo-se a primeira 2 ~ após a pr!meira. liberaç§o;
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- dos juros; em pa.reelas mensais.
Art. 3. 0 A autorização de que trata. esta. resolução será exexelda no prazo de 270 (duzentoo e setenta.) dias a. contar da data. de sua. publlcação.
Art. 4.0 Esta. reoolução entra em vigor na. data.
de sua. pu.b!lea.ção.
·
Saia. das Comissões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Llr.l, Presidente - José Fogaça, Relator
- Henrique Almeida - Elcio Alva.res - Jonas Pinheiro - Alvaro Pacheco - La.volsier Mala. - Benl
Veras - Gerson Camata. - João Rocha - Onofre
Qulnan - BeiJo Parp - Mário Covas - Albano
Franco - José Fopça - Ney M.a.ra.nhão -·Dario
Pereira- Levy Dias- Valmir Campelo- Ne!Hn
Wedekin - Aluízio Bezerra.

PARECER N.0 401, DE 1992
Da Comllalão de Allsuntos Eeonômlcos
sobre o Ofício •s• n.• 62. de 1992 (Of. Pn!s.
0
n. 2.147, de 3-11-92, na ori«em), do Senhor
Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhado à consideração do Senado Federal,
pleito da Prefeitura Municipal de Medianeira
- PR, para contratar operação de crédito no
valor de Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de
cruzeiros) jnnto ao Banco do Estado do Paraná S/A.I
Relator: Senildo~ Alfonso Camargo
o Senhor Presidente do Banco Centrai. enea. minha. à consideração do Senado Federal, pleito da
Prefeitura Muniqipad de Me<lianeira, Paraná, no
sentido de reallza.r operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO,
no valor total de Cr$2.000.000.000,00 (doi& bilhões
de eruzeiroo).
A operação de empréstimo destina-se a. viabilizar a participação do município na. execução do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU, em fase de implementação pelo Governo do
Estado do Paraná, com o apoio financeiro do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
- BmD, através da contratação de operação de
crédito para o_bras de infra-estrutura urbana.
A entidade financeira é o Fundo Estadual de
.Oesenvolvimento Urbano - IDU, cuj08 recurBos
se originam do Tesouro Geral do Estado do Paraná,
apartados supletivamente pelo Banco Mundial, na.
forma do Contrato de Empréstimo n.0 3.100-BR, de
14 de agosto de 1989. O agente financeiro é o Banco
do Estado do Paraná S/A.
A Lei Municipal n.• 25/92, de 11-5-92 autorizou
o Chefe do Exellutivo a contratar operações de crédito com aquele Banco, no montante de a.té
Cr$1.100. 000.000,00 (um bilhão e cem milhões de
cruzeiros), podendo ser atuaJiza.do pela Taxa Referencial de Juros ou, outro lndice oficial que a
substituir, o que justifica a solicitação total de dois
bilhões de cruzeiros.
O Banco Central do Bra.~l em cumprimento ao
disposto na Resolução do Senado Federal n.• 36, de
1992, analisou o presente pedido de emp~timo e
--I
emltiu o Parecer DEDIP/CODEM-92/417, de 27 de
outubro de 1992, no quaJ ol:loerva que a& exigências
prescritas nos arts. 5.• e 6.• da Resolução n.o ~6/92,
do Senado Federal, foram atendidas.
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A operação pretendida_ encontra-se dentro dos

limites prescrltoo pelos arts. 2.0, 3.0, 1 e 3.0, II, nos
termos da referida resolução e aplicáveis à PJefeitura de Medianeira, comportando a realizaya'? da
operação, que apresenta. as seguintes caracteristiCas:
a) Valor pretenldldo: Or$2.ooo.ooo·.ooo,oo (dois
bilhões de cruzeiros);
b) pra.Zo para desembolS-o dos recursos: 12 me-

ses;
e) juros 12 a.. a.
d) fndice de atualização monetária: Variação
da Taxa de Referência;
e) destinação doo recursos: obras de Infra-estrutura;
f) condições de pa.gamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais. vencendo-se a primeira 12 meses após a prim~ra Ilbe-

rac;ão;

-dos. juro.s: em parcelas mensais;
g) autorização legislativa: Lei Mufileipal n. 0
25/92, de 11 de maio de 1992.
No que tange à n·ão inclu.são da Lei do Plano

Plurlanual ao processo, o Banco Central em seu
parecer esclarece que a Prefeitura de Medianeira
Invoca oo dl.spositlvos constitueionai.'l estabelecidos
nos arts. 29, 105, § 9.0, Inciso I, 166, § 6.0. da Constituição · FederaJ. e nos arts. 11, parágrafo único e
35, ~ 2.0, illcl'lo I, do Ato 00.. Dlspos!ções Constitucionais Transitórias, bem como na Lei Orgãnica Municipal.
As demais formalidades previstes na Constituição ederal e na Resolução n.0 36/92, do Senado Fedéral foram Integral e explicitamente obedecidas, e
dada a relevância do pleito somos favoráveis à
su~ aprovação, no.s termos do _seguinte:

_-_PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 77, DE 1992
Autoriza á Prefeitura Municipal de Me-- dfaneira, ,no Paraná, a realizar operação de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S/A - BANESTADO, no valor de até ..... .
Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), destinados à Implantação de obras de
infra-estrutura naquele município.
o Senado Federal resolve:
Art. 1.0 1!: a Prefeitura Municipal de Medianeira no Estado do Paraná, autorizada. na forma
da Résolução do Senado Federal n. 0 36, de 1992, a
contratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor
total de Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzelroo).
Parágrafo único. o empréstimo referido no
capnt do art. 1.0 destina-se à implantação de obras
de Infra-estrutura no Municiplo de Mediaheira/PR.
Art. 2.0 As condições financeiras da operação
de crédito são as seguintes:
a) Valor pretendido: Cr$2.000.000.000,00 (dois
bilhões de cruzeiros) altna!izado pela Taota Refe-

rencial;
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses;

c) juros 12 a.a.
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d) Í'lldiee de atualização monetária: Variação
da Taxa de Referência;
e) destinação do.s recursos: obras de infra-estrutura;
f) condições de pa.gamenro:
- do principal: em 48 pareei"" mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;
-do> juros: em parcelas mensais;
autorização legislativa: Lei Municipal n.O
25/92, de 11 de maio de 1992.
Art. 3_0 O prazo máximo para o exerciclo da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias a contar de sua publicação.
Art. 4.o Esta resolução entra em vigor na data
de •ua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Lira, Presidente - Affooso Camarro, Rela,tor - Onofre Qnlnan - Beni .veras - Bello Parra - Lavoisier Maia - Mário Covas - Gerson Camata - José Foraça - Ney Maranhão - Jonas
Pinheiro - Dario Pereira - :l!lcio Alvares - Levy
Dias _ Henrique Almeida - Valmlr Campelo Alvaro Pacheco - João Roeha - Nelson Wedekln
- AJoírio Bezerra - Albano FranC!l- ..

' g)

PARECER N.0 402, DE. 1992
Da Comiasão de Assuntos Econõmieos
sobre o Offcto •s» JL0 47, de 1992 (Oficto
PRESI-92/1769, de 23-9-92, n& ori(em), do
Presidente do Banco Central do Brasil eneamfnha.ndo ao Senado Federal solicltaçio da
Prefeitura Municipal de São Mfpei do Jruaçu
(PR) para realizar operaçio de eridlto jlmto
ao Banco do Estado do Paraná S. A. no valor
total de CE$ :uoo.ooo.ooo,oo.
Relator: Senador Alfonso <:amargo
Está em pauta o Oficio •sn n.0 47, de 1992, do
Presidente do Banco Central, encaminha.ndo pec:Udo
da Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu
(PR) para realizar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S, A., no v&lor total de
Cr$ 2.100.000.000,00, destin&dos à Implantação de
obras de infra-estrutura naquele Munlcfpio.
Trata-se de uma operação de crédito envolvendo
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, cuja fonte primária é o Tesouro •do
'Estado do Paraná e que conta também com o apoio
suplementar do Banco Intern&eional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD.
A proposta possnl as seguintes caracterlstlcas:
a) Valor pretendido: Cr$ 2.100.000.000,00 (dois
bilhões e cem milhões de cruzeiros) atuallzados pela
Taxa Referencial - TR;
b) Prazo para desembolso dos recursos: 12
meses;
c) Juros: 12% a.a.;
d) índice de atuallmçAo monetária: Taxa Refereneial Diária;
e) Destinação dos recursos: Obros de infra-estrutura no municfplo;
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fJ COndições de paramento: Do Prineipal: em
48 parceiss mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação. Dos Juros: em par-

celas mensais.
Segundo o Parecer DEDIP/CODEM-92/0386 do
Banco Central, esta operação de. crédito se enquadra
nos limites estabelecidos pelttl~esoluçllo 36; de 1992,
:cto Senado Federal. Além disso, o Banco Central não
manifeste qualquer objeção quanto ao seu Impacto
monetário.
Pondera, no entanto, que o art. 3.0 da Lei Autorlzatlva Municipal, permitindo ao Cbe!e do Executivo ceder, em garantia, ao agente financeiro, parcelas do ICMS ou ·mbuto que venha substituir, fere
o preceito constitucional expresso no item IV do
artigo 167, que veda tal cessão_ Neste sentido, o
Parecer assinala que a inst!tnlção financeira será
alertada sobre a vedação, caso o pleito seja aprovado pelo ~o Federal.
Contudo, tal questão, por se tratar de prantia
contratual da operação de crédito entre a Prefeitura
de São Miguel do Iguaçu e ó BANESTADO, foge aos
aspectos regidos pela Resolução n.O 36/92, do Senado
Federal, a qual regulamenta limites de endividamento
e rarantlas oferecidas como aval, por entidades União, Estados, Distrito Federal, Municfpios e suas
autarqnlas (particularmente os §I 7.0 , 10, 11, 12 e 13
do art. 3.0, e arts. 4.0, 5_0 e 6.0 da Resolução 36/92),
implicando nova operação de crédito_
No tocante à exigência de Inclusão do Projeto
no Plano Plurianual de Investimento, esclarece o
Prefeito que a Prefeitura Municipal de São Miguel
do Iguaçu <PRJ está dispensada de fazê-lo, conforme dispõe a Lei Orgânica daquele municfpio.
Cnlde-se, em llnbas gerais, de uma operação de
crédito que não apresenta qualquer lrregularldade
ou lacuna legal visfvel, e que merece considerações
favoráveis também em relação ao mérito.
Assim sendo, opinamos pela aprovação do pedido nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇAO DO SENADO
N.0 78 DE 1992
Automa .a !Prefeitura Mnnlcfpal de São
Mfpei do Jruaçu (PR) a realizar operaçio
de crédito jlmto ao Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor total de
Cr$ 2.100. 000.000.00, destinados à Implantação de obras de infra-estrutura.
O Senado Federal resolve:
- ------·
. Art,'l.0 .. :J!r autorilwila a Prefeitura Municipal de
São Miguel do Iguaçu (PR), nos .termos da-~.~lução n.O 36, de 1992, do Senado Federal, a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná S.A. - BANESTADO.
Art. 2.0 As condições financeiras da operação
de crédito são as seguintes:
a) Valor pretendido: Cr$ 2.100.000.000,00 (dois
bilhões e cem milhões de ~s) af.nnlf•<ldos pela·
Taxa Referencial - TR;
· ·
b) Prazo para desembOlso dos recursos: 12 meses;
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c) Juros: 12% a.a.:
d) índice de atualização monetária: Tàm Referencial Diária;
e) Destinação dos recursos: Obras de infraestrutura no município;
f) Condições de pagamento: Do Principal: em
48 parcelas mensais, vencendo-se a prlmelra 12 meses após a primeira liberação. Dos Juros: em parcelas mensais.
Art. 3.0 A autorização de que trata esta Resolução será exercida no prazo de 270 <duzentos e
setenta) dias a contar da data de sua publicação.
Art. 4.0 Esta Resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

Sala das Comissões, em 25 de novembro de
1992. - Raimundo Llm, Presidente - Affooso camargo, Relator - Onofre Qulnan - Beni Veras Beiro Parga - Lavoisier Maia - Mario Covas - ~
Gerson Cwnata - Albano Franco - Jonas Pinheiro
- José Fogaça - Elclo Alvares - Ney Maranbão
- Henrique Almeida - Dario Pereira - Alvaro Pacheco - Levy Dias - Joio Rocba - Alofzlo Bezerra
- Valmlr Campelo - Nelson Wedekln.

PARECER N.0 403, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econômicos
sobre o Ofício "S" n.0 48, de l99Z (Of. PRESI92/1168, de 23-9-92, na oricem), do Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando à
consideração do Senado Federal, solicitação
da Prefeitura Municipal de Rolàndla (PR),
para que seja autorizada a realização de operação de crédito janto ao Banco do Estado
do Paraná S/A- BANESTADO, no valor total
de até Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqÜenta e dois milhões de cruzeiros), destinados
à Implantação de obras de Infra-estrutura
naquela municipalidade.
Relator: Senador Affooso Camargo
o Senhor Presidente do Banco Central do Brasil, em exercicio, encaminha à consideração do
Senado Federal, pleito da Prefeitura Municipal ~e
Rolàndia, Paranã, no sentido de realizar operaçao
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraoã S/A
-'-- BANESTADO, no valor total de até ......... .
Cr$852.000.000,00 (oitocentos e clnqüenta e dois milhões de cruzeiros).
A operação de-empréstimo destina-se a viabilizar a participação do munic!pio na execução do
Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano PEDU, em fase de Implementação pelo Governo do
D.tado do Paraná, com apoio financeiro do -Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento
-

BlRD.

Os recursos advindes da operação de crédito
serão apllcado.s em obras de infra~tru~ura urbana definidas no "Acordo de Participação" firmado
entre o Estado do Paraná e o Município de Rolâ.ndia,
em 19-9-1989, e em consonância com as normas
operacionais do Banco do Estado do Paraná e d.a
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano -
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SEDU, conforme dispõe a Lei Municipal n.0 2.205/92,

de 8-4-1992.
A entidade financiadora é o Fundo Estadual de

Desenvolvimento Urbano -

FDU, cujos recursos

s~e

originam do Tesouro Geral do Estado do Parana,
apartados supletivamente pelo Banco Mundial, na
forma do Contrato de Empréstimo n.O 3, 100/BR,
de 14-8-1989. O agente financeiro é o Banco do
Estado do Paranã S/A.
o Banco Central do Brasil, em cumpr!m;nto
ao disposto na Resolução do Senado Federal, n. 36,
de 1992, analisou a presente solicitação e emitiu o
:Parecer DEDIF/CODEM - 92/0393, de 10-9-92, no
qual observa que as exigências prescritas nos arts.
5o e 6 o da referida resolução foram atendidos, além
do que os limites aplicáveis à Prefeitura e definidos
nos e.rts. 2.0 e 3.o da Resolução 36/92 comportam a
realização da operação, que apresenta as seguintes
caracterlstlcas:
a) Valor: Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros);
b) prazo Para desembolso dos recursos: 12 meses;
c) taxa de Juros: 12% (doze por cento) ao ano;
d) índice de atuallzsção monetãria: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de Infra-estrutura urbana;
f) condições de pagamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;

-

dos juros: em parcelas mensais;

g) autorização legislativa: Lei Mun!clpai no
2.205/92 e Lei Municipal n.0 2.177/91 (Orçamento
para 1992).
Em seu Parecer ·o BACEN ressalta que o empréstimo eu;! cau.sa _não eleva o nível de exposição
da lnstituiçao ~e credito com o sétor público, de vez

que as operaçoes

reallz~das

com reeursos do Pro-

grama, nao gravam os limites do contingenciamento
do crédito ao setor público Imposto· pelo~ Conselho
Monetário Nll;_Cional, através da Resolução n.o 1. 718.
Chama atençao, ainda, para o art. 3.o da lei autorizo:tlva mun~!Pal, q1,1e, permite ao Chefe do Executivo ceder, em garantia, ao Agente Financeiro
parcelas do 1CMS ou tributo que o venha substituir
autorização esta que, no entender daquele Banco'
fere preceito eonstituci9nal, conquanto o art. 167:
item IV da Constltulçao Federal. veda tal cessão.
O referido parecer assinala que a tnstitulção financeira serã alertada sobre a vedação, caso o pleito
se,i,a aprovado pelo Senado FO!ieral.
Contudo, tal questão, por se tratar de gatantia
contratual da operação de crédito entre a Prefeitura de Rolâ.ndia. e o BANESTADO foge aos aspectos regidos pela Resolução n. 0 3S/92. do Senado
Federal, a qual regulamenta limites de endivida-

mento e garantias. ofereclda.s como aval, POr enti-

dades - União, Estados, DiStritO Federal, Municlpios
e suas autarquias (particularmente os §I 7. 0 , ·10,
11, _12 e 1.3 do art. 3.0 , e arts. 4.0 , 5.o e 6.o da Resolqçao n. 0 36/92), implicando nova operação de crédito.
.
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As demais formalidades prévias à contratação do
empréstimo prescritas na Constituição Federal e na
Resolução n.0 36/92 do Senado foram integral e explicitamente obedecidas, e dada a relevãncia do pleito, somos favoráveis à sua aprovação, nos termos do
seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 79, DE 1992
Autoriza a Prefeitura de Rolândla, no Paraná, a realizar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor de até Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros), destinados a lmplantsção de obras de
infra-estrutura naquela municipalidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 li: a Prefeitura Municipal de Rolllndla,
no Estado do Paraná, autorizada, na forma da Resolução do Senado Federal n.0 36, de 1992, a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado
do Paraná S.A. - BANESTADO, no valor total de
Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros).

Parágrafo único.

O empréstimo referido neste

artigo destina-se a Implantação de obras de infra-

estrutura no Município de Ro!ãndia.
Art. 2. 0 As condições financeiras da operação
de crédito são as segtiintes: ·
a) Valor: Cr$852.000.000,00 (oitocentos e cinqüenta e dois milhões de cruzeiros) atualizados pela
Taxa Referencial - TR;
b) prazo para
meses;

desembolso

dos

recursos: 12

c) taxa de juros: 12% (doze por cento) ao ano;
d) índice de atualização monetária: Taxa -Reret::enCial Diária;
·
- -

e) destinação dos recursos: obras de infra~estru
tura urbana;

f) condições de pagamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira .12 meses após a primeira liberação;
-

dos juros: em parcelas mensais;

h) autorização legislativa: Lei Munici;:>al n.o
2.205/92 e Lei Municipal n.o 2.177/91 <Orçamento
para 1992).
Art. 3.0 O prazo máximo para o exercíciO da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias a contar de sua publicação.
Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na data
de s_ua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembo de 1992. RaimWldo Lira, Presidente - Affonso Camargo, Relator - Nelson Wedekln - Beni Veras - Lavoisier
Mala - Gerson Camaia - Jonas Pinheiro - Dario
Pereira Élcio Alvares - Henrique Almeida Alvaro Pacheco - Ney Maranhã.o - José Fogaça Albano Franco - Mário Covas - BeUo Parga Onofre Quinan - Levy Dias - João Rocha - Aluízlo
Bezerra - Valmlr Campelo.
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PARECER N.0 404, DE 1992_
Da Comissão de Assuntos Económicos, sobre o Ofício "S" n.0 45, de 1902, do Presidente
do Banco Central do Brasil, encaminhando ao
Senado Federal soUcitsção da Prefeitura Municipal de Londrina (PR), no sentido de realizar operação de crédito junto ao Banco do 1>
tado. do Paraná S.A. - BAN&STADO, no valor·
total de Cr$ 17 .000.00..000,00 (clezessente bilhões de cruzeiros).
Relator: Senador Affomo ()amargo
li: submetido à apreciação do Senado Federal pedido formulado pela Prefeitura Municipal de Londrina <PRl, relativo à autorização para que possa
realizar operação de crédito no valor total de
Cr$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de cruzeiros).
O montante da operação de crédito, a ser contratada junto ao Banco do Estado do Paraná BANESTADO, destina-se à Implantação de ob= de
hlfra-estrutura naquela municipalidade.
· Ressalte-se, alnda, que a operação de crédito a
ser realizada envolverá recursos do Fundo Estadual
de Desenvolvimento Urbano - FDU, cujas fontes
principais de valores são o Tesouro do Estado do
Paraná e, supletivamente, o Banco Internacional
para Reconstrução e Desenvolvimento - BmD.
Esta operãção de créditO. deverá ser realizada
com s segnintes caracterlstlcas financeiras:
a) Valor pretendido: Cr$ 17.000.000.000,00 (dazessete bilhõoo de cruzeiros) ;
b) Prazo para desembolso dos recursos: até 12

meses;

c) Juros: 12% a.a.;
d) lndlee de atualjzação mObUiárla: Taxa Referencial Diária;
·e) Condições de pagamento:
- do prlneipal: em 48 parcelas mensais, vencendo!se a primeira 12 meses apó a 1.• liberação.
- dos juros: em parcelas mensais.

Como expresso no próprio documento enviado
ao Banco Central do Brasll pela. Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, do Estado do Paraná, constante do processo enviado ao Senado Federal, a contratação da operação de crêaito pret..ndida representa a situação de malor comprom~i.i
mento financeiro; pelas características operacionais
do Flu!do Estadual <lO De.senvulvlmento urbano, ....._
operaçao de crédito poderá ~ realizada elll montantes menores e em condições de juros e de prazos de amortl21ações -mais favorecidos.
Quanto aos mecanismos de controle das operações de crédito, definidos a nlvel constitucional e
rllgniamentados pela Resolução n.• 36/92 do Senado
Federal, cabem os seguintes esclarecimentos:
1 I As condiçõoo e exigências estipuladas noo
arts. 4.0 , 5.0 e 6.0 da Resolução n.O 36/92 do senado
Federal foram a tendidas;
· -2) os limites de endividamento, definidos nos
arts. 2.0 e 3.0 da citada resolução do Senado Federal
são, também observados, conforme demonstração
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constante do Parecer DEDIP/CODEM 92/0395, do
Banco central do Brasil, e
3) o parecer do Banco Central do Brasil conclui que a pretendida operação de crédito não elevará o nível de exposição da Instituição de crédito
com o setor público - não trará Impactos monetá~
rios passiveis de objeção, uma vez que se tratam
de recursos orçamentários e de origem externa e que
as condições financeiras do empréstimo são compatíveis com os fins a que se destinam os recursos.
4)

Pondera, ainda, o Banco Central, que o art.

3.0 da Lei Autorlzativa MUnicipal, permitindo ao
Chefe do Executivo ceder, em garantia, ao agente
financeiro, parcelas do ICMS ou tributo que o venha

substituir, fere o p,l'ec~_to_J:Onstltuclonal expresso no
Item IV do 1>rt. 167, que veda ta.! eessão. Neste sen-tido, o parecer assinala que a Instituição financeira
será alertada sobre a vedl>çáo, caso o pleito seja
aprovado pelo Senado Federal.
Oontudo, ta.! questão. por se tratar de g,.rantia
contratual da. opcrqção ~--'.crédito entra a Prefeitura
de Lon<lrlo.a. - PR e o -BA.;.'IEST.ADO, toge aoo aspectos regidos pela Resolupão n. 0 36/92, do Senado Federal, a qual regulamenta liml te de endividamento
e garantias oferecidas como aval, por entidades União, Estado, Distrito Federal, Munlclplos e suas
autarquias (pa.rtlcularmente os U 7.0 , lO, ll, 12 e
13 do art. 3.0 , e arts.. 4.0, 5.0 e 6.0 , da. Resolução
n.O 36/92) ,Implicando nova operação de crédito.
.
As demais formalidades prévias à contra'tH:l.y.....~
de oper_ação de crédito interno prescritas na Constituição Federal e na Resolução rlo Senado Federal n.0 36/92 foram obedecidas.
SOmos, portanto, pela autorização pleiteada
pelo Ofício "S" n.O 45/92, nos termos do segUinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 80, DE l992
Autoriza. a Prefeitura Municipal de Londrina. (PR) a. contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná S.A. BANESTADO, no valor totaJ de ............ .
Cr$ 17.000.006.000,00 (dezessete bilhões de
cruzeiros)~

O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 li: a Prefeitura. Municipal de Londrina.
(PR) autorizada a contratar operação de crédito no
valor total de Cr$ 17.000.000.000,00 (ctezessete bilhões de cruzeiros, junto ao Banco do Estado do
Paraná - BANESTADO.
. .
Parágrafo único. OS recurSos pãi"a it- O:PerSção
de crédito referido no caput deste artigo serão originárias do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, e destinam-se à implantação de obras
de intra-estrutura no munlclpio de Londrina. (PR).
Art. 2.0 As condições financeiras básicas da
operação de crédito são as seguintes:'
a) Valor pretendido: Cr$ 17.000.000.000,00 (dezessete bilhões de cruzeiros), atual!zados pela Taxa
Referencial - TR.

b) Prazo para desembolso dos recursos: até 12
meses.
c) Juros: 12% a.a.

d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária.
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e) Condições de pagamento:

- do principal: em 48 parcelas mensais vencendo-se a primeira 12 meses após a 1.• liber~o.

-

dos juros: em parcelas mensais.

A:t. 3.0 ~ autorização -concedida por esta resoluçao devera ser exercida num prazo de 270 (duzentos e setenta) dias, contados da data de sua publicação.
Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na. data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. _
Raimundo IJra, Presidente - Alfonso Cama.rgo Relator - Bem Veras - Lavoisier Mala - GersoJi Cama.ta ·-Jonas Pinheiro - Élcio Alvares - Henrique Almeida - Alvaro Pacheco - Jolú> Rocha Onofre Qulnan - Bello Parga - Mário Covas Albano Franco - Alulzio Bezerra - Nelson Wedekin
- Va.lmiL_C,lUilpelo - Levy Dias - Dario Pereira
- Ney Ma:ra.nhiiô ·- José Fogaça - Eduardo Suplicy.

PARECER N.0 405, DE 1992
Da Comissão de Assuntos EconômJcos sobre o Ofício "8" .n.• &7, de l9il (Of. Pftai...2258,
de 16-ll-92, na origem, do Presidente do Ba.nco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal, solicitação da Prefeitura Municipal
de Leoberto Leal-SC, p&ra. <lOiltratar operação
de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de San_ta Catarina S.A- - BADESC, no valor total de Cr$ 344.670.000,00,
equivalentes a US$ 100,006.00, em 30-6-92, destinados a. obras de infra-estrutura urbana..
Relator: Senador Esperidião Amln
1. o Senhor Presidente do Banco Oentral encaminha solicitação do Prefeito Muníclpa.l de Leoberto Lea.l-SC, no sentido de ser autorlza.da a
realização de operação de crédito ln1Jena, junto
ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa catarlna S/A - BADESG, no valor tot;a,I de
Cr$ 344.670.000,00 (trerentos e quar=ta e quatro
milhões, seiscentos e setenta mil c!'ll2leiroo), equivalentes a US$ 100,000.00, em 30 de junho próximo
passado.
2. O empréstlano destiJD.a-se a obras de iJD.fraestrutura- u.rba.na e tem como fonte de recu.rsos o
"Programa de Apoio ao Desenvolvimento Urbano
das Cidades de Pequeno Pol'te de Santa Qatarlna
....:. PROURB", financiado pelo Governo dl>quele Estado e pela Banco Intenn.aclonal paTa a Reconstrução e Desenvo.lvimento - BIRD.
3. COnforme exigência <Xll!lttda no art. 6.0 , § 1.0 ,
allnea g, da Res. 36/92 do senado Federal, o Banco
Oentral do Brasil emitiu parecer favorável à operação, quanto aos Impactos monetários, à natureza.
financeira e ao.s limites estabelecidos na citada
Resolução.
4. Quanto à Instrução do pedido ao Senado Federal (art. 5.0 e 6.0 da. Re.s. 36/92), cabe observar
que o Sr. Pféfeito Mw:ilclpal encaminhou os do..:
eumentos exigidos. Todavia, apresenta uma Decla-

1,
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<'!19áo (à fl. 17) OIDde a.t:lrma que a. Prefeitura "iDão
dispõe <1e Plano Plurtanuail e Lei de Dlretrizes Orçamem.tár!as, por tDão estar cOZllltitucional ou lega.l-

mente obrlgalda". COmo o Poder Leglala.tlvo local
dispôs que "os orçamentos do Municiplo para os
próxlmos exerclclo.s conterão
~~para atender ·ao pa.gamento
_,! ~m~i>
cargos financeiros do e~és o
,.. ata:
Lei."

{ar!;.

IJ.o da Lei Kall.!cipal

~a

· n.0

541/92, de 16-6-92, às ns. 118/19), ented<>moor 'IDe a.
norma c>tada, e não a Decla.ra.ção, satisfaz a.s exigências desta casa.
5. A referl:da Prefeitura, como tem ooontecldo em outros casos, of<>Teee parcela.s do ICMS e
outros tributos como gaxruntla ao serviço da divida
desta operação. O Banco Central considera lneoustltuciona.l esse tlpo de gaJrruntla, ex vi do arl. 167, rv,
da. constituição Federal.
Neste sentido, o Parecer assinala. que a instituição fins.n<relra será alertada. sobre a vedação, caso
o pleito seja aprovado pelo Senado Federal.
Contllldo tal questão, por se tmtar de ga.ra.n tia
contratual da operação de crédito entre a Prefeitura
de I.eoberto ·Leal-SC e o BADESC, fogoe aos :wpeetos reg>dos pela Resolução n.o 36/92, do Senado Federal a qual regulamenta llmites de endividamento
e gara.ntia.s oferecidas oomo aval por entidades União, Estados, Dlstrtto Federal e Munic!pios e suas
autarquia.s, Implicando nova operação de crédito
(partleulannente os §§ 7.0 , 10, 11, 12 e 13 dos a.rts.
4.0, 5.0 e 6.0 da Resolução n.0 36/92).
6. A Lei Municipal n.O 541!92 que ·a.utortmu o
empré.stimo, exproosou o valor em dólares, oom o
seu equivalente em c:ruzeiros, embora sem especificar a data. Dado que a atuallza.ção cambial em
doctllllJffiltos oficiais, como é o caso de Resolução do
Senado Federal, é proibida por lei, foi utilizada a
Un>dade F!Gcal de Referência - UFIR, para correção do valor do empréstimo.

ta. mU cruzeiros) atua.llzados pela Unidade Fiscal
<1e Re!erêncla - UFIR.
b) prazo para desembolso dos recuroos: 12 me-

ses.
e) jnroo: 10,50% a.a.
_
d) lndice de atualização moneüria. cio emiM"és·
timo: va.rla.çÕes da TR.
e) d~ão dos l'eelll'IIOS: obra.s de Infra-

estrutura.
f)condlções de pagamento:
- do .principal: em 96 parcelas mensais, vencendo•se a ,prtmelra 12 meses apôs a prtme>ra. liberação
- dos juroo: em parcelas mensals
Art. 3.0 O prazo máximo para o exerclcio da
presenlle autorização é de 270 (du2lentos e setenta)
d1a.s, a partir de sua publlca.ção.
·Art.. 4.0 Esta Resolução entra: em vigor na data de sua publiea.çã.o.
Sala da.s Coml&sõe.s, 25 de novembro de 1992. Ra.lm.undo Lira, Presidente- Esperidião Amln, Relator - BeBI Veras - Lavoisier Mala - Aluizio
Bezerra - &cio Alvares - Alvaro Pacheco - Henrique Almeida - .Jonas Pinheiro - Gerson Camata
~ .João Rooha Onofre Quina.n - Bello Pa.rp
- Mário Covas - Eduardo Suplicy - Albano Franco - .José Fopça - Ney Maranhão - Dario Pereira - Levy Dias - ValmJr Campelo - Nelson
Wedekin.

PARECER N.0 406, DE 1992
Da Comissão de _Assuntos J.i;co_nôQJ.icos,
sobre o Ofício "S" n. 0 60, de 1992 (Of. Presl
n.o 2.145, de 3-11-92, na origem), do Presidente do Banco Central do Brasil, encaminhando ao Senado Federal soUeitação da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa - PR, no
sentido de que seja autorizada a realização
de operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/A, no valor de ....
Cr$15.800.000.800,00 (qulnse bDhões de cru-

7. Em face do exposto, somos pela aprovação
do pedddo nos termos do seguinte:
PROJ'EI'O DE RESOLUÇAO N.O 81, DE 1992

Autoriza. a Prefeitura Municipal de Leoberto Leal-Se a contratar operação de crédito interno, junto ao Banco de Desenvolvimen ..
to do Estado de Santa Catarina S/A, BADESC,
no valor total de Cr$ 344. 670.000,00, atua.llzados pela Unidade Fiscal de Referência UFIR.
.
O Senado Federal resolve:

Art. 1.0 É a Prefeitura Mumkipal de I.eoberto
·wtar operação de crédito.
0·uãr:~~.,ij."~,jj;,ti11:êril'~Jb;ilt0 W'Blltl~ Desenvolvimento dg .ll;.•;_7__
tado de San<ta. Cata>rlna S/A - BADESC, no valor
total de Cr$ 344.670.000,00 (trezentos e quarenta e
quatro mllhões, seiscentos e setenta mll cruzeiros),
a serem aplicados em obras de Infra-estrutura urbana, no âmbito do Programa PROURB, em convênio com o Governo do Estado de Santa catartna.
Art. 2.0 . A operação de crédito a qoo .se refere
o rurtigo anterior será realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$ 344.670.000,00 (trezentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e seten-

zeiros).

Relator: Senador Alfonso Ca.mar~
o Senhor Pi-es!denlle do Banco Central do Bra.s!J
encaminha à consldera.ção do Senado Federal pedido
da Prefeitura Municipal de Ponta Grossa. - PR, no
sentido de que seja autortza.da a contratação de
operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná S/A, no valor de Cr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros). Os recursos advlndos de tal
operação serão aplicados em obras de infra-estrutura.

Trata-se de operação de- crédito a ser reafiza..:
da com recursos do FDU - Fundo Estaduail de Desenvolvim.ento Urbano~ _cuja fonte primária é o Tesouro do Estado do Paraná, o qual conta. com o
apoio suplementar do Banco Iuternoolonal para Reconstrução e Desenvolvi.menlo - BIRD.
Como bem ressalta o Parecer do BACEN (Parecer DEDIP/CODEM-92/416), a operação de crédito
pretendida "encontm-se dentro dos llm.ltes previstos• pela Resolução n.O 36/92, qoo são os seguintes:
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1 - Art. 2.0:
Despesa de Capital estimada para
o ano em curso (1992) ......... 132.281.000.000,00
Operações realizadas no exercicio 8. 646.492.300,00
Operação pretendida . . . . . . . . . . . . 15.000.000.000,00
Saldo ............................. 108.634.507. 700,00
2 - Art. 3.0 - I ( 0 ):

Dispêndio com encargos e amortizações da dívida vencida e vencível no ano pagas e a pagar ..
2.981.633.100,00
ou 27% da Receita Liquida Real . 4.1 7Rl 7Rl.?.OO 00
Operações já existentes .......• 3.H6.4112.300,110
Operação pretendida ...... ,___ ... . . 15 ooo. 00' 000.00
Saldo ............................ 25.335.268.900,00

3 -

Art. 3.0

-

II (••):

Margem de Poupança Real
68.369. 771. 000,00
ou 15% da Receita Liquida Real 34.323.200.700,00
Maior dispêndio anual (Cf. cronog.
do BACEN) ................. .. 12.478.475.103,00
Saldo .......... _.... .. . . .. . . .. . .. ll.844. 725.600,00
(•)

Prevalece o maior limite

( .. ) Prevalece o menor limite
Com relação aOs docwrieD.tos aPreSentados, constata-se que a Certidão Negativa de Débito - CND,
do Instituto Nacional de Seguro SOcial - INSS e a
Certidão de Regularidade de Situação - CRS, do
FGTS, já estão vencidas; é de todo conveniente revalidar as certidões citadas, para que a operação
possa ser efetivada~
Quanto aos demais documentos, exigidos de confonnldade com os arts. 5.0 e 6.Q da Resolução n. o
36/92, deste Senado, esses atendem aos dispositivos
citados, conforme pode ser verificado no exame do
processo.
O Plano Plurlanual de Investimento não fC>i
apresentado em razão da dispensa de sua elaboração,
concedida pelo Tribunal de CC>nta& do Estado do Paraná. àquela municipalidade, para o exerciclo corrente.
importante ressaltar que o parecer do Banco
Central assinala o fato de que a Prefeitura Municipal
de Ponta Grossa (PR), não pode ceder em garantia
da operação pretendida, parcelas do ICMS, ao agente financeiro, conforme determina a Lei Autorlzatlva,
uma vez que o art. 167, Item IV, da Constituição Federal, veda tal cessão. Nesse sentido, pondera que a
instituição financeira deverá ser alertada sobre tal
vedação, caso o Senado Federal autorize a operação
de crédito.
.
. ·
É
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ção pode ser autorizada, se obedecidos os seguintes
termos:
1) Valor da operação: Cr$Í5.000.000.000,00
(quinze bilhões de cruzeiros), atuallzados pela Taxa
Referencial - TR;
.2)- prazo para desembolso dOS recurSoS:, -i2
meses;
3) jC.r<.s: 12 a.a.;
4) índice de atualização monetária: varlaçaó da
Taxa de Referência;
5) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
6) condições de pagamento:
- do princliia!: em 48 paiiielas mensais; 'vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
Ante ao exposto, somos pelo acolhimento do
pleito nos termos do seguinte

PROJETO DE RESOLUÇAO N.O 82, DE 1992
Autoriza a Prefeitnra Monlcipal de Ponta
Grossa (PR) a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Paraná, S/4, no
valor de Cr$15.000.000.000,00 (qUinze bilhões
de cruzeiros), dentro do Programa Estadual
de De!lellvolvimento Urbano - PEDU.
Art. 1.0 É a Prefeitura Municipal de Ponta
Grossa. (PR), nos termos dos arts. 3.0, 4.0 , s.o e 6.0
da Resolução n.o 36/92, do Senado Federal, autorizada a contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná S/A, no valor de
Cr$15.000.000.000,00 (quinze bilhões de cruzeiros),
dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano - PEDU, para e:tecução de obras de infraestrutúra ·naquela municipalidade.
Art. 2. 0

A operação de crédito a que se- refere

o artigo anterior será realizada nas seguintes con-

dições:
1) Valor: Cr$15.000.000.000,00 (quinze bllbões
de cruzeiros), atualizados pela Taxa Referencial TR;
2) prazo para desembolso dos recursos: 12
meses;
3) juros: 12 a.a.;

4) índice de atualização monetária: Taxa referencial dtárla - TRD;
5 l destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
6) condições de pagamento:
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;

-

dos juros:

e~

parcelas mensais.

0

O aspecto garantia, contudo, foge ao alcance
da &solução n.o 36/92, uma vez que trata de garantias oferecidas como aval, o que não é o caso
da prantla contratual entre o BANESTADO e a
Pralltltura. Municipal de Ponta Gro'""' - PR.

Art. 3. O prazo máximo para o exarciclo da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dtas, a contar da publicação desta resolução.
Art. 4.0 ~ta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.

:besta forma, e de acordo com o Parecer DEDIP/
CODEM-92/416, de 27-10-92, do BACEN, a opera-

Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Ura, Presidente. - Alfonso Camargo, Re-
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Lr.tor - Aluísio Bezerra - BeBi Veras - Valmir
Campelo - Lavoisier Mala - João Rocha - Onofre
Qulnan. Gerson Camata - Jonas ~eiro BeiJo Parp - i..e'vy Dias - Elclo Alvares - Mário
eon. - &nrlqne Almeida - Albano Franco ....,.

-n

-

Wedeldn -

Ney Maranbão -

Alvaro Paeheeo Dario Pereira.

José FoPÇ&

PARECER N.0 407, DE 1992
Da Comlsslo de Assuntos Econõmlcos, S<!bre o Oficio •s• n.0 21, de 19112, do Senhor
Prefeito Municipal de GDimarãnla - MG, soUcitando autorização do Senado Federal, para
contratar operação de crédito no valor de Cr$
300.000.000,00, jnnto ao Banco de Deaenvolvlmento de Minas Gerais - BDMG, destinados
a pavimentação de vias públlcas.
Relator: Senador Ronan Tito
l!i submetido à apreclaçio do Sensdo Federal
pedido formulado pela Prefeitura Municipal de Gulmarãnea-MG; relativo à autorização para que possa
realizar operação de crédito no valor total de Cr$
300.000.000.00 (trezentos milhões de cruzeiros).
O montante do operação de crédito, a ser contratado junto ao Banco ~de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG, destina-se à pavimentação de vias públicas naquela municipalidade.
Ressalte-se, aludo, que a operação de crédito
a ser realizado envolverá recursos do Fundo de
Desenvolvimento urbano - FUNDEURB, que têm em
dotações orçamentárias estaduais, e em suas operaçÕes de crédito as fontes principais de recursos
(além, logicamente, do próprio resultado do Fundo).
Esta. operação de crédito deverá ser realimda.
com as seguintes caracterfstlcas financeiras:
a) Valor: Cr$ 300.000. 000,00 (Trezentos milhões
de cruzeiros), a preços de junho/92;
b) Prazo para desembolso dos recursos: 6 (seis)
meses;
c) Juros: 12% a. a.;
d) índice de atualização monetária: TRD;
e) Garantia: Caução de quotas-partes do ICMS
e/ou FPM;
f) Gondições de pagamento: Do prloclpal: em
42 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 6 (seis)
meses após a primeira liberação. Dos juros: em parcelas mensais.
Quanto aos mecanismos de controle das operações de crédito, definidos a nlvel constitucional e
regulamentados pela resolução n.O 36/92 do Senado
Federal, cabem os seguintes esclarecimentos:
1) Os Umites de endividamento, definidos nos
artigos 2.0 e 3.o do citado resolução do Senado Federal foram atendidos, conforme demonstrado no
parecer DEDIF/CODEM-92/0422, de 1992, do Banco
Central do Brasil;
2) As condições e exigências estipuladas nos artigos 4.0, 5.' e 6.0 do resolução 36/92 foram, também, atendidas;
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3) O Parecer do Banco Central do Brasil, salienta, aludo, que a pretendido operação de crédito
irá impactar a margem do BDMG disponlvel para
operar cal!!" o setor p11bllco;
4) Pondera, ademals, que o artigo 3.0 do lei autorizatlva municipal, n.0 533/92, permitindo ao Cbefe
do Executivo ceder, em garantia, ao agente financeiro, parcelas do ICMS e do Fundo de Participação dos Municípios - FPM, em montantes necessários na forma do que venha a ser contratado,
fere ~ preceito constitucional expresso no item IV
de seu art. 167, que veda tal cessão. Nesse sentido,
o Parecer assinala que a instituição financeira será
alertada sobre a vedeção
Todovia, tal questão, por se tratar de g~tla
contratual do operação de crédito entre a Prefeitura
de Gulmarãnla-MG e o BDMG, foge aos aspectos
regidos pela resolução 36/92, do Senado Federal,
a qual regulamenta Umites de endividamento e garantias oferecidas como aval, por entidades públicas: União, Estedo, Distrito Federal, Municípios e
suas autarquias.
As demais formalidades prévias à contratação de
operação de crédito interno prescritas na Constituição Federal e na Resolução n.0 36/92 do Senado
Federal foram obedecidas.
Somos, portanto, pela autorização pleiteada pelo
oficio "S" 21, de 1992, nos termos do seguinte:

PROJETO DE RESOLUÇAO
N.o 83, DE 1992

Autoriza a Prefeitura Municipal de Guinwrãnia-MG, a contratar operação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas
Gerais S.A. BDMG, no valor de Cr$
300.000.000,00 (trezentos milhões de cruzeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 1t a Prefeitura Municipal de Gulmarãnla-MG autorizad!i' a contratar operação de crédito
no valor de .Cr$ 300. 000. 0~00,00 (trezento milhões de
cruzeiros), junto ao Banco de Desenvolvimento de
Minas Gerais S.A. - BDMG.
Parágrafo único. Os recursos provenientes do
operação de crédito referido neste artigo destinamse à pavimentação de vias públicas naquela municipalidade.
Art. 2.0 As condições financeiras básicas da operação de crédito são as seguintes:
a) Valor pretendido: Cr$ 300.000.000,00 (trezentos milbões de. _cruooiros), atuallzados pela Taxa Referencial - -TR;
42 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 6 (seis)
meses;
c) Juros: 12% a.a.;
d) índice de atualização monetárls: TRD;
e) Condições de pagamento: Do prloclpal: em
42 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 6 (seis)
meses após a primeira liberação. Dos juros: em
parcelas mensais.
Art. s.o A autorização concedida por esta r·-··
solução deverá ser exercida num prazo de 270 (du-
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No>:
De conformld&de com u dlaposlc;;lles COII!IIanletl
-nmnuts. 2.• e 3.0 d& Resolução n.• 36, de 30-6-92, os
!Imites &plicáveis à Prefeltum Municipal de Guaplram_& (PR), ·neste exerclclo, são os segnlntea: ·
t

zento~

e setenta) dias, contados da data de sua pu-

blicaçao.

_

-

Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na dat&
de sua publicação.
Sal& das Comissões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Llr&, Presidente - Ronau Tito, Rel&tor
- Beol Veras- Lavoisier Mala- Mário CovasJoD&S PIDhelro - Elcio AIVlU"eS - Henrique Almeida - Alvaro P&eheco - Aluizlo Bezerra - Dario
Pereira - João Rocha - Onofre Qulnan - Nelson
Wedekin - Bello l'll«la - Albaao Franco - José
Fogaça - Lel>y Dias - Ney Marauhio - Vabnlr
Campelo.
· ·

PARECER N.0 408, DE 1992

Da Comissão
sobi-e o

de AMlllltos

Econ6mlcos

Oficio - "8" n.0 4:1, de 1992

(Ofid.o.

PRESI-92/1763, de 23-9-92, na o~), do Pre.sldente do Banco Central do Br&all, eneamlnh&ndo ao Senado Federal soUeltaçlio da Prefeitura Municipal de Guaplnma (PR), no
sentido de que seJa antorlacla a reallração de
operaçio de crédl.to jUDto ao Banco do Estado
do .Paraná [S/A., no valor de Cr$2'78.oot.OOO,OO
(duzentos ~- setenta e . oito mDhões de ern•

-··

Relator: Senador Affonso CamarJ:o

o Senhor Presidente do B&DCO Central do BraSll
encaminha à consider&ção do Senado Federal pedido

da Preleitura Municipal de Guaplr&ma ·(PR), no
sentido de que seja autorizada a contratação de operação de crédito junto ao Bwtco do Estado do ~7
raná S/A, no valor de Cr$278.000.000,00 (duzentos e
setenta e. oito milhões de cruzeiros). Os recursos
advindos de tal contmtação serão destinados à._lmplwttação de obras de infm-estrutum n&quele municipio.
:rmta-se de operação de crédito & ser reallzada
com recursos do FDU - Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano, cuj& fonte prlmári& é o Tesouro
do Estado do Par&nã, o qual conta com o apoio suplementar do BIRD - Banco Intemaclonal para a
Reconstrução e Desenvolvimento.
Como bem ressalta o parecer do Bacen (Parecer
DEDIP/CODEM-92/0385), & oper&ção de crédito pretendida "não eleva o nivel de exposiç!i(\ da instltnlção
de crédito com o setor públiCO", uma vez que as
opemções realizadas &O abrigo do PEDU n!io lmp&ctam as rubricas enumeradas pel& Circul&r n.• 1.788,
do BACEN.
.
Com re!&ç!io &os documentos &presentados, constata-se que & Certidão Neg&tiV& do FGTS já está
vencida; é de todo conveniente rev&Udar tal situação, pam que a operação poSS& :!"r efet!V&da.

· ··· Q.J.:nto oo;,

ae.nlifs Clooum:ent<is:; exlg!<los ile .:o.n~

formldade com os &rts. 5.o e 6.0 da Resolução n.•
36/92, de 30·6-92, deste ~ · eosea atendem. dispositivos citados, conforme- pode ser verificado

no exame do processo.

-

· -

Cr$
1) Despesas de capital estimada -para.
o &no· em cursO (art. 2.0 ) ••••• ·•• : 21M .100. 000,00
2) Dispêndio com enc&rgOS e &mar•
tlzações da divida vencida e ven. · ()lvel no &DO, pagos e a .pagar .. , _. . 72.029.900,00
ou; 27% da Reoelta Liqnlda Real
<&rt. a.•. I> ..................... . MO .299. 500,00
~) Màrgem de Poup&nÇ& Real ...••. 251.448.100.00
.ou, . 15% da Rec;eita Liquide El.eal
(art. 3.0 , ll) . . . • . . • . • • . . . ••. • . . • 355.'122.000,00
Desta form&, os !Imites previstos na Reeoluçlo
n.O 36/92, comportam & reaUZ!!çlo da operação de
crédito em anãllse.
A n!io &presentação do Pi&no Plurianual de Investimento se deve a condições especillls conoideradas nos &rts. 29, 165 e 188 da Constitniçil.o FedBrlll.,
nos &rts. 11 e 35 do ADCT e no &rt. 16 da Comtitniçil.o Estadual, &SSim como n& Lei OrgAnlca do Municlplo.
Assim, e de &eordo com o Parecer DEDIP/
CODEM-92/0385, de 9-9-92, do BACEN, a operaçlo
pode ser &utorizada, se obedecidos os II8CIIÜ\te&
termos:
1) valor: Cr$278.000.000,00 (duzentos e lletenta e
oito milhões de cruzeiros);
2) prazo para. desembolso dos recursos: ·1:1

meses;
3)

juros: 12% a.&.;

4) indÍce de &tuallzaç!io monetãri&: taxa referencial dlãri&.- TRD.
5) destln&ção dos recursos: obras de infra-ee-

trutura;
6)

condições de - t o :

. ~ · ~~o p_rlnc!pa.l:·.em .48 p&reelas ~sais,-.-.
do a primeira 12 <doze) meses após
r&ção; •

-

&

primeira libe-

dos juros: em p&reelas meosals.

Pondera, &ind&, o Banco Centrai que a Prefeitura Municipal de Gw.plr&ma - PR, n!io pode ceder
em g&r&ntl& da oper&Çio pretendld&, parcelaa do
ICMS, &O aeente finanCeiro, conforme especificado
n& Lei Autorlze.tiva, uma """ que o art. urr. u.n IV,.
da Constluiç!io Federal, V8!fa tal OOIII!io. N- .mU-do, o parecer ossJnplp que a tnstttulçlo flnenoeln
será alertad& sobre &vedaçlo, caso o pleito -.Ja aprovado pelo Senado J'ederal.
Contudo, tal qW!ftlo, por ae tratü dt! pnDtlia
contratual da operaçio de crédito entra a Prefeitura
de Guaplr&ma e o BANESTADO, , _ ao. 11111!110fo1
regidos pei& Reeoluçil.o n.o 38/92, do Senlldo ~
a- qual regulamenta llmites11&-~.--
rwtttas ofereeldas como aval, por lllltldad• - Ullllo,
Estados, Distrito Federal, Municfpios e Udarqui&s (p&rticularmento 011 lt T.0 , 10, 11, 1:1 • u do
0
0
art. 3.0, e &rts. oi.O, 5. e 8. da Relloluçlo n.• .,.),
lmplle&ndo no"" operaçio de crédito.
- .
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Relator: Senador Affonso ca.ma.rco
o Senhor P!resldente do Bamco Central do Brasil

submete à

S~preciação

<IA!ata Casa, o pedido de auto-

PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 84, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de Guaplrama (PR), a contratar operação de crédito
junto ao Banco do Estado do Parauá S/A, no
valor de Cr$278 .IHHI.IHHI,OO (duzentos e setenta
e oito mllhões de cruzeiros).

rização formulado pela Pre!eltum M'lmlcl;pal. de
Campo Largo - ·PR, para contnvtar •ope!'3iÇão de
crédito Jooto ao Ba.nco do Estado do Pa.raná. S/A -

Art. 1.0 l!: a Prefeitura Municipal de Guapirama (PR), nos termos dos arts. 3.0 , 4.0, 5.0 e 6.0 daRe-

b) prazo de carência: 12 Dl6!le6 o. pa.rtLr da. 1.•
liberação;
c) sistema de rumorttzação: fraJnc& <tabela
price);
d) taxa de juros: 12% a.a.;
e) índice de atnal!zaçiío monetá.r!a: ~
daTR;
f) forma de paga.mento: prestações m,...Js;
r> peoriodo de liberação: até 12 meses;
. h) periodo de carência: outubro/92 a setem.bro/93 (<stlmatlval;
I) inicio do retorno: 30 de ouflwbro de 11993 (estimativa).

solução n. 0 36/92, do
contratar operação de
tado do Paraná S/A,
(duzentos e setenta e

Senado Federal, autorlzads a
crédito junto ao Banco do Es·
no valor de Cr$278.000.000,00
oito mllhões de cruzeiros).

Art. 2.0 A operação de crédito a que se refere
o artigo anterior será realizada nas seguintes condições:
1) valor: Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e
oito milhões de cruzeiros), atualizados pela TaxaReferencial - TR;
2) prazo para desembolso · dos recursos: 12
meses;
3) juros: 12% a.a.;
4) lndice de atualização monetária: taxa referencial diária - TRD;
5) destinação dos recursos: obras de ln!ra-estrutura;.

6) condições de pagamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo a primeira 12 (doze) meses após a primeira
liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3.0 O prazo máximo para o exercício da
presente autorização é de 270 (duzentos e setenta)
dias.

Art. 4. Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
0

Sals das Comlssões, 25 de novembro de 1992. Raimundo Ura, Presidento - Mfonso CllmaJ:co, Re-

lator -

Beni Veras -

Lavolsler Maia -

Gerson

Camata - lonas Pinheiro - i!Ielo Alvares - Nelson
Wedeldn - Henrique Almeida - Alvaro Paebeco Dario Pereira - Alnfzlo Bezerra - Valmlr Campelo
- loão Rocha- Onofre Qulnan- Bello Parp ~ Dias Mário Covas - Albano Franco - losé
Fopça - Ney Maranbio.
•

PARECER N.0 409, .. DE 1992
Da

Comls8áo

de AoSunt:ú Eeon6inlcoa ioo-

bre o Ofic.io "S" n.o 41, de 1992, do Sr. Pnsldente do Banco Central do Brasil, relativo ao .
pedido da Prefeitura Munleipal de Campo
Larco - PB, PIU.'& reaiiSIU' openção de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de Cr$
6.100. 000.000,00 (seis bllhõos de Cll'Uielrol) •

BANESTADO, nas seguintes condições:

a) valor: Or$6.000.000.000,00 (seis bllllões de
cruzeiros) ;

. O<m!ol'lne estabeleee a lei municlipal que autoriza o chefe daquele Poder Elreeutlvo a contratar operações de crédito, os recursos advindes do elll1préstlmo serão utlllzados em obra& de lnf·ra-estrutura
Ul'baina, nos termos do Aoordo ode Par.tlclpação com
o Governo <lo Estado para eJOOOUção do Programa
Estadual de Desenvolvimento urbano - PEDU. As-

sim, a operação tem como fonte os recursos do

Fll!ndo Estadual de Desenvolvim.eDto Ui!'balno FDU, flna.nciado com dotações...do. 'l'el!llum...do. ~ _
tado do Paraná e do wpolo~_,JI~.BM!90n
Internacional para :Reconstrução e Desenvolvimento
(BlRD).

Nos termos do art. 6.0 , f 1.0 , alínea r, da Resolução n.0 36/92 do SF, o Banco Central do Brasll examinou o pedido e, oontorme Parecer- OEDI!P/COPEM
- 92/0392, de 10-9-92, não apreoentou nenhuma
objeção quanto aos Impactos monetário, cambiai. e
de endividamento públ1oo, Inclusive no que diz -..
peito aos limites ~belecldos pelo Senado Federal.
O Banco Central ressalta, .porém, que a cessão
de pa.roelas do ICMS como ganmtla ao .Agente F1DtUlcelrc é vedada pela OOnlltltuição Federal, em
seu art. 167, Jnclso IV. Todavia, a própria autoridade monetá.rla. IL!irma. em seu parecer, que a. lmltltulção flnaillcelra ser& alertada aobre essa vedação,
"""" o Senado Federal aprove o plelto.
Oontudo, tal questio, por se tratar de garantia
oontmtua.I de operação de crédito entre a Prefe!l;urfa
de 0a.mpo Largo e o Banestado, fase aoo a.speet,oa
regidos pela Resolução n.0 36/92, do Senado Federal,
a qual regulamenta limites de endividamento e 11&-rantiBB o!erecldaa como o.'l'&l, por entidades- tl':ntio,
Estados, Distrito Federal, Municípios e suas autarqulaa (pa.rtl.cuia:mente os 11 7.o, 10, 11, 12 e 13 do
art, 3.o, e IU'ts. 4,,0 , 5,0 e 6,0 da ResolUção n.0 3Gf9o2),
lmiPllea.ndo nova ~de crédito.
A documentação que 1natru.1 o peciJdo sob exame
eatá de a:cordo com o di.!Jposto no 8llt. 5.0 e no 1 1.o
!iJ> art. 6.o da Resolução n.0 36/92. Deve-se ressaltar
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que, conforme declaração· do Sr. Prefeito MUillclpal,
à.s fi. 16 do processo, aquela prefeitura "deverá elaborar seu projeto de lei do plano plurlanua.l no primeiro exerclclo flna.ncelro do próximo mandlllto prefeitoral".
Ante o exposto, somoo fa.vorável.s à. aprovação
deate pleito, nos termos do seguinte

11R0JET0 DE RESOLUÇAO N.0 85, DE 1992
Autorlsa a Prefeitura Munlelpal de caPR, a contratar operação de erédlto
junto ao Ba'l.co do E•tado do Paraná - S/A,
BANESTADo; no-valur de Cr$6.000.ooo.ooo,oo
(seis bUhões de cruzeirus) .
O Senado Federal reoolve:
·--·- Aa::t.._l2_l!L..a.•.Rmteltura Municipal de q&mpo
~---~~ ·:~ a contratar ·operaçao de
crédito junto ao Banco do Estado do Paraná.- SIA
(BANESTADO), no valor de Cr$6.000.000,000,80'
(seis bilhões de cruzeiros), a serem aplicados em
obras de infra-estrutura. urbana, eonforme Aeordo
de Participação firmado com o gove'I"Ilo daquele es- .
tado para execução do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano "'-- PEDU. ·· · - · ·
Lar&"o -

A!rt. 2.0 A operação de crédito· a que se re:iere
o artigo anterior será rea1lzada nas seguintes con,
dlções:
'
a.) valor: Cr$6.000.000.000,00 (sel.s •bilhões de.
cruzeiros), atual!zados pela Taxa Ref<>renelal - TR;

ses;

b) prazo para. d<>Semboloo dos recursos: 12 mec) juros: 12% a.a.;
d) ín<liee de .Atual!za.ção Monetálrla.: TR;

e) destinação dos 1'00Ul"ll0S! obrou< de lnfraestrutrutura l>l"bana, no ílmblto do ·Programa Estadual de De:;envolvlmento 'P'rbano CPEDU) ;
f) condições de pagam<>nto:
- do principal em 43' parcelas mensala, vencendo-se a primeira 12 m"""" após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensals.,
Art. 3.0 o prazo máximo para o exereiclo da
_presente a.utor!za.ção é de, 271) <~tos e setenta>
dias.
-. ,
.,
Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na data
d" sua. publicação.
Sala dM Seasões, 25 d" novembro de 1992. Ra.lmundo Lira, iE'l"e8!dente; Affooso CBmariO. Relator _,Benl Vens - Lavoisier Ma.la - Aluhl.o Bezerra - Valmlr Ca.m.pelo - Da.rlo Pereira - José
Fop.ça - Levy Dias - Mário Covas - Ney Maranhão - Nelson Wedeldn - Gerson ca.ma.ta - Jonas
Pinheiro - Elclo Alvares - Henrique Almeida Al11L1'0 Pacheco - João Rooba - Bello Parp - Albano FraDeo.

Novembro de 1992

PARECER N.0 410, DE 1992
Da Comissão de Assuntos Econõmicos
sobre o Oficio •s• n.o 34, de 1992 (Ofício n.o
92/92 Ass-GAB, na origem), do Senhor Prefeito Municipal de São Martinho - RS, solicitando autorização para contratar operação de
crédito junto ao Bauco de Desenvolvimento do
Estado do Rio Grande do Sul _, BADESUL,
no valor de Cr$504.1)33.173,77, dentro do Programa Integrado de Melborla. Soclal PIMES.
Rélstor: Senador José Foga.ça
O Senhor Prefeito Municipal de São Martinho RS, encaminha a.o Senado Federal, através do Oficio
"S" n.O 34, de 1992, pleito no sentido que seja autorlza.da opera.ção de crédito no valor de ....... .
Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro milhões, trln~~e: três núl, cento e setenta e três cruzeiros e setenta e sete centavos) a preços de julho \fe 1992., .

. Destinam-se os r<>eursos à exoouçAo d<> projetos
de Infl-a-estrutura urbana (asfalto, calçamento, esgo-

to pluvial e llumlna.ção pública), equipamento comunitário e desenvolvimento Institucional, dentro do
Program Integra.do de Melhoria Social - PIMES,
em exooução no âmbito do Estado do Rio Grande
do Sul.
Os recursos do PIMES, que constituem o Fundo
de Investimentos do Programa Integrado de Melhoria Social - FUNDOPIMES, provêm dó Orçamento
Geral do Estado do Rio Grande do Sui, de en;~préa
timo do Banco· MIIÍldial (Empréstimo n:• BR-3129 ao
Governo do Estado do Rio Grande do Sul), e do
retomo de opera.ções já contratadas.
. A operação de crédito sob exame apresenta as
seguintes cara.cterlsticas:
a) valor pretendido: Cr$504.1l33.. 173,77, a preços
de julho/92;
b) prazo para desembolso dos recursos: 7
meses;
e) juros: 11% a.a.;
d) índice de atuaJJza.çlío monetária: IGP - FGV;
e) destlna.çio dos recursos: Execução do Programa Integrado de Melhoria. Social - PIMES;
f) condições de papmento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;
-

dos juros: em parcelas mensais.

Instruem o processo os documentos exigidos pela
Resolução n.o 36/92, do Senado Federal, entendendose, no entanto, que as Certidões Negativas do INSS,
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Receita Federal e Caixa Económica (FGTS) neces-

sitam revalidação prévia à assinatura do contrato,
pois encontram-se com validade vencida.
O Banco central do Brasil pronunciou-se sobre
a operação de crédito através do Parecer DEDIP/
CODEM-92/0415, de 26-10-92, quanto ao enquadramento do empréstimo nos limites da Resolução n.O
36/92, acima referida, tendo concluldo que não há
neste particular, qualquer óbice à realização da ope~
ração pretendida.
O referido parecer observa, no entanto, que a
Lei Municipal n.O 983/92, que autorizou a contratação
da operação, permitiu ao Chefe do Executivo ceder,
em garantia, ao Agente Financeiro parcelas do ICMS,
ou tributo que o substituir, o que contraria dispositivo constitucional (art, 167, IV), que veda tal cessão.
O Banco Central alertará o Agente Financeiro quanto à redação, caso seja a operação aprovada pelo
Senado Federal.
Trata-se, segundo nosSo entender, de questão.
que por se constituir garantia contratual da opera~
ção de crédito entre a Prefeitura Municipal de São
Martinho - RS e o Badesul, foge aos aspectos regidos peis Resolução n.0 36/92, do Senado Federal, a
qual regulamenta limites de endividamento e garantias concedidas como aval por entidades - União
Estados, Distrito Federal, Municlpios e suas autar:
qulas (particularmente os n 7.o' 10, 11, 12 e 13 do
art. 3.0 e arts. 4.0, s.o e 6.0 da Resolução n.O 36/92, implicando nova operação.
Diante do acima exposto, e considerando o mérito do pleito, somos de parecer favorável à autorização solicitada no Oficio "S" n.O

34~

de 1992, nos

termos do segulote:
PROJETo 'DE RESOLUÇAO N.O 86, DE 1992
Autoriza a Prefeitura Municipal de São
Martinho - RS, a contratar operação de crédito junto . ao Banco de Desenvolvimento do
Estado do Rio Grande do Sul - BADESuL, no
valor de Cr$5M.033.173,77, dentro do Progra. ma lntecrado de Melhoria Social - PIMES,
para execuçio de projetas de lnfra-estmtura
urbana e desenvolvimento Institucional, naquela municipalidade.
O Senado Federal resolve:
Art. 1.0 11: autorizada a Prefeitura Municipal de
São Martinho a contratar, nos termos da Resolução
n.o 36/92, do Senado Federal, operação de crédito
junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do
Rio Grande do Sul- BADESUL, no valor de ....... .
Cr$54M.033.173,77 (quinhentos e quatro mllhões, trinta e três mil, cento e setenta e três cruzeiros e setenta e sete centavos).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste
artigo são provenientes do Fundo de Investimentos
do Programa Integrado de Melhoria Social FUNDOPIMES e serão destinados à execução de projetas de Infra-estrutura urbana e desenvolvimento
inatituclonal no Municlpio de São Martinho - RS.
Art. 2.0 As condições financeiras da operação
são as seguintes:
a) valor pretendido: Cr$504.033.173,77 (quinhentos e quatro mllhões, trinta e três mil, cento e seten-

ta e três cruzeiros e setenta e sete centavos), _a preços de julho/92, atualizados pelo IGP da FGV;
b) prazo
meses;

para

desembolso dos

recursos:

7

c) jnros: 11% a.a.;

d) indice de

atnai~

monetária: IGP-FGV;

c) destinação dos recursos: execução do Programa Integrado de Melhoria Social;

f) condições de pagamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;
- dos juros: em parcelas mensais.
· Art. 3.0 A autorização de que trata esta resolução exercida rio prazo de 270 (duzentos e setenta)
dias a contar da data de sua publicação.
·
Art. 4.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. - ·
Raimundo Ura, Presidente - José f'opça, Relator Henrique Almeida - :ilcio Alvares - Jonas Pinheiro
- Alvaro Pacheco - Lavoisier Maia - Benl Veras
- Gerson Cmnata - João Rocha - Onog<e Qulnan
- BeUo Parga - Mário Covas - Albano Franco Ney Maranhão - Dario Pereira - Levy Dias Vaim!r Campeio Nelson Wedekin Aluizlo
Bezerra.

PARECER N.0 411, DE 1992
D10 Comissão de Assuntos Eeonômlcos, so-

bre o Ofício "S" n.O 42, de 1992 (Of, PRESIJ
92/1764, de 23-9-92, n10 origem), do.Presidente
do Banco Central do Brasil, em exercício, eneaminhando ao Senado Federal solicitação da
Prefeitura Municipal de Campo Mourão - PR,
para realizar operação de crédito junto ao
Banro do Estado do Paraná - BANESTADO,
no vD.Ior de Cr$4.000.000.000,00 (quatro bi-

lhões de cruzeiros), com reeursos do Fundo
Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU.
Relator: Senador Affonse Camargo
o Presidente do Banco Central, em exerc!clo,
encaminha à. consideração do Senado Federal, nos
termos da Resolução n.o 36/92, pedido d10 Prefeitura
Munl.clpal de Campo Mourão - PR, no sentido de
·realizar operação de crédito junto ao Bamco do Estado do Paramá - BANESTADO, no valor de Cr$
4.000.000.000,00 (qu~>tro bilhões de cruzeiros).
Traita-lle de flnamciamento d""tinado a obrW!
de lnfm-estrutura que beneficiarão as populações
de baixa renda, dentro do Programa Estadua.I de
•Desenvolvimento Urbano - PEDU. Os recursos são
oriundos do Tesouro Geral do Estado do Paraná,
contamio suplementarmente com IIIPOrte do Banco
lntemacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD, de aoordo com o Contrato de Empréstimo n.O 3 .100-BR, de 114 de agostx> de 1989.
·A operação sob análli!e poosul as seguintes caracterlsticas:

9546 Sexta-feira 27

DIÁRIO DO(:O_NGRESSO N_ACIONAL (Seção II)

a) val<lr pretendido: Cr$4.000.000.000,00 (quatro ·bilhões de cruzeiros), atu.a.llzados pela Taxa de
Referência - TR.;
b) prazo para desembolso doo reeurso.s: 112 meses;
c) juros: 12% a.a.;
d) !ndl<le de at,allzaç!io monetária: TRD;
e) destinação doo reeursos: obras de Infra-estrutura;
f) condições de pagamento:
- do principal: em 48'paroolaa meMal&, wmcendo-se a primeira 12 DJe'le.O após a pr!melm liberação;
dos juros: em pareei as mensais.
prooesso encontra-sé adequadàmente _Ins~
truido, constando do mesmo a.s Certidões Negativas
de Débito junto à Receita F'ederal, INSS e Caixa
Econõm!ea, bem como as demais exigências da Re-.
oolução n. 0 36/92, do Senado .Federa~ quanto à
Inexistência de contratação de operações de crédito
por antecipação de treeelta e declaração de cumprimento das <;l!sposlções constitucionais ( art. 212, arts.
145 e 156 e art. 38 do ADCT) .
·
Cabe escl~ que a· Lei OrgAn!ea do Mun!cfpio, os arts. 29, 165 e 166 da Constituição Federal. e
os a.rts. 11 e 35 do ADCT, permitem à Prefeitura de
campo Mourão elaborar seu 'Pl'OJeto de lei do Plano
P!urianual no primeiro exerclclo financeiro do próximo mandato prefeitoral., razão por que não foi
anexado ao processo sob análise. Compõem, ainda,
a instrução do pleito, a Lei de Diretr!zes Orçamentárias e Balancetes Ffnaneelros do per!<>do de junho
de 91 a junho de 92.
O -parecer do Banco Central <Parecer DEDJP/
CODEM-92/0394, de 21-9-92) emitido em fUnção das
exigências da Re.solução n.O 36/92, adrede referida,
constatou que o Municlq)io de Campo Mourão dispõe
de Or$5.836.110 mil como estimativa. para despesas
de capital, dispêndios e enca;rgos vencíveis no ano
de Cr$1.648.666,8 mil, .sendo 27% da Receita Liquida Real de Cr$7.277.448,3 mU, a margem de Poupança Real de Cr$6. 211. 522,3 ~ estimando-se em
Cr$4.033.026,3 a parcela de 15% da ·Receita Liquida
-

O

Real.

.

Está, portanto, a operação de crédito em questão, oontlda noo limites de endividamento estabelecldoo na Resolução n.o 36/92, não ~o impacto monetário adicional no setor externo, dada sua
clrclllWClição estadual.
•
Entende o Baneo Central não haver qualquer
óbice à autorização pretendida. Pondera, no entanto, que o art. 3.0 da Lei Alutorlzativa. Municipal
permite ao Chefe do Exceutivo ceder, em garantia.
ao Agente Financeiro, ·pareelas do ICMS ou tributo
que o venha substituir, o que fere o preceito constitucional expresso no item IV, do art. •167, que veda
81 ce.tsio. NQSto eet:ttido, o parecer .asst.nala que a
nstitu!ção financeira será alertada .sobre a veda!lío, caso o pleito seja aprovado pelo Senado Federal~
Contudo, tal questão, por se tratar de garantia
ontratual da operação de crédito entre a Prefeitura
e Campo Mourão e o Banestado, foge aos aspectos
lgldos pela Resolução n.0 36/92, do Senado Federal,
qual regulamenta limites de endividamento e ga~
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raritias of-erecidas como aval, por entidades- União,
estados, Distrito Federal, municipios e suas autarquias (particularmente os §§ 7.0 , 10, 11, 12 e 13 do
art. 3.o, e a:rts. 4. 0 , 5.o e 6. 0 , da Resolução n.0 36/92),

implicando nova operação de crédito.
Diante do acima exposto, somos de parecer favorável à autorização .solicitada pela Prefeitura de
Campo Mourão - PR, noo termoo doseguln1le:
PROJETO DE RESOLUÇAO N.0 87, DE 1992

Autoriza a. PrefeitUI'lL de Campo Mourão
PR, a. contratar operação de crédito junto ao
Banco do Estado do Paraná - BANESTADO,
com recursos do FundG Estadual de Desenvolvimento Urbano - FDU, nó valor de Cr$
____4.000.000.000,00 (quatro bilhões de eruzelros),
destinados a. obras de infra-estrutUI'lL IUUiuela
Jllunioipa.lidade.
O Senado Federal resol'V'e:

Art 1.0 1!: a~ a Prefeitura Municipal de
Mourão, noo 1lennoo da Resolução n.o 36/92,
a contratar operação de crédito jU'Ilto ao -nco do
Estado do ParaJl:á. - BANES'l'ADO, no valor de
Cr$4.000.000.000,00 (quatro bilhões de eruzeiros).
Pruágrafo únioo. Os recursos referidoo neste
artigo integram o Fundo Estadual de Iloesenvolvimento Urbano - FDU, e o financiamento objetiva
a execução de obras de infra-estrutura dentro do
Prog:ranla Estadual de Desenvolvimento Urt>ano -

cami>o

PEDU.

Art. 2.0 A operação de crédi<ti> ora. autorlia.da
terá as segu!nte.s' características:
-a) valor pretendido: Cr$4-.000.QOO.OOO,OO (quatro bilhões de cruzeiros), atualizadoo ]leia Taxa Referencial - TR;
b) prazo para desembolso dos reeursoo: 12 me12% a..a.;
indice de atual!za.ção monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação doo recutt;os: obras de Infra-esc) jll.I'OO:

d)

trutura;

f) condições de pagamento;
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se a primeira 12 meses após a primeira liberação;
- dos juros: em pa.rceias mensais.
Art 3.0 O prazo máximo para o exerclclo da
.presente autorização é de até 270 (duzentos e se·tenta) diu, a contar de <ma. publicação.
·
Arl. 4.0 Esta resolução entra em vigor na data
de sua publicação.
Sala das Comissões, 25 de novembro de 1992. Kaimu.ndo Lira, .Piresldente - AffOIISI> Ca.Jnarco,
Relator - BeDi
Lavoisier Maia - Gerson
C&mata. - .Jonas Pinheiro - E1elo Alvares - Henrique Almeida - Alvaro Paeh- - Albano Fratulo
- Alaízio Be...-ra - Valmlr Canqlelo - .João Rocha - Onofre Quinan - BeiJe> Parp. - Márle> CC>vas - Levy Dias - .José Fopça - Ney MaraDhão
- Dario Pereira - Nelson Wedddn.

veras -

/
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PARECER N• 412, DE 1992

Da ComiSSão de Constituição, Justiça e Cidadania
sobre o Projeto de Lei da Câmara n' 11/91 - Complementar, originário da Câmara, que dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público.
Relator: Senador Amlr Lando

Versam os presentes autos sobre PLC, dispondo sobre
a organização, as atribuições e estatuto do Ministério Público
que vem complementar disposição da Magna Carta em vigor.
Em se tratando de Lei Complementar que na sua essência
visa organizar o M.P. , a teor do novo texto Con~titucional,
a lei deve subsumir-se aos princípios gerais ali consubstanciados de modo a traduzir desdobramentos coerentes daqueles
pontos referenciais.
A apreciação do texto deve ser sistemática, de modo
a não comprometer a articulação orgânica do diploma legal,
e, sobremodo, dos fins e objetivos a que Se destina.
A análise da matéria- prolongou-se em demasia, contudo,
o tempo foi melhor conselheiro e juiz diante da complexidade
da mesma, e, compreensível quando era indispensável um
lapso de maturação das relações supervenientes que enconM
traram na soberania da práxis soluções plausíveis, as quais
se vislumbraram justas enquanto factíveis. A ver~ade vem
saudada pela credibilidade manifestada pCia sociedade através
de visível reconhecimento público. Tais elementos possibilitaram ao relator, após ouvir cumpridamente os segmentos
envolvidos com a matéria, a tentativa de extrair um denominador comum entre a supremacia do Texto Con-Stitucional
e os interesses em jogo.-Entretanto jamais se trQ,ns_igiur~lativa
mente aos princípios· maiores do Estatuto S.upremo, bem corno, a jurisprudência recente da Suprema Corte.
A leitura do Texto Constitucional, segundo um proce~so
dedutivo exigente, antecipa o teor básico_das normas necessárias a dar organicidade às instituições da estq.1.tura estat!"L
Nesse passo, impõe-Se conc-eituar e definir o papei do Ministério Público no âmbito da Organização do Est_ado Brasileiro.
Essa tarefa reclama uma redefinição de divisão dos Poderes,
com indiscutível abalo à teoria de Monte_squieu. A~ competências constitucionais erigem o M.P. um novo ramo do Poder
Estatal ao qual a sociedade incumbe tarefas jUlgadas essenciais
ao ·convívio democrático. Não há como negar que a matéria
exige da doutrina a formulação teórica d~ funções que a prática
da soberania popular hodierna plasmou como -necessárias ao
aperfeiçoamento das relações sociais e_ políticas, um poder
que se insere como uma:
"Instituição permanente essencial à funçãO juri~di
cional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático" e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis." (art. 127. da C ~F._)
Para a consecução de alteados objctivos. torna-se indispensável garantir-lhes autonomia funciOnal administr~tiva e
primeiro outorgar-lhe poder para a iniciativa de leis essenciais
à sua autonomia como o faz o§ 2''. do memso artigo 127.
CF.
Em termos pniticõS:a "Coilstituição traz a lume uma inequívoca "função moderadora" com a finalidade precípua de
proteger a ordem jurídica e o regime democrático, porquanto.
neste, a garantia dos interesses sociais c do cidad<iao lhes
é intrínseca.
-

Sexta-feira 27 9547

-· ___ Em conseqüência, impõe-se acentuar aspectos importantes no que pertine a freios e contrapesos necessários ao equilíbrio e à convivência harmónica com os Poderes do Estado.
Nesse sentido, realçando a matéria Constftucional entendeu, de dissecar os princípios constituCionais a fim__de propiciar
os meios operacionais para que fosse possível ao M.P. levar
a cabo suas atribuições, bem como delimitar com clareza as
lindes de suas competências coin vistas a prevenir invasões
usurpadoras e atritos com as demais instituições públic~s.
A acomodação institucional do M.P. no contexto do Estado brasileiro plasmado pela atual Constituição é tarefa que
reclamou extenuante reflexão com o concurso exaustivo de
todos os segmentos direta ou indiretamente envolvidos com
a matéria.
Perdura alentada controvérsia no âmbito da conceituação
do M.P. diante das atribuições que lhe foram conferidas pela
Carta PolítiCa de 1988, é uma questão que a epistemologia
jurídica há de construir.
Contudo a própria dicção do texto do art. 127, auxilia
o intérprete a desvendar alguns aspectos da problemática ao
afirmar que o M.P. é uma instituição permanente essencial
à função jurisdicional do Estado, "incumbindo-lhe a defesa
da ordem jurfdica, do regime democrático e dos direitos sociais
e individuais".
Como instituição permanente o Ministériõ- Público assume um papel essencial no Estado Democrático, um órgão
através do qual a soberania nacional se manifesta, acometido
de atribuições essenciais ao convívio dos interesses coletivos
e os individuais, isto é, entre os interesses do Estado e do
cidadão, além de sua função essencial.à atividade jurisdicional.
Discorrendo sobre o posicionamento Constitucional do
Ministério Público, Hugo Nigró Mazzillie, Ministériol:'úblico
na Constituição de 1988, pág. 43, assim se manifesta:

··A opção do Constituinte de 1988 foi. sem dúvida.
conferir um elevado status constitucional ao Ministério
Público. quase erigindo-o a um quarto Poder: desmem-- brou a instituição dos Capítulos do Poder Legislativo,_
do Poder Executivo e do Judiciário (Tit. IV, Cap. IV,
_Seção I). fê-lo instituição permanente, essencial à prestação jurisdicional do Estado. atribuindo-lhe a defesa
da ordem jurídica, dos interesses sociais e individuais
indisponíveis e a do próprio regime democrático (art.
127); cometeu à Constituição zelar pelo efetivo respeito
dos poderes públicos e dos serviços de rclevància pUblica aos direitos assegurados na Constituição. promovendo as medidas necessárias a sua garantia (art. 129,
II); conferiu a seus agentes total dissimulação do funcionalismo comum. não só nas garantias para escolha
de seu-chefe. como para a-independência de atuação
(art.-127, § 1~. e 128 c parágrafos); concedeu à i~stitui
ção autonomia fu-ncional e achnlnistrativa com po-ssibilidade de prover diretamente seus cargos (art. 127.
§ 1\' e 2•'): conferiu-lhe iniciativa do processo legislativo
bem como da proposta orçam~ntária (arts. 61. 127.
§ 2'' C 3''. 128. § 5•'): assegurou a seus membros as
mesmas garantias dos magistrados (art. 128. § 5". I)
. elencando-lhe vedações similares (art. 128. § 5·'. II)
e impondo-lhe os mesmos requisítos de ingresso na
carreira (arts. 99. I. e 129. § 3\') e a mesma forma
de promoção e de aposentadoria (arts. lJ.3. II e VI.
e 129. § 4·'): conferiuMihe privacidade na pronu~ç~lo da
aç;.io penal pública. ou seja. uma parcela di reta de soberania do Estado (art. 12l), 1): elevou à condiçã() de
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crimes de responsabilidade os atos do Presj.çiente da
República que atente "contra a livre exercfçio do Poder
Legislativo, do PoderJu_diciário_,_,do Mini~té_rio Público

e dos Poderes Constitucionais das unidades da Federa~
ção" (art. 85, II); assegurou ao Procurador-Geral da
s chefes de Poder, julgamento nos _crimes de resp~nsaM
bilidade pelo SEnado Federal (art. 52, I e II)."
.
Preciosa a lição expendida pelo Exm9 ProcuradorMGeral
da República; hoje Ministro do STF; Dr. José Sepúlveda Pre·
tende, na Mensagem n" 002, que encaminha o_ projeto original

ao Exm9 Presidente da Càrna_ra dos Deputadqs:
"A Assembléia Nacional Constituinte conferiu a:o
Ministério Público_ um papel fundamental na organização do Estado; não é exagero dizer-se que, e_m cotejo
com o trato que lhe reservaram às constituiç6es brasi~
!eiras precedentes, nenhuma outra instituição do Estado _saiu tão prestigiada na nova Lei FunQamental do
País.
Agora, da outorga de sua autonomiÇt_ adminsitrativa à plenitude das garantias de independência asseguradas aos seus m~m'bros; da enumeração e da ~gnifi
cativa ampliação "de suas funções institucionais e· de
seus instrumentos de atJ.Iação à definição do estatuto
inovador de sua chefia, tudo testemunha o reconhecimento constituinte_ s_obre a tarefa política fundamental que lhe fotreservado na construção ~-~ d~_mç_cr~~ia.
O Ministélio Público ·da Ünião,-em particulàr, desvinculado dos seus atos governamentais, que o pren.diam necessariamente aos laços- de confiança do ExecuHvo, está- agora cercado de contrafortes de independência e autonomia, que o credenciam ao efdívO-desempenho de uma magistratura atiVa de defesa irilpessoal da ordem jurídica democrática. dos interesses coleti vos e d9s direitos da cídania.
Mas uma constituição apenas promulgada, sobretudo nos pontos em que traduz inovações substanciais,
menos que um projeto, é pouco mais que-um esboço,
cujas: linhas só ganharão realidade e nitidez no curso
das sucessivas etapas necessárias a plasmar a· efetivídade da nova ordem.
A elaboraçao da lei complementar pertinente à
organiZação do Ministério -Público da União tem, assim, o sabor de um desafio.
Para enfrentar a grandeza deste desafio o projeto
buscou subsídios nos trabalhos realizados, ao longo
dos anos, por órgãos de classe das carreiras que hoje
integram o Ministério ~úblico da União, especialmente
nos que se originaram da Comissão Especial por nós
designada, em 1985. A proposta adotada, em larga
medida, soluções critalizadas na reflexão plural desenvolvida em tais estudos sobre os problemas básicos
da instituição.
O exaustivo trabalho de coordenação final na elaboração do projeto coube ao Subprocurador-Geral da
República Affonso Henriques Prates Correia, sendo
relevante ressaltar a colaboração recebida da Associação Nacional dos Procuradores da República, através de comisSão por ela constituída, e as sugestPes
que foram encaminhadas pelos diferentes ramos do
Ministério Público da União, por seus ProcuradoresGerais e órgãoS- repreSentativos. A sonia desses esforços~ QUt:.E._ossibili~u o trapalho realiza4_o._

Novembro de 1992

É- relevante ~sclarecer que compatibilizar a nova
realidade~

o Ministério Púb_Iico da União, com o absoluto isolamento anterior dos seus diversos ramos, exigiu
um tratamento especial, devido à delicadeza da matéria.
O Ministério Público da União, como instituição,
é resultado da Constituição Federal de 1988, que unificou sob uma mesllla çhefia o_s seus diferentes ramos,
mantendo, no entanto, a particularidade de cada um,
ao tratar do exercício da função jurisdicional do Estado:
Para alcançar a .necessária unificação admin.sitrativa e presevar a autonomia funcional dOs diferentes
ramos, tomou-se o cuidado de tratar, em separado,
dos respectivos órgãos institucionais, após ser definida
a organização comum, que não interfere corri õs aspectos de autonomia que a Lei Maior preferiu manter.
O projeto procura definir instrumentos de atuação
do Ministério Público da União, compatíveiS- com a
necessidade de atender aos princípios e funções institucionais explicitadas na Constituição Federal. Optou-se
pela enumeração de determinados instrumentos, sem
lhes esgotar as possibilidades de expansão, resguardadas pela menção genérica à promoção de ações de
- qualqUer natureza, perante OS -órgãos judiciários federais.
Consagram-se o inquérito civil e a açãO civil pública como instrumentos por excelêricia de atuação· do
Ministério Público da União, perante a jurisdição civil.
adotando-se quanto a eles procedimentos semelhantes
aos utilizados na jurisdição penal, especialmente no
tocante à obtenção de elementos de convicção (notificação e CO!J.dução coercitiva de testemunhas e requisição de informações).
Dentre as importanteS inovações decorrentes da
ConstituiÇão está o cOnietimento ao Minis-tério Público
do controle externo da ativida de policial, ao qual o
projeto buscou dotar de mecanismos adequados para
~ssegurar, de um lado, a indisponibilidade da persecução penal e, de outro, a prevenção ,ou a correção
da ilegalidade ou do abuso de poder.
Explicitando as funções institucionais do Minis·
tério Público, contidas na Copstituição Federal, o projeto realça uma delas que, por sua novidade e importância, exigiu abordagem peculiar e inédita: trata-se
da defesa dos direitos_ constitucionais a:D.te--os pOderes
públicos· (englobados, aí, os prestadores de serviços
de relevância públi~). Recorde-se que, por ocasião
dos tabalhos da Assembléia Nacional ConsOtuiilte,
acirrados debates se travaram a respeito da instituição,
no País. de figura SQP.elhante aO_ ombudsman· escandinavo, chegando-se à-eonclusão que tal papel, em nossa
sociedade, podia e devia ser desempenhado peio Ministério_Público."
·
DÚ:láticos, também, os ensin~ntos gravados no sustancioso trabalho "O Ministério Públioo na Constituição de 1988,
da lavra do ilustre e _talentoso S~procurador da República
Dr. Álvaro Augusto Ribeiro Costa do qual e,;:traíiDos alguns
tópicos: - - - ''A nova Constituição da República Federativa do
Brasil, de 1988, dedica ao Ministério Público, em destaque, a Secção I, do Capítulo IV, do Título IV.
O significado de destaque se revela à primeira vis~. CO]!side!andQ-se que o .~onado_ Títu,lQ __IY.,_que
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Podere~",

está dividido em

capítulos. O primeiro, dispondo sobre o Poder Legislativo; o segundo, pertinente ao Poder Executivo, enquanto o terceiro cuida do Poder Judiciário. O Capítulo
IV, por sua vez, dispõe sobre as "Funções Essenciais
à Justiça".
Situa-se, portanto, o Ministério Público, -no plano
formal, como instituição compreendida no âmbito_das
"Funções Essenciais à Justiça", estando estas nomesmo nível dos Poderes da Uniãoc ·
.
Essa situação constitui,- por-si Só, uma clara" indica~
ção da impOrtância que o texto Constitucional atribui
à instituiçãO- em telã., embora não _seja suficiente a que
se possa considerá-la um "Quarto Poder".
A esse propósitO, cabe lembrar que o art. 2º da
Carta de 1988 define como "Poderes da União, independentes e harmónicos entre si", apenas "() Legislativo, o Executivo e o Judiciário".
_
- --Outrossini~ impõe-se Observ-ar qÚe~ -além do Ministério Público, também-outras instituições foram colocadas a seu lado, no mesmo capítulo destinado às ~·F'Lm
ções essenciais à Justiça••, a saber: a "'Advocacia-Gerai
da União", a "Advocacia" e a "Defensoriã Pública".
Sendo assim, se o simples fato de tei-em sido as- "Funções Essenciais à Justiça" posidonaâils no mesmo nível
dos Poderes da União fosse bastante a que se considerasse o Ministério Público um "Quartq_ Poder", não
se poderia negar igual natureza às inSthUiçOeS que a
seu lado se encontram no rnemso patamar Coristítucional. Isso, porém, seria obviamente contestável,__ tendo em vista a definiçãO coilstitucióD:aT"âa riatui:'é~:a- edo papel dessas instituições, bem comci:dos vínculos
a que estão submetidas.
O art. 127 da Constituição da República Federativa do Brasil assim define o MinistériO PúbiicO: "é
instituição permanente; essencial à função jurisdidOrial
do Estado, incumbido-lhe a defesa da orqem jurídica,
do regime democrático e dos interesses sociaiSjndisponíveiS''.
Essa definição, vê-se logo, exige ampla integração.
É que, a despeito _de conter peremptória afirmação
do caráter permanente da instituição e de sua essertcialidade no tocante ao exercíciO da função jurisdicional
do Estado, a norma constitucional atribui aQ Ministério"
Público natureza finalística,que não se comporta eXclusivamente nos limites da atuaçãQ perante <fPoder J udiciário, porquanto o 'iilcumbe da "defesa da o_rdem jurídica, -do regime democr:,itico-- e· dos interesses sqci~is
e individuais indisponíveis".
_. _
Essa incumbência constitucional se revela, assim,
como .o ponto a partir-do qual devem ser inferidas
as funções do Ministério Público. Isso é de fundamental
importância' para a Compreensão da nàtureza do Ministério Público no ordenamento constitucional brasileiro.
Com efeitO, se a IDStitufção incumbe "a defes3. da or.dem jurídica., do__regime democrático e dos intúesses
sociais-e individuais indisponíveis", a definição de suas
fun~ há que ser buscada nas inferências que à ordem
jurídica e o regime' democrático im_p~rit; assim como
no âmbito dos interesses soCiais e individuais indisponíveis consagrados na Lei_ Maior. Po.t iss_o_ mesmo a
explicitação de funções do Ministério Público no texto
constitucional tem ~ráter '!penas exemplifativo e d~ve
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ser compreendida no contexto da incumbência fundamental que se constitui no cern-e -de sua definição constitucional. Vale diZer, sáo funções do Ministério Público,
além das que especificãmente lhe atribuem as normas
contidas em seu capítulo próprio ou esparsas no texto
constitucional, todas as que devam ser inferidas necessariamente da incumbência fundamental de defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses
sociais e individuais indisponíveis".
E conclui:
"Diante do que a nova Constituição brasileira esta- belece, o Ministério Público se apresenta como uma
instituição e~Latal independente e aUtÓnoma, nO quadrO
dos Poderes da República. destinada à defesa da ordem
jurídica e da sociedade, em juízo ou fora dele, tendo
em vista os fundamentos do Estado Democrático -de
Direito, os objetivos fundamentais da República e o
_ efetivo exercício dos direitos sociais e individuais, a
liberdade, a segurança, o bem estar, o desenvolvimento~ a igualdade e a justiça, como supremos valores
sociais.
Em síntese, é uma institu_ição a_ que o Poder Constiutinte confiou imensa responsabilidade, como instrumento de controle dos poderes públicos e de promoção
de realização dos valores e fins que ifl:spjraram a matriz
do pacto constitucional, Proclamados como razão de
ser do Estado brasileiro e parâmetros de sua legitimidade."
Apesar da clareza do texto constitucional, donde exsurge
exUberantemente o excelso papel do M.P. na partilha dos
POderes do Estado, fazendo o repositário de parte da própria
soberania da Nação, relevando a função inerente à proteção
jurisdicional, cabendo-lhe sobremo-do a titularidade d~ ação
penal pública, a Constituiçao erigiu-o defensor da "Ordem
Jurídica", dos interesses sociais e individuais indisponíveis e
do próprio regime demo_crático.
A defesa do regime democrático implica, em síntese: as~e
gurar o- efetivo reSpeito aos direítos e gafarttias dO homem
e do cidadão, bem assim dos direitos sociais e coletivos, -além
da saúde das instituições_essenciais-à Convivência legal e constitucionã.l, qual seja a convivência independente e hannômica
entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário. Daí surge
__ uma lídima função moderatória, que a história demonstrou
e a doutrina e a ciência política têm realçado, sua importância
para a prática da democracia.
Nesse passo, vale trazer a colocação o escólio de Pimenta
Bueno, extraído da festejada obra "Direito Público" que atravessa com atualidade quase um século e meio; comentando
o_ ãrt. 98, da Constituição do Império, versando sobre o Poder
Moderador quanto assevera que ele é:
"A suprema i~speção da Nação, é o mais alto
direitO que ela tem, e que não pode eKerçer por sí
__me~ma, de examinar cOmo os diversos poderes, que
- ela criou e confiou os seus mandatários, são exercidos.
· É a faculdade que ela possui de fazer com que cada
um deles se conserve em sua órbita, e concorra harmoniosamente com os outrõs para 6 ftm social, o bem
nacional; é quem mantém o seu eqUilíbrio, impe-de
Seus abusos, conserva-Os ·na direção de sua alta missão;
é enfim -a mais 'ilevada f9rça social, o órgão político
mais ativo, o mais ínfluente~ de- -todas _as instituições
fund~entais da Nação."
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E- prossegue:, an~li~ando a instituição dentro do molde
constitucional da época:
"Este poder que alguns publicistas denominam poder real ou imperial, poder conservador, incontestavelmente existe na Nação, pois que não é possível nem
por um momento supor que ela não tenha o direito
de e'5taminar e reconhecer como funciOnam- Os poderes
que ela instituiu para o seu serviçd, ou· que "íiãó tenha
o direito de providenciar, de ratificar a Sua direçã6,
de neutralizar seus abusos."
Faço questão_ de traz;er à colação experiência pessoal
vivida na condição de membro da Assembléia Legislativa que
elaborou a primeira Constituição do Estado de Ron_dônia promulgada em 6-8-83, a qual traduziu de forma pioneira. as
grandes linhas mestras inovadoras das funções elo Ministério
Público hodierno.
No art. 82, da Lei Maior, daquele nove I Estad.o_da Federação, já podia-se ler:
"O Ministério Público, institUição perrilanente e
essencial à função jurisdicional do Estado, é responsável pela defesa da Ordem Jurídica. dos interesses
indisponíveis da Sociedade e pela fiel observância da
Constituição e das Leis. n
A Constituição do Estado de Rondônia ªssegurou, ao
seu M.P ., os predicamentos conferidos aos membros do Poder
Judiciário a-saber: Igualdade de vencimentos aos magistrados
junto aos quais (art. ~. III); irredu~ibiliqade de y~_!!~mentos
(art. 83, IV); inamovibilidade, (art. 83, V); promoção de entrância e instância, segundo critérios3.ltemados de antigUidade
e merecimento (art. 83, IV); autonomia administratíva, financeira e patrimonial, e orçamentária, (art. 85); Indicação do
Procurador pelo Colégio de Procuradores, através de lista
tríplice, escolhido pelo Governador do Estado para mandato
de dois anos, bem como sua destitução pelo voto de_ 2/3 dos
membros do colégio de procuradores (art. 86 e § 3').
O cotejo daquela Constituição Estadual flagra diversos
pontos de identidade com os princípios adotados pela Constituição Federal, donde não há como negar que as conquistas
obtidas pelo M.P: do Estado de Rondônia deram uma contribuição histórica, à construção do perfil atual desta Instituição
que a sociedade reclamava mudanças e pretendia-lhe dar-lhes
parcelas importantes da soberania Nacional para promover
a defesa da Ordem Jurídica, dos interesses indisponíveis da
Sociedade, da Constituição e das leis, além da função es9encial
à prestação jurisdicional, onde sobressai a titlllaridad~ da ação
penal e da ação privada mediante iniciativa -do ofendido ( representação ou queixa).
A Constituição Federal andou mais longe, primeiro porque dispôs sobre a instituição na esfera federal e depois porque
o Constituinte apercebeu-se da imperiosidade da sociedade
dispor de uma instituição imprescindível à defesa da ordem
jurídica democrática._ Brota, daí, a harmonia dos poderes,
mediante a pronta ação visando inibir abusos_ e usurpações,
bem como a d.efesa dos interesses indisponíveis da sociedade
e os direitos e garantias do Cidadão, o que implica na efetiva
defesa da constituição e das leis.
Esculpido no núcleo da divisão dos Poderes Constituidores do'Estado deste tempo, o Ministério Público tem granjeado respeito e reconhecimento da sociedade que compreendeu sua utilidade ao regime democrático anunciadO pela Carta
Política de 1988 qüe sepulta experiência autoritária, de triste
memória. "A atuação do Minstério Público Federal, sobre-
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modo, adquiriu uniã imagem de eficiênica e seriedade através
-de atuação sóbria e segura, corajosa e responsável. intransigente enquanto exercício de dever legal, fazendo da Lei e
da ConstituiÇão" gura e cãminho prático.
Nesse tópico" vale lembrar dentre os inúmeros procedimentos impetrados pelo M.P. As Ações diretas de inconstitucionalidade, relativa às Leis n9 8.177/91, e _a ADIN contra
o parágrafo úniCo de, art. 11, da Lei n' 8.134/90, versando
sobre a aplicação da correção_ monetária ao Imposto de Renda
das pessoas físicas, pr'õVídêndas estas de largo alcance social
ou seja de defesa dos interesses coletivos.
A atuação pertinaz e hígida do Ministério Público Federal, nos desvios havidos na ação administrativa, merece destaque,- bem assim, no combate efídente ã corrupçao. o que
fez desencadear no País Uma campanha saneadora, uma mobilização moral de re_speito f!_O erário, atra~és da punição dos
_crimes praticados contra o património público.
_A eficiência demonstrada pelo M.P. a partir da competência e poderes outorgados pela COnstituição em vigor, o
creditam à elaboração de uma Lei Orgânica que lhe possibilite,
de maniera clara e detalhada, o desempenho das atribuições
que lhe foram acometidas àcometeu a nível de princípios.
Desdobrando-se, lógica e teologicamente, as disposições
-constitucionais teremos edificada a Lei Orgânica do M.P.
guardando a identidade e a excelência _do papel timbradas
.. pela Carta Magna.
As emendas ofercidas pelo M.P., quer através_ do Exmy
Procurador-Ger_al, quer através de seu órgão de representação
cl~ssista, foram apreciadas com máximO cuidado, sendo· as
mesmas aproveitadas sempre que consultaram o intento constitucional, desfigurado, sobremodo, através de diversas emendas aprovadas na Câmara dos Deputados. As emendas da
Procuradoria da República colimaram, antes de tudo, restabelecer a organicidade do sistema próprio do projeto original,
bem assim, ajustá-lo à Constituição,_e, aínda, às interpretações
.expendidas pelo Poder Judiciário, mormente, pelo Supremo
Federal quando apreciava matérias relativas a conflitos emergidos no ãffibito da Procuradoria do Trabalho e do Distrito
Federal. ·
·
---A açãb implacável do tempo atuou no sentido de aprimorar o teXto legal que no embate soberano com a prática apre-sentou defeitos e equívocos, mas também sugeriu soluções
que agora são absorvidas pelo texto da relataria.
A relataria apresentou emenda aditiva, acrescentando
o inciso -IV, ao arf. 37, do Projeto, concernente à atuação
do Ministério Público Federal juto ao Tribuntal de Contas
da União.
A matéria tem susdiãdO tormentosa controvérsia em face
da aparente contradição emanada das dicções dos arts. 73,
I, e 130, quando confrontados com o art. 128, todos da C.F.,
Tanto o art. 73, I, como o art. 130 i"eferem-se a Membros
do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, ensejando
o entendimento de que a Constituição Federal institui um
ramo do Ministério Público autônomo, sui generis.
Verificando:..se o te::rto1do art. 128, pode-se constatar que
o "Ministéfii:i PúblíCQ" abr3nge:
I - O MiniStéii<i Público da União que:
a) o Ministério Público Federal;
b) _o_ Ministério-Público do Trabalho;
c) o Ministério Público Militar;
d) o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
I I - Os Ministérios Públicos dos Estados. ._
A enumeração especificada no dispositivo constitucional
é. taxativo e nela não foi· contemplado nMiriistério Público"
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junto ao Tribunal de Contas, como um ramo própriO do Ministério Público.
Os elementos históricos dão conta de que através de
Emenda Supressiva, apresentada pelo Deputado Ibsen Pinheiro, na época da Constituinte, foi expungido do texto "Ministério Público junto ao-Tribunal", que figurava na disposição
original que deu origem ao atual art. 128.
No sistema da Lei Maior, não há como se vislumbrar
a existência de "Ministério Público junto ·ao Tribunal de Contas••, porquanto foi expressamete excluído da especificação
consubstanciada no-art. 128.
Ao exegeta cabe a tarefa de compatibilizar as duas disposições porquanto não há incoiilpatiblidades entre normas constitucionais, nenhuma pode afrontar outra.
Valiosa e iluminante é a lição de Carlos Maximiliano
cunhada em seu sempre venerado "breviário ji.tiídicq", "Her·
menêutica e aplicação do DireitO, quãndo assevera:
''A história da Constituição a de" ~da Ull].._de
seus dispositíVos contribuem para se interpretar o texc·
to respectivo. Estudem·se as origens do Código fund~·
mental, as fontes de cada artigo, as causã--da inserção
da diversas providências na lei, os fins que tiveram
em mira ad criar determinado instituto, ou vedar certos
atos."
"É de rigor o recursos aos Anais e outros doeu~
mentes co-ntemporâneos, a fim de apurar _qual era, na
época da Constituinte, a significação verdadeira e geral·
mente aceita dos termos técnicos encontrados no tex·
to."
Não há dúvidas que o intento legislador foi eli~inar do
texto da ConstituiçclO o Minístério Público junto ao Ttibunal
de Contas, como um ramo do Ministério Público.
_
Nesse diapasão orienta·nOs Hugo Nigro Mazzilli, op. cit.
pág. 64 e seguintes:

e
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co junto ao Tribunal de Contas"; mencion:a •. ~r:t.t~s.
'"membros do Ministério PúblicO junto ao Tribunal''
(art. 73, § 2•, I) ou "membros do Ministério Público
junto aos Tribunais de Contas" (art. 103). Não se pode
considerar haja, doravante, assento constitucional para
um novo Ministério Público- junto aos Tribunais e Con~
selhos de Contas como instituição autónoma, já' que
assim não ror Co-riSiigi3dO riO art. 1:28: oficiir -jurito aos
_ Tribunais e: Conselhos de Contas passa a ser atribuição
-necessária dos Ministérios Públicos. já exiStentes."
E, arremata:
"Por último, deve ser lembrado que tais
membros do Ministério Público limitam-se a oficiar
junto aos Tribunais de Contas, dando parecereS e -Oficiando como custos legis nos procedimentos e processo
cometidos ao controle externo daquela corte (CF, art.
71). Caso no exame das contas se apure a existência
de ilícito penal. devem as peças ser remetidas aos ór·
gãos do Ministério Público que tenham atribuições perante os juíze-s e Tribunais Judiciários, para a prOnioção
da ação penal (op. cit. Pág. 66):
O mesmo autor ·reComenda que a legislação infraconstitucional discipline a atuação do M.P. juo_to ao Tributai de
Contas.
Decorre daí a necessidade oferecida pelo relator no· sentido de criar um ofício especializado do Ministério Público
Federal, designado pelo Procurador-Geral da República man~
tendo-se a unidade da Constituição. com competências e atribuições inerentes à atuação de caráter especializado.
As emendas apresentadas pelos Exm''s Senadores merecem cuidadosa apreciação e foram aproveitadas sempre que
contribuíram para aprimorar o texto. submissas aos princípios
e à .sistemática elegida em respeito aos parâmetros constitucionais. e serão detalhadas a Seguíf-:
EMENDA N" 1
(Autor: Senador Elcio Alvares)
Ao Projeto de Lei da Câmara n·' 11!91, que dispõe sobre
a organização. as atrihuiçõcs e o e_statuto do MiniStério Público
da União.
Suprimam-se-o ·item V. do- art. 7\'. e os itens II e II.
do art. 8''
Justificação
As atribuições cometidas ao Ministério Público da União.
nos referidos dispositivos. ultrapassaram os limites estahele··
cidos no item VII. do art. 129 da ConstitUição. -ers-·qu·e--trans·
c_cndem o controle meramente externo da atividade policial.
ensejando interferência iitdcVida c- prejudidal nos organi~mos
policiais.
Parecer do Relator: Não acolhida

"Por outro lado, o Ministério Público junto ao
Tribunal de Contas deixou de ser previsto, como insti·
tuição própria, no àrt. 128, tendo em vista a supressão
da alínea e do inciso I desse dispositivo, que previa
um Ministério Público autónomo junto _ao Tribunal
de Contas. (Ato Declaratório n"' D. 1.144, Constituinte
lbsen Pinheiro. Emenda 21 00425).
Contudo, caberia indagar: qual a razão de ordem prática
do art. 130 da CF?
Resposta plausível e razoavelmente satisfatória nô~Ia dá
o mesmo Mazzilli: (op. cit. pág. 64)
O acompanhamento dos trabalhos da Constituin·
te, porém dcmosntra~nos que tal djspositivo. originário
de emenda do Constituinte Oscar Corrêa. viSava a estender as mesmas garantias. vedações_ e forrna_de i oves·
tidura. agora conquistadas na ConstituiçãO-Pelo Minis·
tério Púhlico em geral. aos memhro.s dos Ministéiios
Públicos que já estaVam existindo, de forma totalmente _
Justificativa do Parecer
inconstitucional à luz da Carta de 1969. junto aos Trihu~
- AS-prerrogativ_üs que·a ·emenda visa suprimir são inerentes
nais e Conselho de Contas. Poder·se·ia até dizer, não
ao exercfcio do controle externo da atividadc policial. previsto
sem total impropriedade, que scJ1a um dispositivo de
no art. 1~9. VII. da Con~tituição Federal. Sem elas, fattani.<,)
inspiração transitória, mas consagrado na parte perma·
ãà--Min-i-stério-P-tíhl-k"'ú -instromcntt"'JS.- essenciais à -ru-nçaó _-quenente do texto Constitücional.··
- -------------a Lei Maior lhe atribuiu. frustrando-!<>C. cm conscqiiênda.
E adiante assinala:
a defesa dos direitos individu<lis. a prcvcnç:.lo e a apuraç;.i.o
dos abusos c viol;lÇ(~<.'!' prati~..·ada:-; pela polícia. bem como a
··Em que pese a péssima técnica legislativa conindisponibilidade c a ohrig.all)ricdade da pcr:o:.cc-uçáo penal.
substanciada no art. l.~O da Constituiç;:lo de 1988. ;:1
Alt5m disso. fit:aria a polk·ia. na pr:itk·a. imune a qltalqucr
nosso ver n:i.o !ui. nem e.!Sta f:.tla num "'Ministério Públi·
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controle que não fosse o dela própria,

constituirido~se

em

verdadeiro Poder Absoluto.
EMENDA n°2
(Autor: Senador Elcio Alvares)
Ao PrOJeto de Lei da Câmara n~ 11191, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.
Dê-se ao art. 25, VIII, do projeto a segUinte redação:
Art. 25. São atribuições do Procurador-Geral da República como Chefe do Minstério Público da União.
VIII- prover cargos dos serviços auxiliares na forma
da Constituição.

Justificação
O art. 127 da Constituição outorga ao Ministério Público
autonomia para prover os cargos dos seus serviços aUxiliares.
O proVimento dos cargos da carreira há de observar o modelo
consagrado tradicionalmente, entre nós, tal como estabelecido
no art. XXV, o parágrafo único, da Constituiç1iõ.
Parecer do Relator: não acolhida
Justificativa do Parecer
O inciSo objeto da e-menda passou a te-r ·nova rcdação,
tendo em vista a necesSidade de adequá-lo ao disposto no
§ 29 do art. 127 da Constituição Federal, onde está consignada
a autonomia funcional c adminstrativa do Ministério Público,
que pressupõe a competência para prover os-semn::argos, obedecidas as disposições constitucionais pertinentes ao provimento dos cargos públicos.
EMENDA N'3
(Autor: Senador Elcio Alvares)
Ao Projeto de Lei da Câmara n'' 11/91, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Minst~rio Público
da União.
Acrescente-se ao art. 54 do projeto o seguinte
parágrafo:
"§ 49 Integram o Conselho Superior do Ministério Público Federal, como membros natos, enquanto permanecerem
na carreira, os ex-Procuradores-Gerais -da República nomeados sob o regime da Constituição de 1988."
Justificação
O dispositivo proposto destina-se a assegurar a presença,
no órgão de cúpula da instítuição, daqueles que a tenham
dirigido a partir da entrada em vigor da nova Constituição,
porque escolhidos dentre integrantes da carreira, com aprovação do Senado Federal.
Tendo exercido a Chefia do MiniS-tério Público Federal,
os ex-Procuradores-Gerais poderão colocar a serviço da instituição a experiência acumulada, que é sempre proveitosa em
órgãos dessa natureza.
Parecer do Relator: Prejudicada.
Justificativa do Parecer
A composição do Conselho Superior do Ministério Público Federal foi modificada_e_m_raz.ão do acolhimento de outras
emendas_ e sugestões (v. art.. 54). Foi afastada peremptoriamente a idéia de compor o Conselho com __mcm_bros natos
porque isso descaracterizaria o seu Sentido _e_ .finalidade, visto
que o Conselho_ perderia seu caráter dinâmico, cm-_prejufzo
da representatividade e da renovação permanente, institUindo-se forma de crescente fossilização, em face da virtual vitaliciedade que consagraria.
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EMENDA N"4
(Autor: Senador Meira Filho)
A~ Prc:_jeto de ~ei .d~ Câ~ara n9 11/91, que dispõe sobre
a orgamzaçao, as atnbmçoes e o estatuto do Ministério PúbliCo
da União.
_ - Ac~esc~nte-se ao art. 164 do projeto o seguinte parágrafo:
. "§ 39 • I~tegram o Conselho Superior do Ministério Público do D1stnto Fed~ral, como membros natos enquanto permanecerem na carreua, os ex-Procuradores-Gerais de Justiça
_
nomeados sob o regime da Constituição de 1988.
Justificação--

O diSpositivo destina-se a assegurar a presença no órgão
de ~úpula da institui~ão, daqueles que a tenham dirigído a
p~rt1r da entr~da em vigor da nova CQnstituíção, porque escolhidos dentre Integrantes da carreira, com aprovação do Senado Federal.
Tendo exerccido a Chefia do Ministério Público do Distrito Federal, os ex-Procuradores-Gerais de Justiça poderão
~alocar a serviç? da instit_uiç~o a experiência acumulada, que
e sempre provettosa em orgaos dessa natureza.
Parecer do Relator: Prejudicada.
Justificativa do Parecer

A composição do Conselho Superior dO-Ministério Público do Distrito Fed_eral foi modificada em razão do acolhimento
de outras emen~as e sugestões (v. art. 163 do texto). Foi
adotado, no particular, modelo em simetria com o do Conselho Superior do Ministério Público -Federal.
EMENDAN''5
(Autor: Senador E!cio Alvares)
O Projeto de Lei da Câmara n' 11191, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o _estatuto do Ministério Público
da União. ·
Acrescente-se ao art. 99 do projeto o Següinte ~parágrafo:
"§ 3' Integram o Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho, como membros_natos, enquanto permane-cerem na carreira, os ex-Procuradores-Gerais do Trabalho
nomeados sob o regime da ConstifuiÇão de 1988."
Justificação

- O dispoSitivo proposto destina-se a assegurar a presença,
no _órgão de cúpula da institUiÇão, daqueles Que a tenham
. ?irigido a p~rtir da entrada em vigor da nova Constituição,
porque escolhidos dentre integrantes da carre"ira, cOm aproVação do Sefiado FederaL - -.
Tendo-exercido a Chefia do Ministério Público do Trabalho, os ex-Procurad()res-Gerã_ís pOderão colo~r _a serviço da
institUição a experiência acumulada, que é sempre proveitosa
em órgãos dessa natureza.
Parecer do Relator: Prejudicada

Justificativa do Parecer
A composição do ConselhO Superior do Ministério Público do Trabalho foi modificada em razão do ac_olhimento de
outras emendas e sugestõeS (v. art. _95 do texto). Veja-se,
quanto a esta emenda. as mesmas razões adotadas para considerar-se prejudicadas as emendas n"s 3 e-4, pertinentes áos
Conselhos Superiores do Ministério Público Federal e do Ministério Público do Disrtito Federal e Territórios.
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EMENDAW6
(Autor: Senador Meira Filho)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 11191, que diS]Jõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.
Acrescente-se ao art. 133 do projeto o seguinte parágrafo.
"Parágrafo únic(). Integram o Conselhp Superior do Ministério Público Militar, como membros natos, enquanto permanecerem na carreira, os ex-Procuradores-Gerais da Justiça
Militar homeados sob o regime da Constituição de 1988."
Justificação
o dispositivo proPOsto déstina-se·a-assegurar a Pl-ese-nça,no órgão de cúpula da instituição, daqueles que a tenham
. · ·d
·
d
·
.
d Irlgt o a partir da entra a em vtgor na nova Constituição,
porque escolhidos dentre integrantes da carreira, com aprovação do Senado Federal.
Tendo exercido a Cheíia do Ministério Público Militar,
os ex-Procuradorcs-Geiais poderão cotocar a Serviçq da Instituição a experiência-acumulada, que é sempre proveitosa em
órgãos dessa natureza.
Parecer do Relator: prejudicada.
Justificativa do Parecer
Foi mantida a redação do Projeto, em benefício dã sime~
tria a ser preservada em relação aos outros ramos do Ministério
Público, cujoS Conselhos Superiores - eni face das emendas
e sugestões acolhidas - não têm a participação dos conselheiros natos sugeridos na emenda rejeitada (v. art. 128 do
texto). Além disso, a composição adotada atendeu à proposta
de integrantes desse ramo do Ministério Público da União,
encaminhada ao Relator.
EMENDAW7
(Autor: Senador Meira Filho)
Ao Projeto-de Lei da Câmara n" 11/91, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.
Dê-se a seguinte redação ao· art. 197, § t~. do projeto:
"Art. 197. O merecime-nto para efeito de proffioção será apurado mediante critérios-de ordem objetiva, fixados em
regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo
ramo.
§ 1~ A promoção por merecimento só poderá concorrer
os membros do Ministério Público da União_ com pelo m~nos
dois anos de exercícíó- ria categoria e integrantes da printeira
quinta parte da lista de antigüidade, após aprovados em durso
de aperfeiçoamento promovido pela ID.stituição; em caso de
recusa ou de não preenchimento da exigência relativa ao curso
de aperfeiçoamento, completar-se-á a fração, incluindo-se outros integrantes d3. categoria, na seqüência da ordem de antigüidade.
§ 2~ O curso· de aperfeiçoamento- de que trata o § 19
deste artigo coinpl-eenderá, necessariamente, as seguintes ati-
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de vaga, em caso de censura; ou de dois anos, em caso de

suspensão.
§ 49 Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três vezes consecutivas ou círico alternadas, na
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior.
Justificação
A exigência de_aprovação em curso de aperfeiçoamento,
como pré-requisito para promoç·ão por merecimento, para
todos os cargos da carreira, atende à exigência expressamente
estabelecida na Constituição. Nos -teiriios do art. 129, § 4~
--de o art. 93, II, c, a aferição do merecimento nas carreiras
da magistratura e do magistério há de se fazer pelos critérios
da presteza e seguran·ça do exercício das suas ativ,·dades e
pela freqüência e aproveitamento em cursos reconhecidos de
aperfeiçoamentos.
A tentativa de limitar essa exigência apenas à primeira
promoção eonstitui clara violação do texto constitucional, que
não pretendeu distinguir entre a primeira promoção e as promoções subseqüentes. Portanto, a cláusula constante da presente proposição, 31ém de contribuir para fixaçao de critérios
objetivos para a promoção, atende à expressa exigência do
constituinte.
Parecer do Relator: acolhida em parte

Justificativa do Parecer
O artigo e seus parágrafos tiveram nova redação, em
virtude do acolhimento de outras emendas e sugestões (v.
art. ZOO do texto). Só não foi acolhida a parte da emenda
relativa ao ·curso de aperfeiçoamerito, porquanto- anteviu-se
dificuldades intransponíveis para a efetivação do mesmo, colo-cando praticamente fora do alcance da promoção pornterecimento aqueles membros do Ministério Público lotados longe
dos grandes centros. com o que ficaria prejudicado o princípio
da igualdade de oportunidades de ascenção na carreira.

vid~des:

EMENDAN°08
(Autor: Senador Meira Filho)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 11191, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatufo do Ministério Público
da União.
Inclua-se nas Disposições FinaiS e Transitórias (Título
IV) do projeto o seguinte dispositivo:
Art.
Ao membro ou servidor do Ministério Público
da União é vedado manter, sob sua chefia i~ediata, em cargo
ou função de _confiança, cônjug·e, companheiro, ou parente
até o segundo grau civil.
Justificação
Esse preceito tem o propósito de positivar princípio basi::
lar no âmbito de administraçã9_ de pessoal, evitando que eventuais abusos ou di~torções venham prejudicar a imagem dessa
prestigiosa instituição.
Parecer do Relator: Acolhida

I -apresentação de trabalho escrito sobre assuntos de
relevância para o Ministério Público;
II- defesa oral do trabalho que haja sido aceito por
Banca Examinadora.
§ 3» Não poderá concorrer à promoção por mereciniento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão,
no período de um ano imediatamente anterior à C?corrência

Justificativa do Parecer
Foi adotada a justifiCativa apresentada pelo Autor da
emenda (o art. 300 das DispoSições Filiais e· Transitóiias),
sobretudo porque- consubstancia uma medida prática de apliM
cação_ do princípio da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).
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EMENDAN"9
(Autor: Senador Meira Filho)
Ao Proje-to de Lei da Câmara n~ 11(91, que dispõe sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público
da União.
Dê-se a seguínte redação ao art. 198 do projeto:
Art. 198. Não poderá concorrer à promoção por merecimento até um dia após o regresso, o membro do Ministério
Público da União afastado da carreira para exercer cargo eletivo ou a ele concorrer.
Justificação
A restrição constante do projeto de lei, no que se refere
aos membros -do Ministério Público que exercem cargos na
Administração não se justifica. Se o próprio constituinte assegurou aos membros do Ministério Público admitidos antes
da promulgação da Constituição o direito de_optar pelo regime
anterior, não se afigura eqüânline impbt sanções àqueles que
vierem a fazer essa opção.
Parecer do Relator: Não Acolhida.

Justificativa do Parecer
A emenda suprime, do artigo em agitação, -o iil.Cisó que
proíbe que concorra à promoção pormerecinlento quem esteja
afastado da carreira para exercer outro cargo público. O texto
do Projeto foi mantido, entretanto, porque, sendo o mereci~
mento verificável som-ente no exercício das_funções do Minis~
tério Público, não há como se possa apurá-lo enquanto a
pessoa a ser avaliada estiver exercendo cargo a elas_ alheio.
Ademais, há que se levar em conta que, em princípio, é vedado
aos membros do Ministério Público "exercer, ainda que em
disponibilidade, qualquer outra função pública, salvo uma
de magistério" (v. art. 128, II, "'d", da Constituição Federal).
EMENDAN°10
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda aditiva ao art. 132 do _Erojeto de Lei da Câmara
n9 11, de 1991-Complementar, que "Dispõe sobre a organização, as atribuições o estatuto do Ministério Público da
União".
Adicione~se o inciSo- I ao art. 132 do Projeto de Lei da
Câmara n~' 11, de 1991·Complementar, renumerando-se os
demais, com a seguinte redação:
"Art. 132. ••••••••~•••••"~•·•~•«•~>••>••~•~m~m~•~
I -elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral
da Justiça Militar, dentre os membros da carreira, com mais
de dois anos de exercício".
O objetivo desta emenda é restabelecer a redação original
do projeto, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
e de Redação da Câmara dos Deputados, alterada pelo Plenãrio daquela Casa, atribuindo ao Colégio de Procuradores e
competência para elaborar a lista Tríplice para a escolha do

e
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EMENDANe 11
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda aditiva ao art. 98 do Projeto de Lei da Câmara
n9 11, de 1991-Complementar, qúe ''dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União".
Adicione-se inciso I ao art. 98 do Projeto de Lei da Câmara n9 1l, de 1991~Complementar, renumerando-se os demais,
com a seguinte redação:
"Art. 98. . ........................................................ .
I - elaborar. mediante voto plurinominal. facultativo
e secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador~Gera1
do Trabalho, dentre os membros da carreira com mais de
dois anos de exercício."

Justificação
O objetivo desta emenda é restabelecer a redação original
do projeto, aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça
e-de Redação da Câmara dos Deputados, alterada pelo Plenário daquela Casa, atribuindo ao Colégio de_ Procuradores a
competência para elaborar a lista tríplice para a escolha do
Procurador-Geral.
Parecer do Relator: Acolhida em parte
Justificativa do Parecer
A emenda foi acolhida em sua maior parte. Quanto ao
tempo na carreira, todavia, foi alterado o texto do Projeto,
na parte em que exige dez anos - fixando-se o prazo em
cinco anos -considerando-se a natureza das funções do Procurador-Geral e do nível da instânciá erii que devem ser exercidas.
EMENDAN° 12
{Autor: Senador Maurício Corrêa)

Emenda supressiva dos incisos XXIII e XXIV do art.
102 do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991-Complementar, que "Dispõe Sobre a organização, as atribuições e
o estatuto do Ministério Público da União".
Suprima-se os incisos XXIII e XXIV do art. 102 do Projeto de Lei da Câmara n~ 11, de 1991~Complernentar.

Procurador~Geral.

Justificação
Os incisos referidos estabelecem a competência do Conselho Superíor do Ministério Público do Trabalho para elaborar,
mediante voto unitário, listas sêxtuplas para os Tribunais Superior e Regionais do Trabalho.
A mesma competência foi dada ao Colégio de Procuradores no art. 98, incisos I e II, tal como previsto no texto
aprovado pela Coniissão de Constituição e Justiça da Câniã.ra
dos Deputados.
A emenda supressiva visa corrigir evidente erro da redação, pois o mesmo Projeto atribui a mesma competência a
órgãos diversos.
Parecer do Relator: Acolhida

Parecer do Relator: Acolhida em Parte
Justificativa do Parecer
A emenda foi acolhida em sua maior parte. Quanto ao
tempo na carreira, todavia, foi alterado o texto do Projeto,
na parte em que exige dez anos - fixando~se o prazo em
cinco anos ----. considerando-se a natureza das funções do Procurador-Geral e do nível da instância em que -devem ser exercidas.

Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor da
emenda (v. art. 95 do texto).
EMENDAN'13
(Autor: Senador MaurfcioCorrêa)
Emenda modificativa do inciso III do art. 98 e dos incisoS
II e III do art. 99, todos do Projeto de Lei da Câmara n'
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11, de 1991-Complcmentar, que "'Dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
Dê-se a seguinte redação ao inciso III do art. 98 e aos
incisos II e III do art. 99, todos do Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991-Complementar:
"ArL 98. . .............~ ......... ·····--~---·-· ............... .
I I I - eleger, dentre Subprocuradores-Gerais do Trabalho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, três
membros do Conselho Superior do Ministério Público do Trabalho.
Art. 99. .. ...... .,-.~·»··-----··-·•·.. M-~c-·------~--'-~-.
I I - três Procuradores-Gerais do Trabalho eleitos para
um mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores do
Trabalho, mediante voto plurinominal facultativo e secreto,
permitida uma reeleição.
III- três Procuradores-Gerais do Trabalho, e~itos para
um mandato_ de dois a~?- oS,_ por seus pares, mediante voto
plurinominal facultativo e secreto, permitida uma reeleição."
Justificação
A Emenda restabelece o texto original encaminhado ao
Congresso Nacional e aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados.
.
.
Com isso, resguarda-se a independência do ConSelho Superior, essencial ao exercício das competências previstas no
artigo 101 do Projeto, com isenção e _imune a interferências
·
- - _
alheias à instituição'.
Assim sendo, os membros do Conselho, de acordo com
a emenda, serão eleitos diretamente pelo Colégio de Procuradores e pelos seus pares, afastando a interferência do Procurador-Geral.
A modificação de mais de um dispositivo na mesma emenda encontra amparo nO art. 230, ~línea d, do Regime"nto Interno desta Casa, por se tratar de alterações correlatas, depen..
dendo a aprovação de uma da aprovação da outra._
Parecer do Relator: Acolhida

Justificativa do Parecer
Foi adotada a juStíficativã ápresentada -pelo Autor -d~'
emenda (v. arts. 94 e 98 do texto).
EMENDAN'14
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda supressivo do art. 286 do Projeto de Lei da Câmara n~ 11, de 1991 -Complementar, que "Dispõe- sobre
a organização, as atribuições e o estatuto do MinistériO Público
da União".
Suprima-se o art. 286 do Projeto de Lei da Câmara n~'
11, de 1991- Complementar.
Justificação
O artigo das Disposições -TranSitó-rias a sef:su,Prirn:_J.go
retira a exigência de cinco anos da carieira, para o primeiro
provimento do cargo de Procurador-Geral do Trabalho,_
Tal disposição é casuística e inteiramerite dêSneOessária,
uma vez que mais da metade dos membros do MiniStério
Público do Trabalho tem mais de cinco anos na carreira.
Parecer do Relator: Acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor -da
emenda.
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EMENDA Ne 15
(Autor: Senador M~uócio Corrêa)
Emenda aditiva cio Projeto- de Lefda.Câmara no 11, de
1991 -Complementar que "Dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público -da União",
Adiciorie~se parágrafo segundo ao art. 267 do Projetode Lei da Câmara TI" 11, de 1991- Complementar, com
a seguinte redação, renumerando-se o seu parágrafo único
para parágrafo primeiro:
"Art. 267 ............................... : ....... -- .... , ..... : ..... .
§ 29 Os vencimentos iniciais dos cargos de Procurador
Regional do Trabalho e de Procurador do Trabalho serão
iguais ·aos dos cargos de Procurador Regional da República
e de Procurador da República, respectivamente".
Justificação
A carreira do Ministério Público do Trabalho tem atualmente a mesma estrutura da carreira do Ministério Público
Federal, formadas por Subprocuradores-Gerais, Procuradores
Regionais _e Procuradores.
-sendo ambas ramos da mesma instituição, é neceSS_áfioque se mantenha a igualdade hoje observada, para atender
Princípio da Isonomia-estã.tllído no art. 39, § 1'", da Constituição Federal.
-Isto posto, sugerimos a adição-do referido parágrafo com
vístas a explicitar o cómando constituciOnal, evitando ã.ssim
poSS-íveiS controvérsias que poderiam surgir com a sua omissão, uma vez que os cargos estão sendo alterados na denominação.
Parecer do Relator: Acolhida

Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor da
emenda.

EMENDAN•16
(Autor: Senador Maurício Cóftêa)
Emenda supressiva do parágrafo segundo do art. 98 do
Projeto de Lei_da Câmara n"? 11, de 19_9"1 ·....:......Complementar,
que "DiSpõe sobre a organização, as atribuições e o_estatuto
do Ministério Público da União".
Suprima-se o parágrafo segundo do art. 98 do Projeto
de Lei da Câmara n"? 11, de 1991- Complementar.
Justificação
O parãgi"afo segundo do art. 98 trata da elaboração da
lista sêxtupla para os Tribunais Regionais do Trabalho e- restringe os eleitores aos procuradores lotados na Região, o que
parece incompatível com o caput do mesmo artigo, que diz
ser o Colégio de Procuradores integrado por todos os membros
da carreira em atividade no Ministério Público, por isso que
enten~emos__~eva se!' suprimido o supracitado dispositivo.
Sala das Comissões,
de
de 1991.
Parecer do Relator: Acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa- apresentadal pelo Autor da
emenda (v. art. 94 do texto).
EMENDAN'l7
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Observação:· Retirada, a pedido do Autor, em 7 de maio
de 1991
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Emenda modifiCa_1:i~ã. aO art. 126, caput, e seu parágrafo
primeiro, que ·passa a ser parágrafo únicO; süpfimindo-se o
parágrafo segundo, todos_ os_ Projetos de Lei da Câmara n~"
11, de 1991 - Complementar, que ';Dispõe SObre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da
União_'~·-

Dê-se a seguinte redação ao_ caput do art. 126 e ao seu
§ 1', suprimindo-se o§ 2', todos do Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991-Complementar.
uArt. 126. O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério Público Militar, com mais de dois anos
de exercício, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores de Justiça Militar, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
Parágrafo único.- A exoneração do Procurador-Geral da
Justiça Militar, antes do biênio, será proposta por deliberação
do Conselho Superior, pelo voto secreto de dois terços dos
seus membros e ecaminhada pelo chefe do Ministério Público
da Ufiião ao Presidente da República."
Justificação
A Emenda visa preservar a autonomia do Ministério Público, consagrada pela Constituição (art. 127, § 2~'), e restabelece o texto aprovado pela Comissão de Constituição e JuStiça
da Câmara dos Deputados, alterando apenas o requisito para
o exercício do cargo, que era de dez anos, para dois anos
de exercício efetivo, tempo em que o membro do Ministério
Público adquire vitaliciedade.
EMENDAN• 18
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Observação: Retirada, a pedido do autor em 7 de maio
,
de 1991.
'
Emenda modificativa do art. 92, caput, e seu parág-rafo
primeiro, que passa a ser parágrafo úiücO, e sU.piessiva do
seu parágrafo segundo, do Projeto de Lei da__ Câmar_a_n9 _11,
de 1991-Complementar, que "Dispõe sobre a or"ganização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 92 e seu parágrafo primeiro, suprimindo-se o seu parágrafo segundo, todos
do Projeto de Lei da Câmara n 9 11, de 1991-Complementar.
"Art. 92. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Presidente da República dentre os membros do
Ministério Público do Trabalho, com mais de dois anos de
carreira, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio
de Procuradores du Trabalho, para mandato de dois anos,
permitindo uma recondução precedida de nova lista tríplice.
Parágrafo único_. _A exoneração do Procurador-Geral do
Tr~balho, antes do biênio, será proposta por deliberação do
Conselho Superior, pelo voto de dois terços dos seus membros
encaminhada pelo chefe do Ministérío Público da União a~
Presidente da República."
Justificação
A Emenda visa preservar a autonomia do Ministério_ Público, consagrada pela Constituição (art. 127, § 2'), e restabelece o texto aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça
da Câmara dos Deputados, alterando apenas o requisito, para
o exercício do cargo, que era de dez anos na carreira, para
dois anos, tempo em que o membro do Ministério Público
adquire vitaliciedade.
Sala das Comissões,
de
de 1991.
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. EMENDA N' 19
(Autor: Senador Mauricio Corrêa)
Observação: Retirada, a pedido do autor, em 7 de maio
de 1991.
Er;t~nda mod.if.icativa do caput do art. 158 e do seu parágrafo .umco, e ad1hva do § 2o ao mesmo artigo, do Projeto
de Le1 da Câ~ara n' 11, de 1991-Complementar, que '"Dispõe
sobre a orgamzação, as
atribui~ões e o estatuto do Ministério Público da União".
De-se a seguinte redação ao caput do art. 158 e ao seu
par~grafo úni~, adicionando-se § 29 ao mesmo artigo, do
ProJeto de Le1 da Câmara n9 1l, de 1991-Complementar.
"Art. 158. O Procurador-Geral de Justiça será nomead() pelo Presidente da República dentre os membros da carreira integrantes de lista tríplice elaborada pelo ColégiO de Procuradores_ e_ Promotores de Justiça, para mandato de dois anos,
permitida uma recondução, precedente de
- nova lista tríplice.
§ I' O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes
do término do mandato, por deliberação da maioria abs_oluta
do Senado Federal.
§ 29 A iniciativa de propor a destituição do Procurador-Geral poderá ser
a) do Presidente da República;
b) de dois terços do Conselho Superior, através de voto
secreto, encaminhando a proposta ao Senado Federal o Procurador-Geral da República."
Justificação
A presente emenda tem por escopo o restabelecimento

parcial da redação original do projeto, oriunda da Procut"adoria-Geralda União, que foi mantida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados
e modificada no Plenário daquela Casa.
O restabelecimento apenas parcial justifica-se pelo fato
de que na Câmara a redação do caput do atual art. 158 restringia o acesso _ao cargo do Procurador-Geral de Justiça aos
Procuradores de Justiça, contrariando o § 3<:> do art. 128 da
Constituição Federal que dispõe, de maneira abrangente, a
todos os integrantes da carreira.
Quanto às demais alterações, fazem-se neceSsárias em
decorrência de imperativo constitucional, que insere o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios no âmbito do
·
Ministério Público da União (CF, art. 128, I, d).
Com efeito, a atual redação do projeto em tela não se
coaduna com os acima referidos dispositivos constitucionais,
e especialmente com o § 3~' do art. 128, que dispõe sobre
a nomeação do Procurador-Geral do Ministé-rio Público do
Distrito Federal e Territórios pelo chefe do Poder Executivo
respectivo que, no caso, é o Presidente da República, i não
o GOVernador do Distrito Federal, pois essa instituição, como
já fOi dito, integra o Ministério Público da União, por disposição constitucional.
Por conseguinte, na forma do § 4" do me_sroo a_rt. 128
da Constituição Federal, a sua destituição deve ser feita mediante deliberação do Poder Legislativo respectivo, ou seja,
o Senado, e não a Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A modificação de mais de um dispositivo na mesma--emenda encontra amparo no art. 230, alínea c, do Regimento Interno desta Casa, por se-tratar de moâificações correlatas, dependendo a aprovação de uma da aprovação da outra.
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EMENDA N"20
(Autor: Senador Maurício Corrêa)

Emenda aditiva ao art. 221 do Projeto_ de Lei da Câmara
n·' II. de 1991-Complcmentar. que "Dispõe sobre a organização. as atribuições e o CsUífuto ·do Ministério Público da
União ...
Acrescente-se§ 3" ao art. 221 do ProjetO de L~ i da Câmara
n" 11. de 1991- Coniplcmcntar. com a seguinte redaçó:

.. Art. 221. .................................~--·······•m
§ 3" Os-SuhprOcuradores-Gerais do Ministério
Público da União terão os mesmos vencimcntõS e vantagens".
Justificação

•

'

.- _ - -

• _
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Ora, se não for mantido o status quo, até a criação de
novos cargos de Subprocurador-Gá3L os aludidos Procuradores de 1~ Categoria poderão retornar a seus Estados de
origem, designados para oficiar junto ás Auditorias Militares,
como estabelece o art. 145~ do projeto votado na CâMara
dos Deputados, com evidente prejuízo para a administração,
não _só em razão de alto custo das transferências dos aludidos
Procuradores, como também, tendo em vista que o atual quadro de Subprocuradores-Gerais, pelo reduzido número de
membros, é insuficiente para atender à demanda de processos
-distribuídos pelo Superior Tribunal Militar à ProcuradoriaGCr'ãl, razão que justifica a existência dos cilrgos de PrOcurador de 1~ Categoria, junto ao Superior Tribunal Militar,
com atribuições idênticas às dos Subprocuradores-Gerais, relativamente à emissão de pareceres.
Parcer do Relator- Acolhida

Todos os Subprocuradores-Gerais oficiam pera-nte Os Tfibunais Superiores. inclusive emitindo pareceres em recursos·de competência do Supremo Tribunal Federal. não se justificando a existência de diferença salarial entre os Subprocuradores-Gerais dos diversos, ramos do Ministério Público da
União, razão que enseja a inclusão do parágrafo 3R, observado
o princípio constituciOnal da isonomia.
Sala das Comissões, em de 1991.
Parecer do Relator: Acolhidia

Justificação
Foi adotada a justifiCativa: ãpiesentada pelo Autor_ da
emenda (v. parágrafo único do art. 278 do texto).
EMENDA N"22
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda modificatica ao art. 132 e 274 do Projeto de
Lei da Câmara n9 11, de 1991- Complementar, que "Dispõe
sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério
Justif"acativa do Parecer
Público da União."
_
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor (V.
06--se
aos
arts.
13~ e_274 do projeto de Lei da Câmara
§ 4' do art. 225 do texto).
n~ 11, de 1991 - Complementar, a seguinte redaç~o:
EMENDA N'21
" Art. 132. Compete ao Código de Procuradores da Justiça Militar opinar sobre assuntos gerais de interesse da instiAutor: Senador Maurício Corrêa)
tuição.
_.
Emenda aditiva ao art. 268 do Projeto de Lei da Cârilaia
§ 1~ Excepcion-almente, em casos de interesse relevante
n~ 11. de 1991. Complementar, que .. DiSpõe SObre~ ()rganida instituição, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local
zação, as ·atribuições e o estatuto do Ministério Público da
designado pelo Procurador-Ger~L_da Justiça Militar, desde
União".
que convocado por ele ou pela -maioria de seus ~embroi-Acrescente-se parágrafo único ao art. 268 dá_ P~ojeiO de § 2~' O regimento interno do Colégio de PJ;"Ocuradorees
Lei da Câmara n~ 11, de 1991- Coinplementar, com a seguinda Justiça Militar disporá sobre seu funcionamento.
te redação:
_Art. 274. As primeiras eleições, para composição do
"Art. 268. ·····~·~·······----~·····"'·-····-··-· .. ·--·-~---. Qmselho Superior de cada ramo do Ministério Público da
Parágrafo único. Até que sejam 'criâdOS riOvos cargos
União e para elaboração da lista t_ríplice _para ProcuradorGerar de Justiça, ~e_rão convocad_as pelo Procurador-Geral
de Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais__Procurada --República, para realizar-se no prazo de noventa dias de
dores Militares da 1' Categoria, cujos cargos passam a denólninar-se Procuradores da Justiça Militar e que_.estejam atuando
promulgação desta lei".
_Parecer do Relator~ Acolhida (Obs.: Com acréscimos e
junto ao Superior Tribunal Militá"r, ali permanecerão exerprejudicada em parte).
cendo suas atribuições".
o

-

---

---

••

Justificação
No presente projeto, na Câmara dos Deputados, "110 art.
267, parágrafo único, foi dado -aos Procuradores do Trabalho
de 1~ Categoria o tratamento ora pleiteado.
Atualmente os Procuradores Militares de 1~ Categoria
exercem o seu munus perante o Superior Tribunal Militar,
tendo sido transferidos para Brasilia, em razão de promoção,
implicando as referidas remoções em alto custo para a administração, decorrente de ajudas de custos, pagamento de passagens e mudança dos Procuradores e seus familiares, pois,
de acordo com o que dispõe o art. 56 da Lei n" L341, de
30 de janeiro pe 1951 (Lei Orgânica do Ministério Público
da União, vigente), incumbe aos Procuradores Militar~s de
1f Categoria emitirem parec-eres nos proc-essos ·q-ue- lhe são
distribuídos pelo Procurador-Geral.

Justificação
O Substitutivo aproveitou, da emenda, o conteúdo do
caput proposto para o art. 132 e dos parágrafos 1~ e 2~. bem
como para o art. 274 (v. art. 127, incisos I e II e 1', § 2°
e § 3°, bem como o art. 283 e§ 1' e § 2°.
Foi adotada a justificativã- ãpresentada pelo Autot,_ da
emenda.
EMENDA N'23
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda mo-dificativa aos arts;--122, inc. VIII; 124, caput
e seu parágrafo único; 145, §_-,--1'' e § 2~;_ ~47, caput e § 1~'
e § 2'; 148 e 268 do Projeto de Lei da Câmara n' 11, de
1991 - Complementar, que "Dispõe sobre a organização,
as atribuições e o Estatuto do MinistériO Público da União".
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Dê-se aos arts. 122, inc. VII; 124 caput, e seu parágrafo
único; 145; § 1• e § 2•; 147 caput e § 1' e § 2•; 148 e 268
do Projeto de Lei da Câmara n~ 11, de 1991-:_Ço~plementar 1
a seguinte redação:
"Art. 122. .. ...................................................... .
VIII- os Promotores de Justiça Militar
Art. 124. A carreira do Ministério Público Militar é
constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Procurador de Justiça Militar e Promotor da justiça
Militar.
Parágrafo único. O cargos inicial da carreira é oPromo~
torda Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocura-

Novembro de 1992

cações correlatas nas demais, nos termos do art. 230, alínea
"c" do Regimento Interno.
Parecer do Relator:_Acolhida
Justificativ8. do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor di
emenda (v. atrs. 118, VIII; 119, parágrafo único; 143, § 1•
e § 29; 145 e parágrafo único; 146, caput 278, caput; todos
do texto).
EMENDAN'24

(Autor: Senador Maurício Corrêa)
dor-Geral da Justiça Militar.
Emenda aditiv·a ao Projeto de Lei da Câmara n" 11, de
"Art. 145. ·~·~·-·-············~·---~~ .. --., ...... -------1991 -Complementar, que "Dispõe sobre a organização,
§ 1~' Em caso de vaga ou afastamento do Subprocuraas atribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
dor-Geral da Justiça Militar por prazo superior a 30 (trinta)
Acrescente-se inciso IV ao art. 155, renumerando-se os
demais incisos, e os arts. 170 a 174, renumerando-se os_demais
dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral mediante
aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Miartigos, todos do Projeto de Lei da Câmara n~' 11, de 1991
li tare nenh.um desses aceita?d?•_poderá ser convocado Premo-Complementar, com a segUirite redação:
"Art. 155. .. ................ ., ...... ·-------------------------tor de Justiça. para a substttutçao.
§ 211 O Procurador da Justiça Militar convocado, ou o
IV- as Câmaras de Coordenação e Revisão do MinisPromotor de Justiça Militar, receberá a diferença de vencitério Público do Distrito Federal e Territórios·; _
mentes, correspondente ao cargo de Subprocurador-Geral da
Seçao V __
Justiça Militar, inclusive diárias e tra-nsporte se for o caso.
Art. 147. Os PromOtores da Justiça Militar serão desigDas Càinaras de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.
nados para oficiar jtinto às Auditorias Militares.
§ 111 Em caso_ de vaga ou afastamento de Subprocura.. Art. 170. As Câmaras de Coordenação e Revisão do
Ministério Público do Distrito são os órgãos setoriais de coardor-Geral da Justiça Militar por prazo suprior a 30-(trinta)
dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante
denação, de integração e de revisão do exercício funciOnal
aprovação do Conselho Superior, Procurador da Justiça Milina instituição.
tare nenhum desses aceitando, poderá ser convocado PremoArt. 171. As Câmaras de Coo!denação e Revisão serão
torda Justiça Militar, para a substituição.
organizados por função ou por matéria, através de ato normaArt. 148. OS Promotores da Justiça Militar serão lota- tivo.
dos nas Procuradorias da Justiça Militar.
Parágrafo único. P Reginwnt_q Interno, que disp_orá soArt. 268. Os cargos de Procurador Militar de 111 e 2~>
b~e o funcionamento das Câmaras de CoordÇ_nã.ção e Revisão,
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Categoria passam a denominar-se, respectivamente, Procuradar da Justiça Militar e Promotor da Justiça 1vfilitar''.
Art, 172. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão
compostas por Três membros do Ministério PúbliCo do DisJustificação
trlto Federal e Território, indicados pelo Conselho Superior
juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois
Os.atuais Procuradores Militares, em totalidade, consideanos, sempre que possível dentre integrantes do último grau
ram uma capitis diminutio a denominação Procurador Adjunto
da carreira.
da Justiça Militar, para o in-ício da carreira do Ministério
Art. 173 .. Dentre os integrantes da respectiva Câmara
Público Militar.
de Coordenação de Revisão, uni deles será designado pelo
Acresce que, à fUnção exercida, assemelha-se mais a deProcurador-Geral para a função executiva de Coordenador.
nominação Promotor de Justiça Militar, eis que exercida em
Art. 174. Compete às Cãmaras de Coordenação e Reuma Justiça Criminal Especializada. O membro do Ministério
Público Militar. em íiiícío de carreira, funcióiiãl nas Procura- visão:
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos
dorias junto· às Auditorias oficiando em Inquéritos Policiais
Militares, Inquéritos Policiais, Processos-Penais Militares etc., institucionais que atuem em ofícioS ligados à sua atividade
setori~l, observado o princípiO da independência funcional;
sempre com vistas à promoção da Ação Penal Militar, daí
TI -manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
a denominação, ora proposta, de Promotor da Justiça Militar,
atem em áreas afins;
tendo em vista que o cargo de promotor de Justiça faz parte
III- encaminhar .informações técnicos-jurídicas, aos ór-- da tradição do Direito Brasileiro.
gãos institucionais -que atuem em seu Setor;
Sem implicação de qualquer outra ordem, a denominação
IV - aprovar, previamente, pelo voto secreto de dois
do cargo, ora prooosta, virá satisfazer os anseios de toda
terços de seus membtos, o exercício de função, na situaçãO
uina classe.
.
Por outro lado, justifica-se a denominaçãO prOposta, pOis· prevista pelo art. 161, inciso V, desta lei;
. Y.- homolºgar a pro~oção de arquivamento de inquéfuncionará nas Procuradorias junt~ às Auditorias um Promo~
rito "civil ou peças de informação ou designar outro órgão
tor de Justiça, que, além das atribuições pertinentes aoS Ocupantes do cargo inicial da carreira, exercerá a cOOrdenação· do Ministério Público para fazê-lo;
VI- manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
das atividades inerentes ao Ministério Público Militar.
policial, iilquérito parlamen~r ou peças de informação~ exceto
A presente emenda versa sobre mais de um dispositivo
nos casos de competência originária do procurador-Geral;
do projeto uma vez que a aprovação de uma importa modifi~
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VII- resolver sobre _a distribuição especial de inquéritO,
feitos e procedimentos, quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assim o· exigir;
VIII- resolver sobre a distribuição especial de feitos,
que por sua contínua reiteração, devem receber tratamento
uniforme".
Justificação

O Ministério Público do Distrito Federal tem uma abrangência fuOdonal extrCriiamcnte ampla. Processos falimentares, CUradoria de Fundações, Menores, Famflia, integram
a par de outras, um complexo de atribuições, que seus corrgê. neres, do Trabalho, Militar e Federal, não -possuem.
O projeto, estranhamente, ConservOu com6 6rgãós do
Ministério Público Federal, Trabalho e Militar, as Câinaras
de Revisão, omitindo-as no texto do Ministério Público do
Distrito Federal. Induvidosamente. é neste, que tais dispaM
sições se fazem mais necessárias, promovendo, na sua área,
a integração de outros órgãos, com intercâmóio com eles e
áreas afins e, finalmente, proporcionand-o informações técniM
cas ou jurídicas aos órgãos vinculados.·
As Câmaras, além do mais, _visam, nO-Seu desempenho,
não s6 especiafizar a distribuiçãO de iriquéritos- (íriciso VII),
pela relevância da matéria, como também pronunciamento
sobre inquérito policial ou civll (incisos V e VI), de extrema
importância no apriinoramento do órgão.
Orienta-se o Ministério Púbiico brásileiro pelo critéríÔde legalidade. Entretanto, questões há em que o oferecimento
da denúncia se revela contra-indicado diante de elementos
e circunstâncias do caso especial, reconhecido, às vezes, pela
juriSprudência, sob o título de falta de justa causa para ajuizamenta da ação penal.
As Câmaras abrem a possibilidade de c.;mstrução d_~_ u111ª
jurisprudência, em relação a arquivamento de inquéritos, prOporcionando, mesmo que gradativa e lentamente, a adoção
do critério de oportunidade, que o costume consagrou no
direito francés, através do artigo 43 do "Code de Procedure
Penale".
As múltiplas atribuições do Ministério Público do Distrito
Federal reclamam e exigem seja incerto, em seu texto, a seção
contida no projeto Pertence, relacionada às Câmaras, conservado nas Leis dos Ministérios Públicos, Federal, Militar e
do Trabalho, e omitido no do Ministério Público do Distrito
Federal.
Parecer do Relator: Acolhida em parte
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada peio autor da
emenda (v. arts.. 153, V; 167, 168, caput e parágrafo único;
169, 170, 171, I, II, III, IV, V,VI, VII; todos do texto).
Quanto ao caput proposto--para o art. 172, foi aCrescentada a indicação, pelo Procurador-Geral, de um dos tfês integraütes da Câmara, consiàeranào~se que os demais são indicados pelo Conselho Superior. Com isso, busca~se-o eqOilíbrio·
1mtre as competências dos dois órgãos, a se refletir na compoM
sição das Câmaras.,
Quanto ao inciso IV, proposto para o art. 174, considerou-se a redação prejudicada, tendo em vista a supressão da
situação prevista no inciso V do art. 161 do projeto.
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EMENDA N' 25.
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda supressiva dos incisos XXIII, XXIV do art. 167
e aditiva de incisos_ I e II ao art. 163, renumerando-se os
demais, todos_ do Projeto de Lei da Câmara n~ 11. de 1991
-Complementar, que ''Dispõe sobre~ organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
Sumprima-se os incisos XXIII e XXIV do art. 167, adicionando-se incisos I e II ao art. 163, renumerando-se os demais,
todos do Projeto de Lei da Câmara no !I, de 1991- Complementar, com a seguinte redação:
"Art. 163. ··································-···-·····-·-·······-·
I - elaborar, mediante voto unitário nominal. facultativo
e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior
Tribunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do MiniStério
Público do Distrito Federal e Territórios, com mais de hiTita
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
I I - elaborar. mediante voto nominal, facultativo e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal de Justiça
do Distrito Federai e Territórios, s-endo _elegíveis os membros
do __Ministério Público do Distrito Federal e Territ6rios com
mais de dez anos de carreira.
Justificação
A elaboração da lista sêxtupla, através do Conselho Superior do Ministério Público, de composição restritã a cincO
lntegrailtes, para o quinto constitucional do SuperiOr Tribunal
de Justiça e para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal,
não-se harmoniza a disposições idênticas, relacionadas à escolha de membros do Ministério Público Federal, par~ composição-do Superior Tribunal de Justiça e os Tribunais Regionais
II, aprovado
Federais. Com efeifO, o artigo 53, -inCisos i
pela Câmara, atribui ao Colégio de Procuradores da República, a elaboração da lista _sêxtupla, para escolha do integrante
da carreira que irá compor o guint~ do Tribunal Regional
Fe-deral e Superior Tribunal de Justiça. disposição reiterada
em relação a outros ramos do Ministérío Público da União.
Somente o MinistériO Público do Distrito Federal e Terr1M
tórios mereceu tratamento diverso, conferindo-se, injustificadamente, ao seu Conselho Superior, a elaboração da lista.
Tais inCiSOs, COmo redigidos, conferinfo coinpetêiiCia ao
Conselho Superior, de composição restrita, víolam o princípio
da ampla escolha consagrado no texto constitucional.
Parecer do Relator: Acolhida em parte

e

Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificatíva apresentada -pelo autor da
emenda (v. arts. 166 e 162, I e III, do texto). A proposta
foi alterada penas na parte em que previa o voto .. uninominal", em vez do voto "plurinomínal" adotado pelo texto,
para preservar a coerência do sistema adotado no texto, no
tocanteâ -escolha dos integrantes dos Conselhos Superiores.
EMENDAN'26
(Autor: Senador Maurício Corfêa)
Emenda aditiva aos arts. 27, caput; 161, ines. IV, V,
v1, xr;xrr; xm,-xVII;XVIII, XXIeXXIl;T62; T63, iric:
I; 164, caput; 165; 167, caput e ines~ _1, alíneas a ~ c VI,
VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII e XXIV;
169, caput; 170 e 172, inc. V, do Projeto de Lei da Câmara
n~ 11, de 1991. Complementar, que "Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público -da
União.
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Acresccntc~!;e a expressão "c Tcrrit6rios'· após .. Ministéiro Público do Distrito-Federal" nos arts. 27, caput; 161,
ines. IV, V, VI, XI, XII, XIII, XVII, XVIII, XXI c XXII;
162; 163, inc. I; 164, caput, lô5; 167, caput e ines. I, alfneas
"a" e "c", VI, Vll, VIII, XI, XII, XIIJ.XIV, XV, XVI,
XVIII c XXIV/169, caput; 170 e 172, inc. V, do Projeto deLei da Câmara n" 11, de 1991 -Complementar.
-- - -

Justificação
A presente emenda objetiva corrigir erro de rC~f:lÇà~?_ no
projeto, quando, nos dispositivo:-. acima citados, é feita referência ao Ministério Público do Distrito FederaL e Territórios
de maneira incompleta, sem a expressão final "e Tcrritófios",
contrariando o texto constitucional.
Parecer do Relator: Acolhida em parte e prejudicada

em parte.
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo autor da
emenda (v. arts. 26, IV; 28; 159, IV, V, VI, XI, XII, XIII,
XVII, SVIll, XXI e XXII; 161; 162, III 163; 164; 166, caput,
I, a e c, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII; 172
e 174, V todos do texto).
A emenda ficou prejudicada, quanto às alterações sugeridas para os incisos XVIII e XXIV, do art. 167, bem como
para o art. 169, caput, do projeto. porque esses dispositivos
foram suprimidos pelo texto do Relator.
EMENDAN'27
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda modificativa do caput do art. 158 e do seu parágrafo único, e adiüVã: dC parágrã.fo segundo ao mesmo artigo,
do Projeto de Lei da Câmara n" li, de 1991 -Complementar,
que "Dispõe sobre a organização, as atribuições e o estatuto
do Ministério Público da União".
Dê-se a seguinte redação ao caput do art._ 1_58 e áb seu
parágrafo único, adicionando-se parágrafo segui14o mesmo
artigo, Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991 -:-Complementar:
"Art. 158.- O Procurador-Geral de Justiça será nomeado pelo Presidente da República dentre os membros do MinistéiiO Público do Distrito Federal e Territórios, com mais de
dois anos de. exercício, iritegrantes de lista trfplice elaborada
pelo Colégio de Procuradores e PromotQres de Justiça, p~ra
mandato de dois ano_s, permitida urna recondução, preced1da
de nova lista tríplice.
§ 1~ O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes
do término do mandato, por deliberação da maioria absdluta
do Senado Federal.
§ 29 A iniciativa de_propor a destituição _do Procurador-Geral poderá ser:
a) do Presidente da República;
b) de dois terços do Conselho Superior, através de voto
secreto, encaminhando a proposta ao Senado Federal o Procurador-Geral da República."
Justificação
A presente emenda tem por escopo o restabelecimento
parcial da redação original do projeto, oirunda da Procuradoria-Geral da União, que foi mantida pela Comissão de Constituição e Justiça e de Redação da Câmara dos Deputados
e modificada no Plenário daquela Casa.
--

ao

IIl
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parcial justifica-se pelo fato

âc_qeu na Câmara a redação Llo caput do atual art. 15X r~.:;.,trin
gia o acesso ao cargo de Procurad_or~_Geral dç Ju;..!iça ~o;..
Procuradores de Ju~tiça, contrariando o§ 3' do an. l::!X da
Constituição F~dcral que dispõc,_~e maneira ahrangcnte. a
tóllos os intl:!grantes da carreira.
_
__
Quanto às demais alterações. fazc·m-st.:- necessárias cm
decorréncia de imperativo constitucionaL que insere o Mii;..téiro Público do Distrito Federal e Te_rritórios no ãmhito do
Ministério Público da União (CF, art. 128, I. "d"J. Com.efeito.
a atual redação do projeto em tela não se coaduna com os
acima referidos dispositivos constitucionais, e especialmente
com o§ 3"do art. 128 que dispõe sobre a nomeação do Procurador-Geral do Ministério Púhlico do Distrito Federal c territórios pelo Chefe do Poder Exe_cutivo respectivo que, no caso.
é o Presidente da República. e não o Govcrna<,.l.or do Dbtrito
Federal, pois essa instituição, como já foi dito. integra o Ministério Público da União, por disposição constitucional.
Por conseguinte. na forma do § 4" do mesmo art. 128
da Constituição Federal, a sua destituição dçve !:>e r f~ita me-_
diante deliberação do Poder Legislativo respectivo. ou seja.
o Senado, e não a Câmara Legislativa do Distrito FederaL
Quanto aos requisitos para concorrt?r ao cargo de Procurador-Geral de Justiça, a exigência é de pelo menos dois anos
de exercício, tempo em que é adquirida a vitaliciedade no
cargo.
A modificação de mais de lJm dispositivo na mesma emenda encontra amparo no art. 23-0, aHnea c, do Regimento Interno desta Ca-sa, por se tratar de modificações correlatas, dependendo a aprovação de uma da aprovação da outra.
Sala Cias-Conlissôes, erri de
de 1991.
Parecer do Relator: Acolhida CTIJ. parte
Justificativa do Parecer
_ _- Foi adotada a justificatiVa apresentada pelo Autor da
emenda (v. art. !56 e§ I" e§ 2", do texto).
· O texto do Relator, ao acolher cm parte a emenda. dela
d_ivergiu apenas quanto:
a) ao tempo na carreira, para os integrantes da lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da Justiça, fixado cm
cinco anos pelo texto;
b) à destituição âo Procurador-Geral da Justiça antes
do término do mandato e por deliberação da maioria absoluta
do Senado Federal - o texto condicionou-a a iniciativa do
Presidente da Rcpúhlica (a quem cabe nomeá-lo- v. o art.
156 do texto).
EMENDAN'28
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda aditiva ao Projeto de L_ei da Câmara n'' 11, de
1991 -Complementar, que ·~Dispõe sobr_e _a organizaç_ão,
. ª.s_atribuições e o estatuto do Minis~ério Público da Uniã()".
Acrescente-se_ os arts. 139 a 143 no Projeto de Lei da
Câmara n9 11, de 1991 -Complementar, renumerando-se
os demais, _com a seguinte redação:
SEÇÃOV
Da Câmara de Coordenação e Revisão do Mini,.téiro Público.
Militar
Art. 139. A Câmara de Coordenação e ReviS3o do Ministéiro Público Militar é o órgão de coordenação, de integração e de revísão do exercício fund~nal na instituição.
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Art. 140. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público MiliÚtJ será organizada. por ato normativo
e o Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento,
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Art. 141. A Câmara de Coordenação e Revisão será
composta por três membros do Ministério Público Militar,
indicados pelo Conselho Superior juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, sempre que passivei
dentre integrantes do último grau da carreira.
Art. 142. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designad9 pelo ProcuradorGeral para a função executiva de Coordenador.
Art. 143. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar:
I - promover a integração e a _coOrdenação dos órgãos
institucionais do Ministério Público .Militar. observado o princípio da independência funcional;
II - manter intercâmbio com órgãos ou entidade~ que
atuern em áreas afins;
III - encaminhar informações técnico_~jurídicas_ aos- órgãos institucionais d_o Ministério Público Militar;
IV- aprovar, previamente, pelo voto secreto de dois
terços de seus membros, o exerclcio de função, na situação
prevista pelo art. 129, inciso VI, desta Lei;
V -manifestar-se sobre o_ arquivamento de inqUéiitâs
e quaisquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assim o exigir."

Justificação
Na redação do projeto de lei em exame foi omitida a
seção pertencente ao capítulo relativo ao Ministéiro Público
Militar, onde se definia, no projeto original, a organização,
composição e competência da Câmara de Coordenação-e Revisão daquele órgão, que se encontra prevista no inciso IV
do art. 122 do supracitado projeto.
Esta emenda corrige a falha apontada, harmonizando
o projeto dentro de um panorama sistêmico onde se verifica
a existência de disciplinamcnto semelhante dado aos demais
ramos do Ministério PUblico da União.
Parecer do Relator: Acolhida em parte e prejudicada
em parte.
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo autor da
emenda, salvo quanto ao art. 141 (acolhida em parte) e ao
inciso IV do art. 143 (prejudicada) (v. arts. 132, I:n,-·134,
135 e 136, I, II, III, IV, V e VI; todos do texto do Relator).
QUanto ao art. 141, foí-ãi:feSCentada ao texto a indicação,
pelo Procurador-Gerãl, de um dos três integrantes d~ Câmara.
Com isso, busca-se o equilíbrio entre as competênciâs do Conselho Superior e do Procurador~Geral, a se refletir na compo-_
sição da Câmara.
Quanto ao inciso IV, pioposto para o art. 143, conside~
rou-se a redação prejudicada porque já fora suprimida do
texto a situação a que o mencionado inciso se reportaria.

EMENDAN'29
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
Emenda modificativa ao art. 126, caput, e seu parágrafo
primeiro, que passa a ser parágrafo único, suprimiildo-se o
parágrafo segundo, todos do Projeto de Lei da C__!l!_lara no
11, de 1991- Complementar. que "Dís-pôe sõ_Ore ã organi-
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zação, as atribuições e _o estatuto_ do Ministério Público da
União".
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 126 e ao seu
parágrafo primeiro, suprimíndo-se o parágrafo seg~:~ndo, todos
do Projeto de Leida Câmara n" 11, de 1991-Complementar:
"Art. 126. O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador-Geral d(l_ República c!entre os membros do Miistério Público Militar, com mais de dois anos de
carreira, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio
de Procuradores da Justiça Militar, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da
Justiça Militar, antes do biénio, será proposta por deliberação
do Conselho Superior, pelo voto secreto de dois terços dos
seus membros e encaminhada pelo chefe do Ministério Público
da União ao Presidente da República."
Justificação
----A-emenda visa preservar a autonomia do Minist~rio Público, consagrada pela Constituição (artigo 127, § '2°), e res-tabelece o texto aprovado pela Comissão de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, alterando apenas o requisito, para o exercício do cargo, que era de dez anos na carreira,
pã.ra dois anos, tempo em que o mem!Jro do Ministério Público
adquire vitaliciedade.
Parecer do Relator: Acolhida em parte
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo autor da
emenda (v. art. 121 e parágrafo único do texto do Relator).
Foram acrescentados à proposta os requisitos da idade_
mínima (mais de trinta e cinco anos) e do tempo na carreira
(mais de cinco anos)- ressalvada. quanto a este, a hipótese
de inexistência de número suficiente de candidatos que preencham tal requisito. Além disso, previu-se que a escolha da
lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto. No que concerne à exoneração do Procurador-Geral
da Justiça Militar, a emenda somente não foi acolhid3 na
parte em que a atribuiu ao Presidente da República; o texto
a conferiu ao ProcuradorwGeral da República, tendo em vista
ser o mesmo o Chefe do Ministério Público da União (v.
§lo do art. 128 da Constituição Federal) e a autonomia funcional e administrativa da instituiçáo (v. § 2° do art: 127~da
mesma Car~a).

EMENDAN'30
(Autor: Senador Maurício Corrêa)
. E.menda modificativa ao are 92, caput, e seu parágrafo
pnme1ro, que passa a ser parágrafo único, _e supressiva do
seu parágrafo segundo,_ do Projeto de Lei da Câmara nn 11,
de 1991 -Complementar, que "Dispõe sobre a organização,
as ãtribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
Dê-se a seguinte redação ao caput do art. 92 e seu parágrafo primeiro, suprimindo-se o seu parágrafo segundo, todos
do Projeto de Lei da Câmara n~ 11, de 1991 -Complementar:
"Art. 92. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Presidente da República dentre os membros do
Mi~i~tério Público do Trabalho, com mais de dois anos de
exercício, integ~antes de lista tríplice elaborada pelo Colégio
de Procuradores do Trabalho, para mandato de dois anos,
permitindo uma recondução precedida de nova lista tríplice. j
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A exone~ção do Procurador-Geral do

Trab3lho, antes do biênio, ·será -proposta por deliberação do
Conselho Superior, pelo voto de dois terços dos seus membros,
encaminhada pelo chefe do Ministério Público da União ao
Presidente da República".
Justificação
A Emenda visa preservar a autonomia do Ministério Público, consagrada pela COnstituiÇão (artigo 127, § 2~"). e restabelece o texto aprovado pela Comissão: de Constituição e
Justiça da Câmara dos Deputados, alterando apenas o requisito, para o exercício dó cargo, que era de dez, para dois
anos de efetivo exercício, tempo em que o membro do Ministério Público adquire vitaliciedade.
Parecer do Relator: Acolhida em parte
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo autor da
emenda (v. art. 88 e parágrafo único do texto do Relator).
Foram acrescentados à proposta os requisitos da idade
mfninia (riiais de trinta e cinco anos) e do tempo na carreira
(mais de cinco anos)- ressalvada, quanto a este, a hipótese
de inexistência de número suficiente âe candidatos que preencham tal requisito. Além disso, previu-se que a escolha da
lista tríplice far-se-á mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto.
No que concerne à exoneração do Procurador-Geral da
Justiça do Trabalho, a emenda somente não foi acOlhida na
parte em que a atribuiu ao Presidente da República: o texto
a conferiu ao Procurador-Geral .da República, tendo em vista
ser o mesmo o- Chefe do Ministério Público da União (v.
§ 1"' do art. 128 da Constitução Federal) e a autonom,iaJunc_i_onal e administrativa da instituição (v. § 2~' do art. 127 da
mesma Carta).
EMENDAN'3l
(Autor: Senador Márcio Lacerda)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 11, de 1991- Complementar, (n' 69189, na Casa de origem).
Ao inciso II, do art. 36, dê-se a seguinte redação:
Art. 36. . ..... ···~··-~--·~-··--·· --··. -·---··. ·--··--·-· --· .. --·
I - ............................. ··'·····--···-··--·····-·--------------II - nas causas de competência de quaisquer jüfzes e

tribunais, para a defesa de direitos e interesses das populações
-indígenas, do meio ambiente, de bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e páísãgístico, integrantes
do património nacional.
Justificação
A defesa de interesses ou bens integrantes do património
nacional, transcendendo as lindes das unidades federativas,
deve competir ao parqUet federal.
Certo, a atribuição do órgão do Ministério Público decorre da natureza da jurisdição, ou seja, o Federal tem atribuição nas :tiip6teses de COII;J.petência do Juízo Federal; o Estadual
ou do Distrito Federal, nos feitos de jurisdição do juízo respectivo.
__
_ ___ _
É que as causas e os crimes que àquele compete prOcessar
e julgar (art. 109 CF) envolvem ente, bens, interesses ou
serviços que ao Ministério Público Federal a lei confere o
poder de representação e tutela (art. 29 do ADCT -CF/88;
arts. 33, 34 e 38, da Lei 1.341, de 30-1-51; arts. 3' e 4', do
Decreto-Lei o' 2.386, de 18-12-87). _
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Não há confundir regra de competência judicial com a
de representa-ção e de legitimação ad causam para mover ação
civil pública em defesa do património e de outros valores
e interesses coletivos, de âmbito naciOnal, ou pertencentes
a entidades indicadas no art. 109, I, d3. C.F.
A atribuição de um e outro ·decorre da lei, e encontra
delimitação em razão da pessoa, da matéria ou da natureza
dos interesses em conflito, e "as funções de Ministério Público
só podem ser exercidas por integrantes da carreira", (art.
.
129, § 2' CF).
Nas reclamações trabalhistas propostas, portanto, contra
a União, mesmo perante aJustiça Estadual quando inexistente
Junta de Conciliação e Julgamento, é o Ministério Público
Federal, que comparece perante a Justiça Obreira, ou Estadual investida de jurisdição trabalhista, em sua defesa. Ainda:
nas cãuSáS -de acidente de trabalho, que correm perante a
Justiça Estadual Comum, é o Procurador Autárquico que atua
em defesa do Instituto Nacional de Seguro Social.
São hipóteses que refogem à competência do art. 109,
I, da Carta Magna.
Nessa linha, a atribuição do Ministério Público Federal
que, à primeira vista, decorreria da exclusiva competência
do juízo federal, vê-se, no exemplo citado, que comporta
exceção.
E como, não em razão da pessoa propriamente, mas da
matéria, fixar-se-á atribuição de um ou outro ramo do Ministério Público?
Pelo art. 24, da CF é concorrente entre a União, Estados
e Distrito Federal, a competência para legislar sobre florestas,
caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo
e dos_ recursos naturais, proteção do meio ambiente, controle
de poluição, proteção ao patrimônio histórico, cultural, artístico, turístico e paisagístico, responsabilidade por dano ao
meio ambiente, ao cOnsumidor, a bens e direitos de valor
artístico, estético, histórico, turísticO e paisagístico (inc. VI,
VII e VIII).
Inarredavelmente, qualquer desses bens, valores direitos
ou interesses a preservar, estarão sempre vinculados a uma
ou mais das pessoas jurídicas de direito público interno nos
três níveis.
De: conseguinte, onde quer que se litigem sobre o patrimônio e serviços públicos federais, interesses coletivOs ou
difusos de abrangência nacional, ou que reclamem intervenção
de autoridade federal, a sua defesa, a legitirriação para a causa
incumbem ao M.P. Federal, privativamente.
. Por outro lado, quando o património e os serviços públicos_ forem do Estado e seus Municípios ou do Distrito Fedral,
ou os interesses coletivos ou difusos se exaurirem nas circunscrições do Estado e do DF, sem repercussão direta na órbita
federal, ao M.P. Estadual compete exercer o munus de que
trata o art. 129, III, da CF.
Parecer do Relator: acolhida
Justificativa do Parecer

Foi adotada ~ justifiCativa apresentada pelo autor da
emenda (v. art. 37, II, do texto do Relator).
EMENDAN'32
(A.-: Senador M - de Lavor)
Ao Projeto de Lei da Câmara n' 11 de 1991 - Complementar, (n' 69189, na Casa de origem).
1 -Alterar a redação do art. 264, para:
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Art. 264. Os cargos de Procurador da_ República de
2~ categoria passam a denominar-se, reSpectivamente,
Procurador Regional da República· e Procurador da República, mantidos seus titulares e lotações.
Parágrafo único. Os vencímentos inicíais do ca_r_go de
Procurador da República serão iguais aos do atual _cargo de
Procurador da República de 1~ categoria.
2 - Suprimir o Artigo 265.

ta e

Justificação
A estrutura da carreira do Ministério Público Federal,
hoje vigente, estabelece três patamares: Procurador da República de 2• CAtegoria, Procurador da República de I' Categoria e Subprocurador-Geral da República.
.
O projeto em análise altera estruturalmente a ca~eJra
do Ministério Público _Federal, que passará a ter os segumtes
níveis: Procurador da República, Procurador Regional daRe~
pública e Subprocurador Geral da República.
_
A mudança não é apenas de terminologia, mas resultará,
se aprovada, em grandes prefuiiOs ã-inaioria dos Procuradores
da República de t• Categoria. É que, a proposta está sendo
formulada sob uma adequação absolutamente desnecessária
com o Poder Judiciário, através da Justiça Federal, onde exis~
tem os juízes de primeira instância, os Tnbunais Regionais
Federais e os Tribunais SU:periore·s:Assim, Procurador da República será o membrõ do Minís~
tério Público Federal atuante em _Qrímeira instância e lotado
em Estado que não seja _sede de Tríbullaf R-e-gi"Onal Federal,
Procurador Regional da República será o membro da carreira
lotado em Estado que seja sede de Tribunal Regional Federal
e SubproCurador-Geral da República os que funcionárem pe~
rante os Tribunais Superiores.
Ocorre, porém que somente ·cinco Estados são sede de
Tribunais Regionais Federais, pelo que, todos os atuais Procuradores da República de 1• Categoria, lotados em outros Estados terão um regresso funcional na carreira, porque passarão
a ser Procuradores da República, patamar inicial, opostamente à situação atual__onde incluem-se no nível intermediário.
É tradição no Direito Constitucional brasileiro, onde incluem~
se as leis complementares, o respeito aos direitos adquiridos,
proteção inserida na _Carta Magna. Ora, a_ at!laJ redação do
artigo ora emendado agredirá o direito adquirido de todos
os ocupantes dos cargos de ProcuradOr da República de 1~
Categoria, com prejuízos de toda ordem, inclusive morais,
pelo regresso funcional. A lei estaria Sendo punitivo, o que
é inadmissível.
Por outro lado, o projeto já prevê a solução ora apresentada, quando, no art. 267, dá idêntico tratamento aos membros
do Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que
todos os Estados brasileiros são sede de Tribunal Regio_ual
do Trabalho.
·
Ocorre, entretanto, que tQdos os Estados também são
sede Tribunais Regionais Eleitorais, perante os qu3iS 3tuam
hoje os Procuradores da República de 1• Categoria. Sendo
da estrutura do projeto manter a correspondência com o Poder
Judiciário, a sOlução_ adotada, além de preservar o direito
adquirido, não a agrediria, por tomar como parâmetro os
Tribunais Regióitais Eleitorais:
Como tal justificativa, Srs. Senadores, esperamos sensibilizá-los para a necessidade de aprovação desta emenda evitando-se assim, nossa concordância com injUstiças e agressões.
Parecer do Relator: acolhida (com acréscimos)
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Justificativa do Parecer
Foi adota:da a justificativa apresentada pelCf Autor da
emenda (v. arts. 274 e 275 e parágrafos 1°, 2ç. 3ç e 49 , do
texto do Relator), sobretudo porque se trata única e exclusivamente da preservação de direitos adquiridos. A emenda não
configura uma promoção e sim, o resguardo da situação atual
da categoria funcional, ou seja, uma adequação transitória
aos' novos níveis da carreira.
EMENDAN'33
(Autor: Senador Wilson Martins)
Art. 122. ····················'-·-··································
VIII- Promotores da Justiça Militar;
Justificação
Os atuais procuradores militares, em totalidad_~_,_conside
ram uma capitisdiminutioa denominação Procurador Adjunto
da Justiça Militar, para o início da carreira do Ministério
Público Militar.
Acresce que, à função exercida, assemelha-se mais a de~
nominação Promotor da Justiça Militar, eis que exercida em
umã. Justiça Criminal Especializada. O Membro do Ministério
Público Militar, em início de carreira, funciona nas Procuradorüls funto às Auditorias oficiando em Inquéritos Policiais
Militares, Inquérito Policial, Processos Penais Militares, etc.,
sempre com vista à promoção da Ação Penal Militar, daí
a denominação, ora proposta, de Promotor da Justiça Militar,
tendo em vista que o cargo de Promotor de Justiça faz parte
da tradição do Direito Brasileiro.
Sem implicação de qualquer outra ordem a denominação
do cargo, ora proposta, virá satifazer os anseios de toda uma
classe.
Por outro lado, justifica-Si a dinominação proposta, pois
funcionará nas Procuradorias junto às Auditorias um Procu~
rador da Justiça Militar, de classe imediatamente _superior
ao Promotor da Justiça Militar, que, além das atribuições
pertinentes aos ocupantes do cargo inicial da carreira, exercerá
a coordenação das atividades inereriteS ao Ministério Público
Militar.
Parecer do Relator: acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justifi~~tiva apreSenta-da pelo Autor da
emenda (v. art. 118, VIII, do texto do Relator).
EMENDAN'34
(Autor: Senador Wílson Martins)
Art. 124. A carreira do Ministério Prlblico Militar é
constituída pelos cargos de Subprocurador~Geral da Justiça
Militar, Procurador da Justiça Militar e Procurador da Justiça
Militar e Promotor da Justiça Militar.
ParágraJo único. ·o cargo inicial da carreira é o de Pro··
motor da- Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral da JustiçMilitar.
Justificação

Aceita a emenda n9 33, faz-se necessário modificar o art.
124 e seu parágrafo único. Parecer do Relator: acolhida
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Justificativa do Pam:er
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor da
emenda (v. art. 119 e parágrafo único, do texto do Relator).
EMENDAN'35
(Autor: Senador Wilson Martins)
Art. 132. Compete ao Colégio de Procuradores da Justiça Militar opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição.
§ 1• Excepcionalmente, em casos de interesse relevante
da institução, o Colégio de Procuradores reunir-se-á em local
designado pelo Produrador-Geral da Justiça ~ilitar, desde
que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.
§ 2" O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
da Justiça Militar disporá sobre seu funcionamento.
Justificação
O inCiso (do art. 132, votadq na Cárnara, conflita com
o dispositivo principal (art. 126), que trata da nomeação do
Procurador~GeraJ da Justiça Militar, haja vista que o -citado
art. 126, atribui competência exclusiva ao Presidente da República para nomear o Procurador-Geral d~ Justiça M_ilitar, escolhido dentre integrantes _do Ministério Público Militar, com
mais de cinco anos de carreira, ao passo qúe ó inciSO I, do
art. 132, ora em co-mento, estabelece a elaboração de lista
tríplice, dentre os membros de carreira, com mais de dez
anos de exercício.
Além de flagrante contradição supramencionada, convéni
observar que relativamente à escolha do Procura~or-Geral
da República e do Procurador-Geral da Justiça do Tr_abalho,
não existe disposição semelhante, por ter sido suprimido o
processo -eleitoral, sendo importante ressaltar que a Constituição Federal, somente estabelece o processo eletivo pa_ra
a nomeação dos Procuradores-Gerais dos Ministérios Públicos
dos Estados e do Distrito Federal e Territórios, consoante
dispõe o art. 128, inciso III, § 3°, da C.F.
Assim, em conseqüência da supressão do inciso I, a dispsoição estabelecida no iniciso II passa a ser objeto do caput
do art. 132 e os parágrafos 2~ e 3o passam a constituir os
parágrafos 19 e 29, considerando-se que o§ 1~ fica sem objeto
em face da supressão do inciso I, do art. 132.

Parecer do Relator: prejudicada
Jastlllcativa do 1'..-r
A emenda foi prejudicada em face da redação dada, no
texto do Relator, aos arts. 121 e 127, por força de outras
emendas por ele acolhidas. Além disso, o acolhimento da
emenda desnaturaria o Projeto, acarretando contradições em
face da sistemática nele adotadâ.

EMENDAN•36
(Autor: Senador Wilson Martins)
SEÇÃOVII
Dos Procuradores da Justiça Militar
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Justificação
Aceita a emenda n 9 , faz-se necessário modificar os
parágrafos 1• e 2' do art. 145.
Parecer do Relator: acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justificativa apresentada pelo Autor da
emenda (v. § 1• e § 2• do art. 143, do texto do Relator.)
EMENDAN'37
(Autor: Senador Wilson Martins)
DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR
Art. 147
§ 1e

······-···················································-

.... •••••••••••• ••••••• ·•· •••••••.. ···························'···

poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar
....................................... ~··························
ou o Promotor da Justiça Militar. receberá
§ 2<;>

Justificação
Aceita a emenda n<;> , faz-se necessário modificar os
parágrafos 1' e 2° do art. 147.
Parecer do Relator: acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada justificativa apresentada pelo Autor da
emenda (v. art. 145 e parágrafo ú~Jico, df.:? ~exto do R_e_{atQr). _
EMENDAN•38
(Autor: Senador Wilson Martins)
DOS PROMOTORES DA JUSTIÇA MILITAR
Art. 147.
§ 1•

···························-···--·······--················

.................................................~....-...... : ..•...

poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar
§ 2' ··························-·······'····························:..
ou o Promotor da Justiça Militar, receberá
Justificação
ACeita a emenda n"' , faz-se necessário modificar Os
parágrafos 1' e 2• do art. 147.
Parecer do Relator: acolhida
Justificativa do Parecer
Foi adotada a justiflcativa apresentada pelo Autor da
emenda.
EMENDAN•39
(Autor: Senador Wilson Martins)
Art. 148 Os Promotores da Justiça Militar serão lotados
nas Procuradorias da Justiça _Militar
Justificação
Aceita a emenda n~
, faz-se necessário modificar o
art. 148.

Parecer do Relator: acolhida (com acréscimo)
Justificativa do Parecer
Art. 145. ···············"·''--··--·······························
-Foi
adotada
a
justificativa apresentada pelo Autor da
§ 1• ··················-'··~,-·=·~-~---·-~---··············
poderá ser convocado Promotor da Justiça Militar para
emenda (v. art. 146 do texto do Relator).
i.Ubsituição.
A emenda foi acrescida a expressão "nos ofícios" _ pa~a
§ 2• ..... ·····'··-··-·'"•"""--'•••·············"··"'····'·······-' .. conciliar-se o texto com o princípio inscrito no art. 34 do
ou o Promotor, receberá .......... ······-"·····-·-·~··-~~·-4~·Substitu~vo, do qual são desdobramentos as menções· aos
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"ofícíos'', feitas nos seguintes_dispositivos:·2'do art. 37, art.
de 1951. (Lei Orgânica do Ministério" P_úblico da União, vigen40; art. 41, caput e parágrafo único; ai't. 49, VI; art. 57,- -te), incumbe aos Procuradores Militares de 1' Categoria emitiI, c, XIII; art. 62, I, art. 70; art. 71; art. 81; art. 91, V, rem pareceres nos processos que lhe são distribuídos pelo
XVII; art. 98. I, c, XI, XX; art. 107, caput; art. 109; art.
Procurador-Geral.
111; art. 113, art. 114; art. 142; art. 124, V, XVI; art. 131,
Ora, se não foi mantido o status quo, até· a criaçâcrde
I, c, XI, XXII; art. 142; art. 144; art. 146; art. 147; art.
novos cargos de subprocurador-Geral, os aludidos Procura159, XVI art. 166, I, c, XIV; art. 171, I; art. 177, I; art.
dores de 1~ Categoria poderão retornar a seus Estados de.
177; art. 178, parágrafo úniCo; art. 179, parágrafo único; art.
origem, designados para oficiar junto às Auditorias Militares~
180, "caput; art. 216, 11; art. 218, II!, IV; art. 219, I e parágrafo
corno estabelece o art. 145, do projeto votado na Câmarados Deputado, com evidente preJuízo para a administração,
único;§ 2'do art. 223 e art. 227, 1, II, IV; todos do Substitutivo.
não só em razão do alto custo das transferêncuas dos aludidos
EMENDANe4Q
Procuradores, como também, tendo em vista que o atuaJ quadro -de Subprocuradores-Gerais, pelo reduzido número de
(Autor: Senador Wilson Martins)
Art' 221 ..... ~~· .. '-~ ..
~=-=~-~-m_emhrru. é insufiCiente para atender a demanda de processos
§ 1~ ............. ~.........................._._._•• ~._~.__._.._...._._...._._._...
distribuídos pelo Superior Tribunal Militar à -Procuradoria§ 29 ···~······---=<·-~-~~-~~-···----~-~--~ . .----··--·Geral, razão que justifica a existência dos cargos-de Procu§ 39 -Os Subprocuradores-Gerais do Ministério_P\Íblico
radar de P Categoria, junto ao SUperior Tribunal Mifitar,
da União terão os mesmos vencimentos e v~antage~s.
com atribuições id-êiitiCas às doS Subprocuradores-Ge"rãis, relatjvamente à emissão de pareceres.
Parecer do relator: acolhida
Justificação
Todos os Subprocuradores-GeraiS oficiãmperanre-os-Tfj:.
bunais Superiores, inclusive emitindo pareceres em recursos
- iU_stificatiV:i dO ·parecer
de competência do Supremo Tribunal Federal, não se justifiFoi
adotada
a justificativa ·apresentada pelo Autor da
cando a existência de diferença Salarial entre os SubprocUradores-GeraiS:-dos diversos ramos do Ministério Público da União, emenda (V. art. 278, caput e parágrafo único, do texto do
Relator).
razão que enseja a lriclusão do parágrafo 3':>, observado o
princípio coristitucioi13l da iSOnOrilia.
-EMENDA N'' 42
Parecer do relator: acolhida
(Autor: Senador Wilson Martins)
ro • • . . . ,

____

. . . . . •>TO.,-.e_H.O . . . . .

A

•••••

Justificativa do Parecer
A justificatív~f-ãpiesentãda pelO Autor da emenda foi
adotada pelo Relator(§ 4'doart. 225do texto), salvo quanto
à assertiva de que todos·os Subprocuradores-Gerais emitem
pareceres em recursos da competência do Supremo Tribunal
Federal -pois a função de oficiar perentá-essa Corte é privativa do Procurador-Geral da República e d.os_ Subprocuradores-Gerais_ da República, considerando-se que o Ministério
Público do Trabalho e o Ministério Público Militar têm sua
atuação limitada ao âmbito das respectivas Justiças especializadas_ perante as quais oficiam (a Justiça do Trabalho e a
Justiça Militar).
EMENDA N•41
(Autor: Senador Wilson Martins)
Art. 268. .. .........................................-~- .. ---... ~
Promotor da Justiça Militar.
55 19 Até que sejam criados novos cargos de Subprf.?CUrador-Geral da Justiça Militar, os atuais Procuradores Militares da 1~ Categoria,=-cuJOSCilrgõ_s passam a âenominàt-se ProGUradores da Justiça Militar e que estej'aui àtu"ando junto ao
Superior Tribunal Militar. ali permanecerão exercendo suas
atribuições.
Justificação
No presente projeto, Votado na Câmara dos Deputados,
no art. 267. parágrafo único, foi dado aos Procuraâores do
Trabalho de 1• Categoria o tratamento-ora-pleiteado.
Atualmente _QS __Procuradore:; Militares de 1~ Çategoria
exercem o seu munus perante o Superior Tribunal Militar,
tendo sido transferidos para Brasília, em razão de promoção,
implicando as referidas remoções em alto custo para a administração de ajudas de custos, pagamento de passagens e mudança dos Procurador_e_s__ e s_eus familiares, pois, de acordo
com o que dispõe o art. 56 da Lei n91.341, de 30 de janeiro

-

Art. 274. As primeiras eleições, para composição do
Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da
União e para elaboração da lista tríplice para ProcuradorGeral de Justiça, serão convocados pelo Procurador-Geral
da República, para realizar-se no prazo de noventa dias da
promulgação desta lei.
Justificação
_ ~ Pelas razões já expostas na emenda n9 , fica se-m objeto
a eleição para a elaboração da lista tríplice para a esco~ha
dos. Procuradores-Gerais da Justiça d9 Trabalho e da Justlça
Militar.
Parecer do Relator: Prejudicada
Justificativa do Parecer

A emenda foi-~onsiderada P-re)udi~~da, em face da redação a dotada pelo texto do Relator no tocante aos dispositivos
pertinentes à escolha do Procurador-Geral do Trabalho e do Procurador-Geral da Justiça Militar (v._arts. 88 e 121).
EMENDAN'43
(AUtor: Senador Odacir-Spãres)
Supririla-se O iriciso III; do art. 53, renumerando-se os
incisos, excluindo-se de seu § 19 a referência ·ao inciso III,
e dê-se aos incis-os II e III, refundindo-se, e ao,§ V, do art.
54, a seguinte red~ção:.
Art. 54. .~................. ·~· ...................... ·~·~· .._......... , ... .
I - . .. ......................... -~~..........., .........."-·····
II- oito Subprocuradores-Gerais da República, escolhidos pelos seus pares, permitida uma recondução.
§ 1"' Serão suplentes dos membros de que trata o inciso
II os dc:?mais Subprocuradores, observada a ordem decrescente
de antigüidade.
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. Ao Conselho Superioi do ministét1o Público Federal. pe~
lo Projeto de Lei Complementar, conferem-se inúmeras e
relevantes atribuições, seja de o~dem disciplinar e organizacional, seja no momento de atuação dos membros do Ministério Público, com repercussão em suas funções institüCionais.
Assim, convém se afaste o tipo previsto de processo eletivo
dos integrantes de_sse Conselho, a fim de que seja preservado
das pugnas ideológicaS, de grupo ou setoriais, com reflexos
negativos no desempenho de seus altos ~ncargos. _Acresce
referir que não é de ética saudável, por favorecer aliciamento
e barganha, atribuir a órgãos menores, na hierarquia, O poder
de eleger aqueles que comporão o Conselho Superior, de
cuja competência ressaem justamente os poderes de premo~
ver, punir etc., os membros do Colégio de Procuradores, ou
seja, do próprio Colégio Eleitoral, que elegeu aqueles.
Torna-se -adequado Q parâmetro da Magistratura que,
na composição -~e s_eus ~rgãos diretivos e especiaiS, consagra
critérios objetivos: o da escolha dos membros dos Conselhos
pelos respectivos pares, isto é, os Ministros elegerão oseonse.::
lhos dos tribunais Superiores: Ex~Conselho Nacional da Magistratura e Conselho da Justiça Federai (Lei Complementar
n 9 35, de 14-3-79, arts, 3<;> e 126, respectivamente-;-Lei ~!' 5.010,
de 30-5-66 e recente Lei 7.746, de 1989, art. 8'.
Imagine-se a grave contradição em que incorieríilmos
se os Juízes de 19 grau elegessem os Ministros dos ConSelhos
dos Tribunais Superiores.
Parecer do relator: Prejudicada
Justificativa do Parecer
A emenda foi considerada prejudicada, em face da reda~
ção dada ao art. 54 do texto do Relator.
No que tange às emendas apresentadas pela Procuradoria
Geral vale destacar os argmnentos expendidos por sua Ex~:
"Essas emendas têm por objetivó restabelecer; namedida do possível, a filosofia da Mensagem n!' 002,
de 31 de março de 1989, subscrita pelo então Procurador-Geral da República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence, que foi acolhida pela Comissão de Constituições
e Justiça da Câmarã dos Deputados, mas veio a sofrer
no Plenário daquela Casa alterações de fundo que,
em parte, comprometeram o espírito norteador da iniciativa Constitúcional do Ministério Púbiico da UniãO,
bem como a própria sistematização -do Projeto.
Com efeito, ao encaminhar a referida Mensagem,
o e-minente Procurador-Geral da República que me
antecedeu destacou, em face do novo perfil constitu~
clonai do Ministério Público, o seu papel fundamental
na organização do Est3.dó, assinalando, com consectárias dele, a autonomia administrativa e a plenitude
das garantias de independência a"SSeguiãdas a seus
membros e à instituíçãO, tudo testemunhando o reco~
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penha de uma magistratura ativa de defesa impessoal
da ordem jurídica democrática, dos interesses coletivos
e dos direitoS da cidadilnia '' ~
As sugestões agora encamírihã.das- como primeiro confunto de contribuições- visam, primorâlalmerite, a aJusta: o texto a ser emendado à vontade política
que deu origem à sua elaboração. Em especial, merecem destaque as normas pertinentes à- orgaiüzação
composição e atribuição dos órgãos institUcionais e ad~
ministrat~v?s d~ Minis_tério Público-,-que de~em aSsegurar a partietpaçao dos mtegrantes das carreiras, aspecto
que restou descaracterizado pelas alterações sofridas
pelo texto no Plenário da Câmara.
E, adiante:
"As presentes sugestões resultam de estudos efetuados nesta Procuradoria-Geral da República visando
comp~tibilizar o Projeto com_ as idéias, pri~cípios e
conceitos que inspiram a iniciàtiva definida no § 5!'
do art. 128 da Constituição Federal, bem como_ com
a experiência viVida no exercício das funções do Ministério Público da União apartir da promulgação da
Lei Maior,"
E acrescenta posteriormente:
"Dentre ªs propostas agora apresentadas, merecem destaque as pertinentes à escolha e nomeação dos
Procuradores-Gerais dos _Ministérios Públicos do Trabalho e Militar - tema objeto de recente decisão da
Suprema Corte - e as relativas às funções e instrumentos de atuação do Ministério"Público da União.
As primeiras, com o objetivo de adequar o Projeto
à autonomia institucional inscrita na Carta de 1988 e
consagrada pelo Supremo Tribunal Federal.

a

As outras, visando à sistematização e ç:onsolida.ção _
de normas expressamente inscritas na Constituição- to~
~as elas vinculadas, porém, a um PC?nto comum, tr~du~
Zido na definição do Ministério Público como "Instituição permanente", incumbida da "defesa de ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais
e individuais indisponíveis" (v. art. 127, cãput, da C.F.)
. Seguem-se as emendas apresentadas pelo Ministério Púbhc,? Federal, a quem falece competência para oferecê-las,
razao porque o Relator, as assume e passa a apreciá~las:
EMENDAN'Ol
Dê~se ao inciso III do art. S _ a seguinte redação:
.- III- promover a argüição de descumprimento de precelto fundamnetal decorrente da Constituição;
Parc;cer do Relator: Acolhida (v. art. 6•, III)
EMENDA N9 2,
Dê

9

-se ao inciso VII do art. 5 . a seguinte redação:
VII- promover a ação civil pública, na forma da lei,
para a proteção e reparação dos danos causados ao meio
nhecimento constituinte da "tarefa política fundamen- ambiente, ao consumidor, aos bens de valor estéticO histórico
tal que
lhe
foi
reservada
na
construção
da
democracia''.
·
N
.
tur i Shco
e paisagístico e a outros irlteres_seS difusos e'COlel:ivOs·•
essa hnha, a Mensagem lembrou que o MinísParecer do Relator: Acolhido em parte (v. art. 6!>, VII)'
tério Público_da_União, "desvinculado do seu compromisso_Original coin a representação judicial do EráriO
EMENDA N 9 3
e a defesa dos ates governamentais~ que o prendiam
Acrescente~se ao art. 5!' o inciso VIII renumerando-se
'
necessariamente aos laços de confiaçã. do Executivo, os demais:
está agora cercado de contrafortes de índependência
~VIII- promover a _ação civil pública, visando à anulação
e de autonomia, que o credenciam ao efetívo desem~ -ou a declaração de nulidade de ates lesivos ao património
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EMENDA No'~
(Alternativa)
0~-se ao inciso VIII do art. 25 a seguinte-redação:
IX -prover e desprover os cargos das carreiras do Ministério Púhlico da União c de seus serviços auxiliares;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 26, X)
EMENDA N•· 10
(Alternativa)
EMENDA N•' II
Acrescente-se ao art. 36 um inciSo II. renumerando-se
o posterior:
II- em caráter excepcional, quando couber em causas
de competência de outros juízes e tribunais.
Parecer do Relator.:. Acolhida (v. art. 37, lll)

EMENDA N"4
Dê·s~ ao inciso Vlll do ar_t, 5-' <.)seguinte rcdação:
Vlll- prt)movt:r outras açôes. ne-las incluído o mandado
de injuil.Ç;.'io. em c.kfesa da ordem política. da ordem cconô-_
mica. da t)rdcm financeira e da ordcm.social. quando difusos
os interesses a serem protegidos:
Parc-_cer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 6·'. Vlll
e XIV)
EMENDA N"5
0~-se ao iniciso X do art. 5" a seguinte rcdação:
X- promover a responsabilidade_ dos _executores ou
agentes do estado de de lesa ou do cstado.de sítio. pelos ilícitos
EMENDA N•'12
cometido_s__ n_Qperíodo de sua duração;
Acrescente-se
ao
árt. 36 b seguinte parágrafo único:
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6... X)
Parágrafo único._ q Ministério Público Federal será parEMENDA N·'6
te legítima para interpor recurso extraordinário das decisões
da Justiça dos Estados nas representações de inconstitucioAcrescente~se ao art. 7'' o§ l" renumerando-se os demais
nalidade instituíd~s segundo o art. 125, 2\' da Constituição,
parágrafos:
Parecer do Relator: Acolhida em pàrte-(v. art. 37, §
§ l'' Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério
Público. sob qualquer pretexto. a exceção de sigilo. sem pre- I')
juízO da subsistência do caráter sigilow da inform~ção_, _do
EMENDAN"13
registro. do dado ou do documento que lhe seja forriecido.
Dê-se
ao
inciso
V
do art. 49 a seguinte redação:
Parecer do Relator: Acolhido (v. art. 8''. § 2•')
V- nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público
EMENDA N•'7
Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior.
Dê-se ao § 3\' do art. 7" a seguinte rédação:
· . Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 49, V)
§ 3'' As notificações c requisições previstas neste artigo,
quando tiverem como destinatários o Presidente da República
EMENDA N•• 14
e .os Ministros de Estado. os membros do Congresso Nacional.
Acrescente-se ao inciso XV do art. 49 as alíneas d e
os Ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais
e, com a seguinte redãção:
Superiores da União e os Governadores de Estado, serão
_ _d) funcionar perante juízos que não os previstos no íi1dSê:>encaminhadas pelo Procurador-Geral competente.
ll, do art. 36, desta lei;
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 8''. § 4")
e) acompanhar procedimentos administrativos e inquéEMENDA N•'7
ritos. policiais instaurados em áreas _estranhas à sua compe(Alternativa)
tência específica, -desde que relacionados a fatos de interesse
da instituição.
_ _
Dê-se ao § 3\' do art. 7" a seguinte redação:
__ _
__
_ _
__
§ 3" As notificações e requisiçõeS do Ministério Público,
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 49, XV, de e)
quando tiverem como destinatárias _as autoridades mendoEMENDAN" l5
nadas no art. 102. incisO I, alíneas_ b e c, da Constituição,
serão encaminhadas pelo Procurador-Geral competente.
Substitua-se', nos iilciSos I, II e III, do art. 53~ a expreSsãO
Parecer do Relator: Rejeitada
"unitário nominal" por "plurinominal.,.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 53, I,!! e lll)
EMENDAN··s
Dê-se à alínea c do inciso I do art. 18 a seguinte rcdação:
c) ter ingresso e t~ânsito livres, em razão de serviço,
em qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia
constitucional de inviolabilidade do domicílio;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 18, I, c)
EMENDA N-'9

EMENDAN' f6
Dê~se ao inciso I Ao art_. 54 a_ se_g!JÚlte red~ç_~o: ___ __ _
I -o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador~Geral da República, que o integram Como membros natos;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 54, I)

Acrescente-se ao art. 25 o inciso- IV, renumerando-se
os demais:
IV- encaminhar ao Presidente da República as listas
trfplices para nomeação do_ Procurador-Geral do Trabalho,
do Procurador-Geral_ Militar e do Procurador-Geral do Distrito Federal e Territórios e a proposta de sua exoneração;
Obs.: ver ressalva no ofído.
Parecer do Relator: Rejeitada

EMENDAN' 17
Dê-s.e ao inçiso JII do art. 54 a s~guinte Fedaçã~_:
III -quatro Subprocuradores-Gerais da República eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida _uma rt-eleição.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art,54, lll)
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EMENDA N• 18
Dê-se ao zo do art. 54 a seguinte redação: .
29 O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente,
que substituirá o Presidente em seus impedimentos.
PareCer do Relator: Acolhida cm parte (v. art. 54, 29)
EMENDAN• 19
Suprima-se o 3" do art. 54.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 54)
EMENDA N•20
Acrescentar ao art. 57- o seguinte inciSo ·v, re~ilUmeran
do-se os demais:
V- elaborar a lista tríplice para Corregedor-derãl do
Ministério Público Federal;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 57, VI)
EMENDA N•21
Suprima-se o inciso XXVI do art. 57. __ _
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 57)
EMENDAN'22
Suprima-se o inciso XXVII do art. 57
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 57)
EMENDAN'23
Dê-se ao art. 60 a seguinte rcdação:
Art. 60. As Câmaras de_Coordenação e Revi_são serão
compostas por três membros do Ministério Público_Federal,
indicados P.Clo Conselho Superior juntamente com seus_su·
plentes, para u·m ma·ndato de dois-anos, sempre que· possível
dentre integrantes do último grau da carreira.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 60)
EMENDAN'24
Acrescentar ao art. 62 o seguinte inciso IV, renumúan·
do-se os demais:
IV- aprovar, previamente, pelo voto secreto de dO-is
terços de seus membros, o exercício de função, na situaçãO
pievista pelo art. 49, inciso VIII, desta lei; _
Parecer do Relator: Rejeitada (v. ari. 62)
EMENDA N•25
Acrescente-se ao àrt. 62 o seguinte inciso VIT:
VII -resolver sobre a distribuição especial de inquéritos,
feitos e procedinieiltos, quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assirit o exigir.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 62, VI)
EMENDANi26
Dê-se ao inciso VI do art. 62 a seguinte redação:
VI -resolver sobre a distribuição especial de feitos que,
por sua contínua reitCI-ação_, devem receber tratamento uniforme.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 62, V)
EMENDAN'27
Dê-se ao art. 64 e seus parágrafos a seguinte redação:
Art. 64. O Corregedor-Ger31 sefá nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os Subprocuradores-GeraiS da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo
Conselho Superior, para· mandato de dois anos, renovável
.uma vez.
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1"' Nã~ poderão integrar a lista trfplice os membros do
Conselho Superior~
. .
2"' Serão suplentes do Corregedor-Geral os demats r~tte
grá:iltes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador~Geral.

39 O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pela
maioria absoluta do Conselho Superior.
Pareéer do Relator: Acolhida em parte (v. 64~ 1~. zo;o e

EMENDAN'28
Dê-se ao inciso I do art. 65 a seguinte redação:
_
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do ConSe~ lho Superior.
- - Parecer do Relator. Acolhida (v. art. 65, I)
EMENDAN'29
Suprima-se o art. 83 e.seus parágrafos.
Parecer do Relator: Acolhida
EMENDAN•30
(Alternativa)
Dê-se ao art. 92 e seu parágrafo único a seguinte redação:
Art. 92 ·o Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os membros
do Ministério Público do Trabalho, _com mais de dez anosde exercício, integrantes de lista tríplice (;:laborada pelo Co1égio de Procuradores do Trabalho, para mandato de dois anos,
permitida a recondução precedida de nova lista tríplice.
Parágrafo único - A exoneração do Procurador-Geral
do Trabalho, antes do término do biénio, será proposta por
deliberação do Conselho Superior. pelo voto secreto de dois
terços de seus membros, ao Procurador-Geral da República.
Obs.: fazer as modificações na competência do Procurador-Geral da República.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 88)
EMENDAN'31

Dê~se ao inciso Illdó 31-t. 95 a segUinte redação: _
III- nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público
do Trabalho, segundo lista tríplice formada pelo Conselho
Superior; ---------------Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 91, III).
EMENDAN•32
ao inciso I do art. 98 a segUinte redação:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral do
Trabalho. dentre os membros da carreira: COQ'l mais de dez
anos de exercício;
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 94, I)
EMENDAN'33
Dê-se aO inciso II dO art. 98 a seguinte redação:
--II- elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
·e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal
Superior do Trabalho, sendo elegíveis os membros do Minisiério Público do Trabalho, com mais de 10 (de~) anos n·a
carreira, tendo mais de 35 (trinta e cincO) e menos de 65
(sessenta e cinco) anos de idade;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 94, II)
Dê~se
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EMENDAN"34
Dê~se a seguinte redação ao inciso III do art.. 98_:
III -elaborar. mediante voto plurinominal. facultativo
e secreto, a lista sêxtupla para os Tribunais Regionais do
Trabalho, dentre os Pocuradores com mais de 10 (dez) anos
de carreira;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 94, III)
EMENDAN'35
DêMse ao inciso IV do art. 98 a seguinte redação:
IV- eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais do Trabalho e mediante volo plurinominal, facultativo e secreto,
quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 94, IV)
EMENDAN'36
Dê-se ao inciso I do art. 99 a seguinte redação:
I - O Procurador-Geral do Trabalho e o Vice_.Procurador-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 95, I)
EMENDAN'37
Dê-se ao inciso III do art. 99 a seguinte redação:
III- quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma ree-·
leição;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 95, III)
EMENDAW38
Acrescente-se ao art. 99 o seguinte 2~, renumerando-se
os demais:
2~ O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente,
que substituirá o Presidente em seus impedimentos.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 95, 2')
EMENDA N' 39
Suprima-se o 2' do art. 99.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 95)
EMENDAN'40
Acrescentar o seguinte inciso II ao att. 102, renumerando-se os demais:
II- propor a exoneração do Procurador-Geral do Trabalho;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 98, III)
EMENDA N'41
Acrescentar o seguinte inCiso IV ao_ art. 102, renumerando-se os demais:
IV -elaborar a lista tríplice para Cotregedor-Geral do
Ministério Público do Trabalho;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 98, VI)
EMENDAN'42
Suprima-se os incisos XXIII e XXIV do art. 102.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 98)
EMENDAN'43
Dê-se ao art. 103 a seguinte redação:
Art. 103 A Cãmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público éio Trabalho é um órgão de coordenação,
de integração e de revisão do exercício funcional na instituição.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 99)
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EMENDAN'44
_Dê-se nova redaç_ão aoart. 104 a seguinte redação:
Art. 104 A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho _será organizada por ato normativo e o Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho superior.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 100)
EMENDAN'45
Dê-se ao caput do art. 107 a seguinte redação:
Art. lfJ7 Compete-à Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público do Trabalho:
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 103, caput)
EMENDAN'46
Dê-se ao caput do art. 109 a seguinte redação:
Art. 109 O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma vez.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art.~105, capút)
EMENDA N'47
Acrescente-se ao art. 109 os seguintes parágrafoS P e
29, renumerando-se, como 3", parágrafo único:
1~ Não poderão integrar a lista tríplice os membros do
Conselho Superior.
29 - Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar o Procurador-Geral.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 105, 1' e 2')
EMENDAN'48
Dê-se ao inciso I do art. 110 a seguinte redação:
I -participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 106, I)
EMENDA N'49
Dê-se ao caput do art. 126 a seguinte redação:
Art. 126 O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Presidente da República dentre os membros
do Ministério Público Militar, com mais de dez anos de exercício, iittegrantes da lista tríplice elaborada pelo Colégio de
Procuradores da Justiça Militar, para mandato de dois anos,
permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
Parecer do Relator: Rejeitada
EMENDAN'49
(Alternativa)
Dê-se ao caput do art. 126 a seguinte redação:
Art. 126 O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador-Geral da República dentre os membros do Ministério__ Público Militar, com mais de dez anos
de exercício, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de Procuradores da Justiça Militar, para mandato de dois
anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 121, caput)
EMENDAN'SO
Suprima-se o 2' do art. 126.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 121, parágrafo único)
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EMENDA N'' 51
Dê-se _ao inciso Hf do art. 129 a segu{nie redação:
III- nomear o Corregedor-Geral do Mioistério Público
Militar, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior:
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. !24, III)
EMENDAN'52
Dê-se ao inciso I do ari:. 132 a seguinte redação:
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, lista trípliCe para o cargo de ~roçuraçlor-Geral da
Justiça Militar, dentre os membros da carreira com mais de
dez anos de exercício;
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 127, I)
EMENDA N" 51
Acrescente-se ao art. 133 o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. O Conselho Superior elegerá õ seu
Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos.
__
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 128, parágrafo único)
EMENDAN'54
Acrescente-se ao art. 136 o seguinte inciso II, renumerando-se os demais:
I I - propor a exoneração do Procurador-Geral da Justiça
Militar:
Parecer do Relator: Acolhida (v, art. 131, III)

EMENDAN'SS
Acrescente-se ao art. 136 o seguinte inciso IV, renumerando-se os demais:
IV- elaborar a. lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público Militar;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 131, VI)
EMENDAN'56
Suprima-se o art. 137, renumerando-se os demais artigos.
Parecer do Relator: Acolhida
EMENDAN'57
Suprima-se o art. 138, rentimerando-se os deffiais ariigOS.
Parecer do Relator:- Acolhida
EMENDAN°58
Acrescente-se a:o Capítulo IV do Título II a Seção V,
com a seguinte redação, renumerando-se as demais Seções
do mesmo Título.
SEÇÃOV
Da Câmara de Coordenação e Revisão
Ministério Público Militar
Parecer do Relator: Acolhida (v. Seção V do Título II
do Capítulo IV)
·
EMENDAN'59
Acrescente-se o seguinte art. 136, com a seguinte redação,
renumerando-se os demais:
Art. 136. A Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar é(:) órgão de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 132)

---~-·
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EMENDA N" 60
Acrescente-se o_ seguinte art. 137, rcnumcrando-se os demais .artigos:
Art. 137. A Câmara de Coordenação e RevisãO do Ministério Público Militar será organizada por ato normativo
e o Regimento Interno. que disporá sobre seu funcionamento.
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 133)

EMENDA N•' 61
Acrescente-se o seguinte art. 138, renumerando-se os de-_
tnai!i'ai"tigos:
Art. 138. A Câmara de Coordenação e Revisão será
composta por três membros do Ministério Público Militar.
indicados pelo Conselho Superior juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos. sempre que possível
dentre integrantes do último grau da carreira.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 134)
EMENDA N·' 62
Acrescente-se o seguinte art. 139, renumerando-se os demais artigos:
Art. 139. Dentre os integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um_ deles será designado pelo ProcuradorGeral para a função executiva de Coordenador.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 135)

EMENDA Ne63
Acrescente-se o seguinte art. 140 e incisos I, II, III, IV,
V e VI, renumerando-se_ os demais artigos:
ArL 140. Compete à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar:
I - promover a integração e a coordenação dos órgãos
institucionais do Ministério Público Militar, observado o princípio da independência funcional;
I I - manter intercâmbio com órgãos ou enfídades que
atuem em áreas afins;
III- encaminhar informações técnico-jurídicas aos órgãos institucionais do Ministério Público Militar;
IV- manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
policial militar. exceto nos casos de competência originária
do Procurador-Geral;
V - resoh:er sobre a distribuição _especial de inquérito
e quaisquer outros feitos, quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assim o exigir.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 136, I,
II, III, IV, V e VI)
EMENDAN•64
Dê-se ao art. 140 a seguinte reda'ção:
Art. 140. O Corregedor-Geral do Ministério Público
Militar será nomeado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar
dentre os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para
mandato de dois anos, renovável urna vez.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 138, caput)
EMENDAN°65
Acrescente-se ao art. 140 o seguinte lo, renumerando-se,
como 2Q o parágrafo único do mesmo artigo:
1" Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais iittegrantes da lista tríplice, na ordem em que oS designar o ProcuradOr-Geral.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art.138. I')

... ~·~~-------
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EMENDAW66
Dê-se ao art. 151 a seguinte redação:
_
Art. 151. O Ministério Público do DistritO- Federal e
territórios exercerá as competêricias previstas no art. 5~' desta
lei;

I -nas causas de competência do Tribunal de Justiça
e dos Juízes do Distrito Federal e Territórios;
II- em carátcr excepcional, quando couber, em causas
de competê11cia de outros juízes e tribunais.
Parecer do Relator: Rejeitada (v. art. 149)
EMENDAW67
Acrescente-se ao art. 155 o seguinte inciso IV, renumerando-se os demais:·
IV -as Càmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 153, V)
EMENDAN"68
Dê-se ao caput do art. 158 a seguinte rcdação:
Art. 158. O Procurador-Geral de Justiça será nomeado
pelo Presidente da República dentre os Procuradores de Justiça integrantes de lista tríplice elaborada pelo Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça, para mandato de _dois
anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 156, caput)
EMENDAN"69
Dê-se ao parágrafo único do art. 158 a seguinte redação,
renumerando-o como 1" e 2~
1"' O Procurador-GeraJ -poderá ser destituído, antes do
término -do mandato, por deliberação da maioria absoluta
do Senado Federal.
2~ A iniciativa de propor a destituição -do ProcuradorGeral poderá ser:
-a) do Presidente da República;
b) de dois terços do Conselho Superior, através de voto
secreto, encaminhando a proposta ao Senado Federal o Procurador-Geral da República.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 156, 1'-'
e 2')
EMENDA N'' 70
Dê-se ao caput do art. 159 a seguinte redação, suprimindo-se, em conseqüência, o seu parágrafo único:
Art. 159. O Procurador-Geral designará dentre Os Pro~
curadores de Justiça o Vice-Procurador-Geral de Justiça, que
o substituirá em seus impedimentos e, no caso de vaCância,
exercerá o cargo até o seu provimento definitivo.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 157)
EMENDA N"71
Acrescente-se ao art. 161 os seguintes incisos IV e V,
renumerando-s_e os demais:
IV- designar os Coordenadores das Câmafi:\S de Coordenação e Revisão do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios;
-- V- nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal e TerritóiiõS_;___ _
Parecer do Relator: Acolhida cm parte (v. art. 159, IV
e V)
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EMENDA N'' 72
Acrescente-.se ao inciso XIII do art. 161 a seguinte alínea
d, renumerando-se as demais:
d) funcionar perante os juízos e tribunais referidos no
inciso II, do art. 153, desta lei;
Parecer do Relator: Rejeitada
EMENDA N" 73
Acrescente-se o seguinte art. 162, renumerando-se os demais:
Art. 162. As atribuições do Procurador-Geral de Justiça, previstas nos incisos XIII, alíneas c, d, e e f, XXII e
XXIII, do artigo anterior, poderão ser delegadas a Coordenador de Cà.mara de Coordenação e Revisão.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 160)
EMENDAN'74
Acrescente-se ao art. 163 os incisos I, II e III, renurnerando-se os demais:
__l-elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de
Justiça;
II- elaborar, . mediante voto plurinominal. facultativo
e secreto, a lista séxtupla para a composição do Superior
Tríbunal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade, de notável
saber jurídico e reputação ilibada;
III -elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territórios, sendo elegíveis
os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com mais de dez anos de carreira.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 162, I, III e V)
EMENDA N'75
Dê-se ao inciso IV do art. 163 a seguinte redação:
V- eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante
plurinorninal, facultativo e secreto, três membros do Conselho
Superior do Ministério Público do Distrito Federal e Território;
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 162. IV)
EMENDAN"76
Dê-se ao § 19 do art. 163 a seguinte redação:
§ 19 - Para os fifls previstos nos incisos I, II, III e
IV, deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de
Procuradores e Promotores de Justiça, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno e exigindo-se o voto
da maioria absoluta dos eleitores.
Parecer do Relator: Acolhida erri parte (v. art. 162, §
1")

EMENDAN··77
Dê-se ao inciso I do art. 164 a seguinte redação:
I - o Procurador-Geral de Justiça e o. Vice-ProcuradorGeral de Justiça, que o integram corno- membros natos.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 163.1)
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EMENDAN'78
Dê-se ao inciso III do art. 164 a seguinte redação:
III- três Procuradores de Justiça, eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal,
facultativo e secreto, permitida uma reeleição.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 163, III)
EMENDA N•79
Dê-se ao § 29 do art. 164 a seguinte. redação:
§ zo;o --0 Conselho Superior elegerá o Seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 163, 29
EMENDAN•80
Suprima-se o § 2' do art. 164.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 163)
EMENDAN'81
Acrescente-se ao art. 167 o seguinte inciso II, renumerando-se os demais:
II- propor a destituição de Procurador-Geral de Justiça.
Parecer do Relator: Rejeitada (v. art. 166)
EMENDAN•82
Acrescente-se ao art. 167 o seguinte iTiciso V, renumeraD.do-se os demais:
V -elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do
-Ministério PúblicO do Distrito Federal e TerritóriOs.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 166, VI)
EMENDAN'83
Acrescente-se ao art. 167 o seguinte inciso XII, renumerando-se os demais:
XII - autorizar a designação, e-m caráter excepcion-al,
de membros do Ministério Público do Distrito Federal e territórios,- para- exercício de atribuições processuais perante- juízos, tribunais ou ofícios-diferentes dos estabelecidos para cada
'categoria.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 166, XIV)
EMENDAN'84
Suprinia7se do art. 167 os incisos XXII, XXIII e XXJV.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 166)
.
,
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EMENDAN 85
Suprima-se o árt. 168 e seus §§ 1"' e 29, renumerandO-se
os demais artigos. -.--Parecer do Relator: Acolhida
EMENDAN'86
Suprima-se o art. 169 e seu parágrafo único.
Parecer do Relator: Acolhida
EMENDAN'87
Acrescente-se ao Capítulo V do Título II a seguinte Seçáo
V j com a seguinte redação, renumerando-se as demais Seções
do mesmo Título:

SEÇÁOV
Das Cimanos de Coordenação e Revisão
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios

Acrescente-se o segUinte art. 170, reoumera:ndo-se ·os de-~
_l~tais:
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Art. 170. AS Câmaras de Coordenação e Revisão cio
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são ôrgáos
setoriais de coordenação, de integração e de revisão do exercício funcional na instituição.
"-- _Parecer do Rel<;ttor: Acolhida (v. Seção V do Capítulo
V do Título II)
EMENDA N•89
~crescente-se o seguinte art. 1_71_ e seu parágrafo único.
renumerando-se os demais artigos:
Art. 171. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão
·organizadas por função ou por rriatéria, através de- atO nOrmativo.
Parágrafo único. O Regimento Interno, que disporá sobre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão,
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 168 e parágrafo
único)
EMENDAN•90
Acrescente-se o seguinte art. 172, renumera'ndo-se os demais:
Art. 172. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão
compostas por três membros do Miilistério Público do Distrito
Federal e Territórios, indicados pelo Conselho Superior juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos,
sempre que possível dentre integrantes do último grau da
carreira.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 169)
EMENDAN•91
Acrescente-se o seguinte art. 173, renumerando-se os demais_~_
·
Art. 173. Dentre os integrantes da respectiva Câmara
de. Coordenação e Revisão, um será designado pelo Procurador-Geral para a função executiva de Coordenador.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 170)
EMENDAN•92
Acrescente-se o seguinte art. 174 e seus incisos I, II,
III, IV, V, VI, VII e VIII, renumerando-se os demais artigos:
Art. 174. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
. • I ---:-_I'_r~mover a integração e a _coordenação dos órgãos
mstituciOnats que atuem em ofícios ligados à sua atividade
_setorial, observado ó princípio da independência funcional;
II- manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
atuem em áreas afins;
III - encaminhar informações técnico-jUrídicas aos órgãos institucionais que atuem em seu setor;
IV -aprovar, previamente, pelo voto secreto de dois
terços de seus membros, o exercício de função; na situação
prevista pelo art.
, inciso
, desta lei~
V -homologar a promoção de arquivamento de inquérito civil ou peças de informação ou designar outro órgão
do Ministério l')lblico para fazê-lo;
VI- manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
,policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto
nos casos de competência originária do Procurador-Geral;
VII- resolver sobre a distribuição especial de inquéritos,
feitqs e procedimentos, quanto a matéria, por sua naturezá
, ou ~é.levância. assim o exigir;
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VIII- resolver sobre a distribuição especial de feitos,
que,_ por sua contínua reiteração, devem receber tratamento
uniforme.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 171)

EMENDA N" 93
Dê-se ao caput do art. 171 a seguinte redação:
Art. 171 O Corregedor-Geral dO MinistériO PúbliCo
Militar será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiça íntegrantes de lista tríplice elaborada pelo
Conselho Superior. para mandato de dois anos, renovável
uma vez.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 173, caput)
EMENDA N" 94
Acrescente-se ao art. 171 os §§ 1'' c 20, com a seguinte
redação, renumerando-sc o parágrafo único: _
_
§ 1~ Não poderão integrar a listi trípliCe os_ membros
do Conselho Superior.
§ 2' Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os ilidicar o
Procurador-Geral.
_
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 173, §§ 1' e 2')
EMENDAW95
Dê-se ao inciso I do art. 172 a seguinte redação:
I - participar, sem direito a voto, das reun-iões do Conselho Superior.
Parecer do Relator. Acolhida (v. art. 174. I)
EMENDA N" 96
Acresêente-se ao art. 173 o seguinte parágrafo úriíco:
Parágrafo único~ A designação _de Procura<":Ior de Justiça
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes- dO_ previsto
para a categoria dependerá de autorização do_ Con_s_elb_o Superior.
- - Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 175, parágrafo único.)
EMENDA N'' 97
Acrescente-se ao art. 174 o seguinie-iilcisó III: _
III -Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão.Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 176, III)
EMENDAN°98
Dê-se ~o § P do art. 197 a seguinte redação:
§ 19 A promoção por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministéi"iO Público da Uriião_com pelo
menos dois anos de exercício na categoria e íntegrarites da
primeira quinta parte da lista de antigüidade.
Parecer-do Relator: Acolhida em parte (v. art. 200. §
1')
EMENDAN°99
Suprima-se o§ 3' do art. 209.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 212)
EMENDA N' 100 _
Dê-se ao caput do art. 260 a seguinte redação:
. _Art. 2~. O Procurador-Geral da República poderá reqmsitar servidores dos órgãos e entidades da Administração
. Federal, direta ou indireta, incluídas as fundações públicas,
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nas mesmas condições estabelecidas para os órgãos integrantes
da Presidência da República.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 270, caput)
EMENDAW 101
Suprima-se o art. 286._
Parecer do_Relator: Acolhida
EMENDA N• 102
Dê-se ao art. 3"' a :seguinte redação:
Art. 3~ O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vis~a:
a) o respeito aos fundamentos do Estado bemOçrátícõ
de Direito, aoS objetivoSTundamentais da República FederaR
tiva do Brasil, aos princípios informadores das relações interõaclonais, bem como aos direitos assegurados na Constituição
Federal e na lei;
__
b) a-preservação da ofdein pública, da incolumidãde das
pessoas e· do património público;
Justificação
- -A emenda visa adequar o texto ao disposto na Consti-

tuição Federal, especialmente nos arts. 129, inciso VII, e.144.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art._ 3?, "a" e "b")
EMENDA N' 103
Inclua-se, após o art._ 4~. o seguinte art. s~. renum·eran~
-·
_.
do-se os demais:
Art. 5<:' São funções institucionais do Ministério Público
da União:
I - a defesa da_ ordem jurídica, do regime democrático,
dos interesses sociais indisponíveis e dos interesses indi~iduais
indisponíveis, do património nacional, do património público
e social, considerados, dentre outros, os seguintes fundamentoS e princípios:
a) a soberania e _a representatividade popular;
b) os direitos políticos;
c) os objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil;
d) a indissolubilid3de d3 União;
e) a independência e a harmonia dos Poderes da União;
O a autonomia dps Estados, do Dis.tritQ E~d.e:ral _e dos
Municípios;
g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municípios;
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à -administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União;
II -zelar pela observância dos princípios constitucionais
relativos:
a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar. ·à repartição do pOder impositivO e das receitas tributárias
e aos direitos do contribuinte;
b) às finanças públicas;
c) à atividade económica, à.política urbana, agrícola, fun~
diária e de reforma agrária e ao sistelna fuianCeiro D.acional;
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto. à ciência e à tecnOlogia, à comunicação social e ao meio'
ambiente;
e) à família, à crianç-a, ã.o ·adOlescente--e ao idoso;
O ao índio;
g) à segurança pública;
III- zelar pela 4efesa dos seguintes bens e interesses:
a) o património nacional;
-
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b) o Património público e social;

c) o património cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;

e) outros interesses difusOs e coletivos;~
IV- zelar pela defesa dos direitos e interesses colctivos
especialmente:
'
a) das comunidades indígenas;
b) da famnia, da criança, do adolescente e do idoso;
V- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos da
União, dos serviços de relevância públicá e dos __meips de
comunicação social aos princípios, garantias, condições-, direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Federal e
na lei, relativos à comunicação social;
VI- zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Ptiblicos
da União e dos serviços de relevância-púólica qüantO:
1. aos direitos assegurados na Cqns~tu!ção Federal relativos:
a) às ações e aos Serviços de saúde;
b) à educação;
2. aos princípios da legaJidade, da iffiPessoalidade, da
moralidade e da publicidade;
VII- exercer outras funções previstas na Constituição
~
Federal.
§ 19 Os órgãos do Ministério Público da União devem
zelar pela observância dos princípios e competências- da instituição, bem como pelo livre exercício de suas funçõ_es.
§ 2 9 Somente a lei poderá especificar as funções atribuí~
das pela Constituição Federal e por esta lei complementar
ao Ministério PUblico da União, observados os princípios e
normas nelas estabelecidos.
Justificação
A emenda visa explicitar e cOnsOlidar, em um tópicO
destacado, as funções esparsamente prevístas na Constituição
Federal como próprias do MiniStério Público da Uniâo, nela
definido como ''instituição perrilailente, essencial- à funÇãO
jurisdicional do Estado", incumbida da .. defesa da ordem
jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais iiidisponíveis".
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 5_9 ) _EMENDA N' 104
Dê-se ao inciso VI do art. 59 a seguinte redação:
VI- impetrar habeas corpus e mandado de segurança;
Justificação
A emenda visa suprit ã omissão dO -texto quanto ao mandado de segurança.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 69 , VI)
EMENDA N'105
Dê-se ao inciso I do art. 59 a seguinte redação: '
I - promover a ação direta de inconstitucionalidade e
o respectivo pedido de medida cautelar;
Justlllcaçáo
A emenda visa suprir a omissão do texto, no que se
refere à medida prevista na alínea p do inciso I do art. 102
da ConstituiÇão Federal;
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6', I)
EMENDA Ne 106
Dê~se ao inciso XII do art. 59 a seguinte redação:
XII- promover outras ações nece"sSáriãs ao exerclcl.o-de
suas funções instituciOnais, em defesa da ordem jurídica, do
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regime democrátíco e dos interesses sociais e individuais indis- ·poníVeis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às ín-stítuíções democráticas;·
b) à ordem econômica e financeira:
c) à ordem social;
·
d) ao património cultural brasileiro;
e) à man"ifestação de Pensamento, de criação, de expressão ou de informação;
·
_O à probídade administrativ-a. tendo em viSta o-diSposto
no § 4' do art. 37 da Constituição Federal;~~
g) ao rileio ambiente;
Justificação
A emenda visa explicitar, para maior clareza~ dlversos
aspectos da ordem jurídico-constitucional, cuja defesa se contém nà definição constitucional do Ministério PúblícO {V~--.lrt.
127 da CF). ~
~
~
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 6', XIV)
EMENDA N• 107
Acrescente-se aÇl art. 59 inciso com a seguinte redação:
;:_propor as açõéS caíbeis para:
a) perda ou suspensão de direitos políticos, nos casos
previstos no art. 15 da Constituição Federal;
b) declaração de nulidade_de ates ou contratos geradores
de endividamento externo da União, de suas autarquias, fundações e demais entidades controladas pelo Poder Público
Federal, ou com repercussão direta ou indireta _em suas finanças;
c) dissolução compulsória de associações. inclusive de
partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal;
d) cancelamento de concessão ou de permissão, no caso
previsto no § 4~ do art. 223 da Constituição Federal;
-representar:
a) ao órgão judicial competente para os fins preVistOs
no art. 5", incis-o XII, da -Constituição Federal. bem como
manifestar-se sobre representação a ele dirigida para os mesmos fins;
b) ao Congresso Nacional, visando o eXercício das _competências deste ou de_ qualquer de suas Casas ou comissões;
c) ao Tribunal de Contas da União, visando o exercício
das competências deste;
- apurar a responsabilidade:
a) da autoridade competente, pelo não exercício das incurilb-êndis-, cOnstitucional e legalmente impostas ao Poder
Público da União, em defesa do meio ambiente, de sua preservação e de sua recuperação, para o fim previSto no § 29 do
art. 225 da Constituição Federal;
b) de pessoas físicas ou jurídicas. em razão da prática
de atividade lesiva ao meio airibíente, tendo em vista a aplicação de sanções penais e a reparação dos danos causados;
JuStificação
A emenda visa ixplicitar e consolidar atribuições e instrumentos de atuação do MinistérfO Público da União, decorrentes de sua definição-constitucional (v. ãrl~--127 da CF)
ou a ele esparsamente atribuídas na Lei Maior.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 6'\ XVII,
XVIII, XIX e XX)
EMENDA N' 108
Acrescente-se ao art. 5 9 ~- onde couber, incisos com a seguinte redação:
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-propor ação ciVil colctiva para defesa de interesses
individuais homogêneos;
-propor açóes de responsabílidade do fornecedor de

produtos e serviços.
Justificação

A emenda visa suprir omissão do projeto, tendo em vista
o disposto nos Capítulos I e III do Título III da Lei n" 8.078,
de 11-9-90.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6", XII e XIII)

EMENDA N" 109
Acrescente-se, no art. 5", onde couber, um incíSo e alínea
assim redigidos:
XV- propor as açóes cabfveis para:
e) declaração de nulidade de cláusula contratual_que contrarie direito do consumidor.
Justificação
A emenda visa suprir omíssãO do projeto,-tendo em vista
o disposto no § 4• do art. 51 da Lei n" 8.078, de 11-9-90
_ __ __ _
(Código do Consumidor).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6", XVII, "e")

EMENDA N• 110
Acrescente-se ao art. Y um iO:élSO, cõm: à S_egUTnte tCdação:
-expedir recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública afetos aos interesses,
direitos e bens cuja defesa lhe cabe promover, fixando prazo
razoável para a adoção das providências.
Justificação
A emenda visa suprír omissão do projeto, revelada em

face da Lei n' 8.069, de 13 de julho de 1990 (v. art. 201,
§ 5•, c).

Acolhida em parte (v. art. 6', XX)
EMENDA N• 111
Acrescente-se ao art. 59 os segui~tes parágrafos:
Parágrafo úníco~ SeráãSSegurada a participação do Ministério Público da União, como Instituiç-ão Observadora, na
forma e nas condições estabelecidas em ato do-ProcuradorGeral da República, em qualquer órgão da administração pública direta, indireta óu fundacional da União, que tenha atribuições correlatas às funções da instituição. _
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6•, §i')
EMENDA N• 112
Dê-se ao inciso VII do art. s~ a seguinte redação:
VII -promovei o inquérito civil e a ação civil pública
para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do património público e social, do meio
ambiente, dos bens e direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico; c) a proteção dos intere.sses-individuaisTridisponíveis, difusos e coletivos relativos às comunidades indígenas, à família,
à criança, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas e
ao consumidor;
d) outros interesses individuais indisponíveis, homogêneos, sociais, difusos e coletivos;~
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Justificação
A emenda visa consolidar as normas constitucionais e
legais pertinentes ao inquérito civil e à ação civíl púhlica.
cuja propositura a Lei Maior atribui ao Ministério Púhlico
(v. art. 127 e 129).
No particular, foram consideradas as Leis n·~ ?:347, de
24-7-85, 8.069, de 13-7-90, e 8.078, de 11-9-90.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 6", Vll, "a". "b".
"c" e "d")

EMENDA N' 113
Acrescente-se ao Inciso XVI dó--ai"t. 5" urna alínea com
a_seguinte redação:
-ao órgão judicial competente, visarido à- aplicação de
penalidade por infrações cometidas contra as normas de prote·
ção à infância e à juventude, sem prejuízo da promoção da
responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível.
Justificação
A emenda visa suprir omissão do projeto, ajustando-o
ao disposto na Lei n• 8.069, de 13 de julho de 1990 (art.
201, X).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. &·, XVlll, "d")

EMENDA N<' 114
Acrescente-se ao art. 6" um inciSO IV. com a seguinte
redação:
IV- requisitar o auxnio de força policial.
Justificação
A emenda visa suprir ornissâQ do- projeto, de modo a
propic_iar ao Ministério Público o indisp~nsável auxflíó de força
polidal, quando necessário ao exetcítió de suas funções.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 7•, IV)
EMENDA N• 115
Acrescente-se ao art. 7° o seguinte parágrafo:
-§ 4o ConstitUf"Crime de responsabilidade obstruir de
qualquer modo, por ação ou omissão, o {egular exercício das
funções do Ministério Público da União.
Justificação
Sendo o MínistétiO Público constitucionalmente defiriido
como "instituição-perinanente, essenCial à função jurisdicional
do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sodaiS.e individ1,1ais indisponíveis", infere-se, como corolário natural, que a conduta
de autoridade, obstruidora do exercício das funções da instituição, caracteriza ato da maior gravidade, por comprometer
diretamente o essencial e permanente defesa da ordem jurídica, d_o regime democrático e dos interes-ses sociais e individuais
indiSpOníveis.
Parecer do Relator: Rejeitada

EMENDA N" 116
Acrescente-se ao art. 7~ um inciso com a seguinte redação:
- eXpedir notificações e iritimaçõeS-~ne-cessáriaS áos_ procedimentos e inquéritos qUe instaurãr.
Justificação
A emenda visa suprir omissão do projeto, explicitando
as formas de comunicação necessárias aos procedimentos e
inquéritos instaurados pelo Ministério_ Público.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 8•, VII)

9576 Sexta-feira 27

DIÁRIO D6CONGRESSO NACIONAL

EMENDA N" 117
Acrescente-se ao art. 7<> um inciso, com a seguinte--redação:

-ter acesso incondicional a qualquer banco de dados
de caráter público ou relativo a serVi_ço de relevância pública.
Justificação
A emenda visa suprir omis-São do texto, de modo a propiciar ao Ministério Público a integraÇão -aos sístCrnas de informações de carátcr oficial onde__se contêm os dados indispensáveis ao exercício de suas funções, com a eficiência e-preSteZa
necessárias.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 8'', VIII)
EMENDA N' 118
Acrescente-se ao art. 7<> um parágrafo, com a seguinte
redação:
-as requisições do Ministério Público serão fcítas fixando-se prazo razoável de até 10 (dez) dias úteis para aTeil-dimento. prorrogável mediante solicitação justificada.
Justificação
A emenda visa suprir omissão do projeto, no_ interesse
da celeridade e da efiCácia da atuação do Ministério Público.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 8", § 5')
EMENDA N" 119
Dê-se ao ihciso IV do art. 7" a seguinte redação:
IV- requisitar inforrriaçõcs e documentos a entidades
privadas;
Justificação
A emenda visa suprimir a expressão "quando icgalmente
obrigadas a prestá-las ou exibi-las", porque descabida, porquanto é a própria lei complementar que, em função da definição c da natureza das funções do Ministério Público, institui_
a obrigação legal de prestar informã.çõcs e_ exibir doc!lmentOs.
Além disso. a supressão tarilbém visa harmonizar o tex_to
com o disposto na Lei n" 8.069, de 13 de julho de 1990. (arL
201,VI,"c").
,-~
---,-~-Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 8", IV)
EMENDA N'' 120
Acres-cente-se ao art. 7n_ um inciso VI, com a _seg~interedação:
VI- ter livre acessO a qualquer IoCãl público ou privado,
respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviOlabilidade do domicilio.
Justificação
A emenda visa supfir "omissão do PrOjeto, tendO 'eiri viS ia

a natureza das funções do Ministério Público e as prerrogativas
a elas inerentes, respeitados os direitos e garantias_ individuais.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 8', VI)
EMENDA N" 121
Acrescente-se ao Capitulo VI do -Título I O-seguin-te art.
21. rcnumerando-se os subseqüentes:
Art. 21. As garantias e prerrogativas dos meffibros do
Ministério Público da União são ináe[lies aõ éxércfcio de
suas funções e irrenunciâveis:
·
Justificação
A emenda visa explicitar, como princípio, que as garantias
e prerrogativas dos membros do Ministério Público não consti-
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tuem privilégios de caráter pessoal e sim atributos da instituição que integram, que lhe pertencem corno essenciais à defesa
das :relevantes bens, interesses e vaJorc_s a ela constitucionalniE:nte deferidos.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 21, caput)
EMENDAW122
Acrescente-s_e ao art. 25 um inciSo XII, com a seguinte
redação:
XII- exercer o poder regulamentar, no âmbito dQMinistério Público da União, ressalvadas as competências estabele~
cidas nesta lei para outros órgãos nela instítuídos.
Justificação
A emenda visa suprir omissão do texto, relativa à competência para editar as normas necessárias à regulamentação
das matérias não incluídas na competência de outros órgãos
do Ministério Público da União, que não- o seu chefe, assim
integrando o sistema normativo da instituição, respeitada sua
autonomia (v. § 2' do art. 127 da CF).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 26, XIV)
EMENDA N' 123
A_cre_S9-~I}te-se :ao art. 25- Q se-guirite inciso XI, re-iluffierando-se o subseqüente:
XI -exercer o poder normativo no âmbito do Ministério
Público da União, ressalvadas as competências estahelecidas
nesta lei para outros órgãos da instituição.

J ustifict!ção
O dispositivo suge~ido visa explicitar a fonte normativa
do ~Qi.stério PúQlico d.a União. como conseqüência da auto~
nomia que lhe é assegurada na Constituição .Federal (v. §
2' do art. 127).
..
..
..
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 26, XIV)

EMENDA N' 124
-Dê-se. ào caput do aà. 36 a. seguinte redaçã~-:
Art. 36. O Ministério Público Federal exercerá as suas
funções,
Justificação
A emenda visa corrigir fnipt-Opriedade téCníCa do texto
emendado, que, limitando-se a remissão ao art. s~ da lei
Omitiu tOdas as demaiS- funções do MiÕis~ério -Público d~
Uni3.o. preVfStas érn Oútros dispositivoS da mesma.
--- -Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 37, caput)
··EMENDA N" 125
Dê-se ao art. 39,_caput, a ~eguinte redação:
Ar:t·. 39. O ~rocurador-Geral .da República designará,
dentr~ ?? Su?pr~c,u~ad~re~~Gejais da Repúhlica e mediante
pré.vi~_~prov~ção ~o noiP.~ pelq Cpnselhó Superioi; o Defen.:
sor Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções
de Ofi~io pelo prazo de dois anos, .permitida a recondução,
precedtda de nova decisão do Conselho Superior.
Justificação
A_em.enda subStitui a expressãO -"paTa Servir""_.pela exPressão _"para exercer as funçpes 4<.:. o(ícig'.' •. a, fim de" conlpatibilizar
éite-att~&o com o_-arc_ 33 do projeto.
·
Parecer do Rclator:-Acolhida (v. art. 40, caput)
EMENDA N" 126
Dê-se ao art. 40 a seguinte rcdação:
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Art. 40. Em cada Estado e no Distrito Federal será
designado. na forma do art. 219(?) desta lei, órgão· do Ministério Público Federal para exercer as funções do ofício de
Defensor Regional dos DireítoS do Ci~adão.
Parágrafo único.-- -O Defensor Federal dos Direitos do
Cidadão expedirá instruçõeS -para ·o-eXeiclCío das funções dos
ofícios -de Defensor dos Direitos do Cidadão~ respeitado o
princípio da independência funcional.
Justificação

A nova redação proposta visa compatibilizar o artigo com
o disposto no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhiqa (v. art. 41.)
EMENDAW 127
Acrescente-se ao a~t. 42, o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. - As Câmaras de Coordenação e Revi~
são poderão funcion-ar "iSOladas ou reunidas, integrando Conselho Institucional, conforme dispuser o seu regimento.
Justificação
A emenda visa integrar as Câmaras, órgãos illsiitucionais,
no exercício conjunto e convergente, essencial à natureza fi:rialística da Instituição, segundo sua definiÇão e seUs princípios
, institucionais (v. art. 127, caput, e to:o, da CF)
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 43, parágrafo único).
EMENDA N' 128
Dê-se ao art. 43 a seguinte redação:
Art. 43 São unidades de lotação e de admiilistração,
no Ministério Público Federal, os ofícios:
·
I - na Procuradoria-Geral da República;
I I - nas Procuradorias Regionais da República;
III - nas Procuradorias da República nos Estados e no
Disti"itó Federal;
Justificação
A emenda acrescenta a expressão "os ofícios", ao caput

do artigo, para conciliá-lo com o disposto no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Rejeitada.
·EMENDA N' 129
Dê-se ao inciso VIII do art. 49 a seguinte redação:
VIII- decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribuições entre órgãos do Ministério Público Federal.
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Justificação
A emenda visa compatibilizar o dispositivo cõm a emenda
proposta para o parágrafo único do art. 42.
Parecer do Relator: Rejeitada.
EMENDA N' 131
Suprima-se o § 29 do art. 53, renumerando-se os·subseqüentes.
Justificação
A supressão é necessária porque o parágrafo a ser supri~
rnido contém restrição quanto aos votantes, incompatível com
o disposto no art. 94 da ConstitUição Federal, que não cogita
da limitação em causa.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 53).
EMENDA N' 132
Dê-se ao § zo:o do art. 54 a seguinte redação:
§ 2Q O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e_ em
caso de vacância.
Justificação
A emenda acrescenta ao texto do Projeto a expressão
"em caso de vacância", para suprir a omissão do mesmo.
qUanto à hipótese considerada.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 54, § 2').
EMENDA N 9 133

Suprima'se o inciso XXI do art: 57
Justificação
A competência para "decidir, em grau de recurso, conflito
de atribuições entre membros do Ministério Público Federal"
não deve ser dada ao Conselho Superior e sim, ao Procurador-Geral da República, que é o Chefe da Instituição (v.
art; 24).
Doutra parte, sendo o Conselho Superior órgão car3cte~
rizado por competências de natureza administrativa, não lhe
cabe exercer função tipicamente institucional, própria das Câmaras de Coordenação e ReviSão. .
-Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 57).
EMENDA N 9 134

Justificação

Dê-se ao inciso- XV do art. 57 a seguinte redação:
XV -determinar o afastamento preventivo do exercício
de suas funções, do membro do Ministério Público Federal
indicia~o ou acusado em processo disciplinár, e o seu retomo.

Situando_-se o·ProcuradOr-Geral da 'República no cume
da Instituição, evidente é que não lhe deve competir apreciar,
originariamente, conflitos de atribuição entre membros do
Ministério Público Federal. Mais inadmissível, outrossim, é
submeter as decisões do Chefe do Ministério Público Federal,
no particular, a órgão de similar hierarquicàmente, o Conselho
Superior do Ministério Público Federal.
Parecer do Relator: Acolhido (v. art. 49, VIII)
EMENDA N' 130
Dê-se ao inciso VIII do art. 49 a seguinte redação:
VIII- dirimir conflitos de atribuições entre órgãos do
Ministério Público Federal, com recurso para o Conselho conxpetente.

JustificaçãO
A emenda visa compatibilizar o dispositivo com o ãrt.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 57, XVI).
EMENDA N' 135
Dê-se ao art. 60 a seguinte redação:
Ari. 60 As Câmaras de Cóor4enação e Revisão serão
compostas por três merilbros do Ministério Público Federal,
sendo um indicado pelo Procurador-Geral da República e
dois pelo Conselho Superior, juntamente com seus dependentes, para um _mandato de dois anos, dentre integrantes
do último grau da carreira, sempre que possível.
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Justificação
A emenda visa reduzir o número dos integrantes das
Cãmaras. preservarido. porém, o equihbrio entre os i.ndicadÕs
pelo Procurador-Geral e o Conselho Superior.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 60).
EMENDA N·· 136

Suprima-se, do art. 62, o inciso IV.
A supressão visa corrigir equívoco do Projeto, tendo em
vista que dele não consta, no art. 49, a função mencionada
no inciso a ser suprimido pela emenda.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 62).
EMENDA N•' 137
Dê-se ao § 3" do art. 64 a seguinte rcdação:
3"' O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato, pelo
Conselho Superior, observado o disposto no inciso V do art.
57.
~~ ~
Justificação
A emenda visa dirimir COntfadição identificada no Projeto. em face do inciso V do art. 57.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 64, § 3').
EMENDA No 138
Acrescente-se ao art. 62 o seguinte inciSo:
Decidir os conflitos de atribUições entre oS ó'rgãos do
Ministério Público Federal.
Justificação
Sendo as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal ''os órgãos s_e_toriais de--CoordenaçãO,
de integração e -de revisão do exercício flinciç)nalna instituição" (v. art. 58), a elas deve caber apreciar e decidir os conflitos de atribuições, versando matéria relativa às funções de
mesma.
A emenda, por isso, é conseqüência necesSãria de outra
que, suprimindo o inciso XXI do art. 57. retirou do Conselho
Superior- órgão com atribUições administrativas- ac~:nnpe
tência que esta emenda defere às Câmaras de Coordenação
e Revisão do MinistériO Público FederaL
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 62, VII)
EMENDA N° 139
Dê-se ao art. 66, caput, a seguinte rcdação:
Art. 66 Os Subprocuradores-Gerais da República serão designados para oficiar junto ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior
Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.

Justificação
A emenda visa suprir omissão do Projeto, acrescentando
a expressão "e nas Câmaras de Coordenação e Revisão .. tendo
em vista que estas, segundo o mesmo, são órgão-s em que
devem também oficiar os Subprocuradores~Gerais da Repú·
blica (v. art. 60).
~
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 66, caput).
EMENDA N' 140
Dê-se ao -inciso- II do art. 69 a seguinte redação:
II- Defensor Regional dos DireitOS do Cidadão.
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JUstificação

.
A emenda visa compatibilizar o dispositivo com a emenda
proposta para o artigo 40 do Projeto.
EMENDA N' 141
Dê-se ao art. 70 a seguinte redação:
Art. 70. Os Procuradores Regionais da República serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionais da República.

J us_tifiçação
A emenda visa compatibilizar o artigo com o dispositivo

no art. 33 do projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 69)
EMENDAW 142
Dê-se ao inciso II do art. 72 a seguinte tedação:
I I - Defensor Regional dos Direitos do Cidadão.
Justificação

A emenda visa compatibilizar o diSpositivO com a emenda
proposta para o artigo 40 do Projeto.
Parecer do Relator: Rejeitada.
EMENDA W 143
Dê-se ao art. 73 a seguinte fedação:
Art. 73 Os Procuradores da República serão lotados
nos ofícios nas Procuradorias da República nos Estados e
-nos Distrito Federal.
Justificação
A emenda visa compatibilizar o artigo com o disposto
no art. 33 do Projeto.
·~~~
~
Parecer do Relator: Acolhida (v, art. 71)
EMENDAW144
Dê-se ao art. 74, caput, a seguinte redação:
Art. 74 Compete ·ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as f~nções ?o
Mjnjstério Público, atuando em todas as fases e mstânctas
do processo eleitoral.
Justificação

E emenda substitui a eXPressão ''as atribuições-previstas
no art. 59 desta lei" pela expressão "as funções do Ministério
Público", tendo em vista que, rto Projeto, essas funções não
se limitam às previstas em seu art. 5~'.
- ~ ~ Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 72, caput)
EMENDA N' 145
Dê-se ao art. so-a seguínte redação:
Art. 80 As funções eleitorais do Ministério Público Federal perante os Juizes e Juntas Eleitorais serão exercidas
pelo Procurador Eleitoral.
Parágrafo Único. As funções previstas neste artigo~-- enquanto não exercidas por Procurador da República, poderão
ser desempenhadas pelo Promotor Eleitoral.
Parecer do Relator: Rejeitada (v. art. 78)
EMENDA N' 146
Dê,se ao caput .do art. 84 da seguinte redação:
Art. 84 Os oficfoSriáProCuradOría-Geral da República,
nas Procuradorias Regionais na RepUblica e nas Procuradorias
da República nos Estados e no Distrito Federal são unidades
de lotação e de administração do Ministério Público Federal.
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Quanto aos processos de escolha, de destituição e aos
_ requisitos serem preenchidos pelo esco!hido, a emenda b_1,1sca
A emenda acrescenta a expressão "os ofícios", ao ca()ut conciliá-los como o sistema constitucional e a natureza das
do artigo, para compatibilizá-lo com o disposto no art. 33
funções a serem exercidas pelo Procurador-Geral do Trabado Projeto.
·
·
··
·
_
-lho, em face do projeto.
Parecer do Relator:: Acolhida (v. art. 81, "caput")
Parecer do relator: Acolhida (v. art. 88, caput e parágrafo
único)
EMENDA N' 147
Justificação

Suprima-se do art. 87 o inCiso III.
EMENDA N' 150
Dê-se ao art. 93 a seguinte redação:
Justificação
Art. 93 O Procurador-Gereal do Trabalho designará,
Tendo o Ministéfió P-úblico do Trabalho atuação restrita
dentre
os Sub-procuradores-Gerais do Trabalho, o Vice-Proà Justiça do Trabalho - à qual não compete julgar crimes
curador-Geral do Trabalho, que o substituirá em seus impedi(v. art. 114, da C.F.), não lhe pode ser atribuído "requisitar
mentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Prediligências investigatórias e a instauração de inquérito· polic:íal,
-sidente
do Conselho Superior, até o seu prmiíni.ento definitivo.
pela prátiCa de crimes contra a organização do tr3balho",
Justificação
nem a de "acompanhá-los e produzir provas"~---~---Esses procedimentos têm natureza preparatória de ação
A emenda visa impedir que, em caso de vacância, o exerpenal de competência da Justiça Federal (v. art. 109, VI,_ cício interino do cargo de Procurador~geral continue a ser
da C.F.), de privativa atuação do Ministério Público Federal
da confiança de quem dele já tenha sido exonerado.
(v. art. 36, I, c.c. o art. 5', V, da C.F.)
·Por outro lado, sendo o Vice-Presidente do Conselho
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 84)
escolhido por seus pares- que, por sua vez, são escolhidos
pelos demais integrantes da carreira - apresenta-se como
EMENDA N• 148
o membro da Instituição com maior legitimidade para dirigi-Ia
Dê-se ao art. 89 a seguinte redação:
provisioriamente, enquanto não for nomeado, em caráterdefiArt. 89 São unidades de lotação e de administração,
nitivo, o novo titular do cargo de Procurador-Geral.
no Ministério Público do Trabalho, os ofícios:
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 89)
I - na Procuradoria-Geral do Trabalho;
EMENDA N• 151
II- nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal.
Dê-se ao inciso VIII do art. 95 a seguinte redação:
VIII- decidir, em grau de recurso, os conflitos de atriJustificação
buição entre os órgãos do Ministério Público do Trabalho. ·
A emenda acrescenta a expressão "os ofícios" ao caput
Justificação
do artigo, para compatibilizá-lo com o disposto no art. 33
do Projeto.
Situando-se o Procurador-Geral do Trabalho como Chefe
Parecer do Relator: Rejeitada
do Ministério Público do Trabalho (v. art. 91), evidente é
que não lhe deve competir apreciar, originariamente, os confliEMENDA N' 149
tos de atribuição entre os membros do Ministério Público
Dê-se ao art. 92 ã seu parágrafo prim~iro, que pa_Ssa do Trabalho.
a ser o parágrafo único, Suprimindo-se á j:iarág~Tãfo segundo,
Ainda mais inadmissível, outrossim, é submeter as deci~
a seguinte redação:
sões_ do Ministério Público do Trabalho, no particular, a órgão
Art. 92 O Procurador-Geral do Trabalho será nomea- de similar hierarquia, o Conselho Superior do Mininistério
do pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes
Público do Trabalho.
da Instituição, com mais de trinta e cinco anos ·e de dez anos
_Parecer do Relator. Acolhida (v. art. 91, VII)
na carreira, escolhidos e~J~lista tríplice mediante voto plurinoEMENDA N' 152
minal, facultativo e secreto~ pelo Colégio de Procuradores
Suprima~se
o
inciso
VII do art. 95, renumerando-se os
para um mandato de dois anos, permitida uma recondução,
observado o mesmo processd. Caso nãó ·haja número sufi- subseqüentes.
ciente de candidatos com mais de dez anos na carreira, poderá
J ustificaçlio
concorrer à lista tríplice quem_ contar mais de cinco anos na
O .dispositivo a ser suprimido traduz modalidade de avocarreira.
cação de processos, comprometendo o princípio da indepenM
Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral do
dência funcional do Ministério Público (v. P do art. 127 da
Trabalho, antes do ténnino do biênio, será proposta ao ProcuC.F.)
rador-Geral da República pelo Cónselho Superior, mediante
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 91)
deliberação obtida com base em voto secreto de duas terças
EMENDA N• 153
partes de seus integrantes.
Dê-se ao inciso VIII do art. 95 a seguinte redação: -Justificação
VIII- dirimir conflitos de atribuições entre membros
A emenda viSa compatibilizar o Projeto- cõiil (i disposto
do Ministério Público do Trabalho, com recurso da decisão
na Contribuição Federal, que estabelece ser o Procurador- _para a Câmara de Coordenação e Revisão.
Geral da República o chefe do Ministério Público da União .
Justificação
(v. 1' do art. 128 da C.F.), nela definido como dotado de
A effienda substitui a expressão "ConSCiho Superior'' pela
autonomia funcional e administrativa (y. 29 âo art. 127 da
expressão "Câmara de Coordenação e Revisão" porque, senC.f.)
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do o primeiro um órgão caracterizado pela natureza administrativa de suas competências, deve deixar ao segundo, órgão
com competências institucionais, diriinír conflitos qüe sOmente
a estas dizem respeito.
Parecer do Relator: Rejeitada (v. art. 91)
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Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 98)
EJ\,1ENDA N' 159
Dê-se ao inciso XII do art. 102 a seguinte redação:
XII -determinar o afastamento do exercício de su;!s funções, do membro do Ministério Público t:Io trabalho, indiciado
ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno:

EMENDA N' 154
Dê-se ao inciso XVIII do art. 95 a seguinte redação:
XVHI- propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a ·criação e extinção- de cargos
da carreira e dos ofícios em que- devam ser exercidas suas
funções.

A emenda visa compatíbi1iz3.r o dispositivo com o art.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 9~-. XIV)

Justificação

EMENDA N·' 160

A emenda visa compatibilizar o artigo com o disposto
no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. an. 91 ,XVII)
EMENDA N' 155
Dê-se ao inciso I do art. 98 a seguinte redação:
I -elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral
do Trabalho;
Justificação

Dê--se ao inclsb XIX do art. 102 a seguinte redação:
XIX- aprovar a proposta de lei para o aumen.to do número de ~argos da carreira e dos offcios;
Justificação
A emenda visa compatibilizar o texto com o art. 33 do
Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 98. XX)
EMENDA N" 161
Acrescente~se ao .an. 107 o seguinte inciso:
-decidir os conflitos de atribuição entre os .órg~os do
Ministério Público do Trabalho._
justificação
Sendo a Câmara de Coordenação e Revisão go Ministério
Público do Trabalho órgão destinado à coordenação e à inte~
gração dO exercício funeióhal no âmbito da Instituição", (V.
art. 103), deve dirimir conflftoS de atribuições verificados nesse
exercício.
A emenda, por isso, -é conseqüência necessária de outr;a
que, supriritindO-o inciso XVIII do art. 102, retirou do Conselho Superior:
-órgão com atribuições administrativas;
- a competência que esta emep.da confere à Câmara de
Coordenação e Revisão. , ..
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 103. VI)
EMENDA N" 162
Suprima-se o inciso IV do art. 107. renu~erando-se os
··
·
subseqüentes.
Justificação
A supressão visa ajustar o texto à supressão, proposta
em outra emenda, do inciso VII do art. 95.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 103)
EMENDA N' 163
Dê-se ao art. U L caput, a seg_uinte redação:
_
Art. 111 Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho serão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do
Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão.

A emenda visa ajustar o texto ao diposto no art. 92,
relativo à nomeação do Procurador-Geral do Trabalho.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 94, I)
EMENDA N' 156
Dê-se ao incisOU do_a.rt. 99 a seguinte redação:
I I - quatro Subprocuradores-Geraisdo TrabalhO, eleitOs
para um mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores
do Trabalho, mediante -voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição.
Justificação
A emenda visa ajustar o texto ao disposto no art. 54,
II, do Projeto.
.
Parecer do relator: Acolhida (v. art. 95, II)
EMENDA N' 157
Dê-se ao 29 do art. 99 a seguinte redação:
.
29 O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente._
que substituirá o Presidente em seus impedimentOs e em caso
de vacância.
Justificação
A emenda visa· ajustar o texto ao disposto no 2"' d9 _art.
54.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 95, 2')
EMENDA N' 158
Suprima-se o inciso XVIII do art. 102.
Justificação
A competência para "decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público do
Trabalho" não deve ser dada ao Conselho Superior e sim,
ao Procurador-Geral do Trablaho, que é o Chefe do Ministério
Público do Trabalho.
Doutra parte, sendo .o CotÍselho Superior órgão caracterizado por competências de natureza administrativa, não lhe
cabe exercer função tipicamente institucional, própria da Câmara de Coordena~ e Revisão.

Justificação

Justificação

A emenda visa ajustar o texto ao disposto no art. 66.
combinado com 'o art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 107 eaput)
EMENDAN• 164
Dê-se ao art. 113 a seguinte redação:
Art. 113 os Subprocuradores-Gerã.is do Trabalho serão
_lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.
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Justificação
A emenda visa compatibilizar o dispositivo com o -_art.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 109)
EMENDAW 165
Dê~se ao art. 115 a seguinte redação:
Art. 115 Os Pr-ocüiadores Regionais do trahalho serão
lotados nos ofícios nas Procuradorias Regionãís -do Trabalho
nos Estados e no Distrito Federal.

Justificação
A emenda visa compatibilizar o dispositivO i::óm o art.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 111)
EMENDA N" 166
Dê-se ao art. 117 a seguinte n!dação:
_ ..
Art. 118 Os_P.rO.curadores do Trabalho serão lotados
nos ofícios nas Procuradorias Regionais nos Estados e no
Distrito Federal.
Justificação
A emenda visa_ compatibilizar o díspositl'Võ cOril o art
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 113)
EMENDA N" 167
Dê-se ao art. 118 a seguinte redação:
Art. 118 Os ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho
e nas Procuradorias Regionais_ do Trabalho nos Estados e
no Distrital Federal são unidades de lotação e de admini$tração do Ministério Público do Trabalho.

Justificação
A emenda acrescenta a expressão "os ofícios"~ ao caput
do artigo, para compatibilizá-lo com o disposto no artigo 33
do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 114)
EMENDA No 168
Dê-se ao art. 123 seguinte Cedação: ~
Arr. 123 São unidades de lotação c de administração
no Ministério Público Militar, os ofícios:
I - na Procuradoria-Geral da Justiça Militar;
II- nas Procuradorias da Justiça Militar;

a

Justificação
A emenda acrescenta a expressão" "oS ófíc10s';~-30 caput
do artigo, para compatibilizá-lo cOm o disposto no artigo 33
do Projeto.
Parecer do Relator: Rejeitada
EMENDAW169
Dê-se ao art. 126, caput, a seguinte redação:
Art. 126 O Procurador-Geral.da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes da Instituição, com mais de trinta e cinco anos e de
dez anos na carreira, escolhidos em lista tríplice m_ediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de dez anos na
carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar mais
de cinco anos na carrCira.
·
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Parágrafo único. A exo:riúação do Procurador-Geral da
Justiça Militar. antes do término do biênio, será proposta
pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República,
mediante deliberação obtida com base cm voto secreto de
duas terças partes de seus integrantes.
Justificação
A emenda visa compatibilizar o Projeto com o disposto
na ConstituiçãO Federal, que estabelece ser o ProcuradorGeral da República o chefe do Ministério Público da União
(V. 1' do art. 128 da C.F.), nela definido corno dotado de
autonomia funcional e administrativa (V. art. 121, caput, e
parágrafo único)

EMENDA No 170
Dê-se ao art. 127 a seguinte redaçã9:
-. ArL 127 O Procurador~Geral da Justiça Militar designará, dentre os
Subprocuradores~Gerais, o Vice~Procurador-Geral da Justiça
Militar, que o substituirá em seu.<; impedirrientos. Em caso
de vacância, exercerá o-Cargo o Vice~Presidente do Conselho
Superior, até o seu provimento definitivo.
Justificação
(V. justificativa da emenda ref. ao art. 93)
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 122) EMENDA
w 171
Dê-se ao inciso VI do art. 129 a seguinte redação:
.. _ VI- decidir, em grau de recurso,_os conflitos de atribuições .entre os órgãos do Ministério Público _Militar~
Justificação
Situando-se o Procurador~Geral da Justiça Militar no cu~
me da Instituição, evidente é que não lhe deve competir apreciar, originariamente, conflitos de atribuição entre membros
do Ministério Público Militar.
Mais inadmissível, outrossim, é submeter as decisões do
Chefe do Ministério Público Militar (V. art. 125) a órgão
de similar hierarqui-a, ·o Conselho Superior.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 124, VI)
EMENDA N' 172
Dê-se ao inciso VI do art. 129 a seguinte redação:
VI- dirimir conflitos de atribuições entre· membros do
Ministério Público Militar, com recurso da decisão para a
Câmara de Coordenação e Revisão;
· Justificação
A emenda substifui a expressão "Conselho Superior" pela
expressão "Câmara de Coordenação e Revisão" porque, sendo o primeiro um órgão caracterizado pela natureza administrativa de suas competências, deve deix~r ao segundo, órgjio
com _coqtpetêncías institucionais, dirimir conflitos que somente
a estas dizem respeito·.
Parecer do Redator: Rejeitada
EMENDA No 173
Dê-se ao inciso XVI do art. 129 a seguinte redação:
XVI- propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e extinça:O- d€: cargOs da
carreira e dos ofícios cm que devam ser exercidas suas funções;
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A emenda visa compatibilizar o dispositiVO éorn õ ã:tt.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 124, XVI)
EMENDA N' 174
Dê-se ao inciso I dO árt. 132 a seguinte redação:
I - elaborar, mecHante voto plurinominal, facultativo e
secreto, a lista tríplice para a escolha _do Procurador-Geral
da Justiça Militar;
Justificação
(V. justificativa ref. à emenda ref. ao art. 98;1)
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 127;1)
EMENDA N' 175
Dê-se ao parágrafo único do art. 133 a seguinte-- redação:
Parágrafo UriiCO.- O ConseJho Superior elegerá o seu
Vice-Presidente, que substituirá o Presidente eni Seus impedimentos_e em caso de vacância.
Justificação
(V. justificativa da emenda ref. ao parágraf~ 2' dÓ 'art.
.. .
54).
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 128, parágrafo único)
EMENDA N' 176
Suprima-se o inciso XVIII, do art. 136.
Justificação
A competência para "decidir, em grau de recurso, conflitos de atribuições entre membros do Ministério Público Militar" não deve ser dada ao Conselho Superiõr e Siin, ao Procurador-Geral da Justiça Militar, que é o Ch-efe do Mfnistério
Público Militar (V. art. 125).
Doutra parte, sendo o· Conselho ól-gão caracterizado por
competência de natureza administrativa, nãO: lhe ca~e ~Xt?~~er
função tipicamente institucional, própria da Câmara de Coo-rdenação e Revisão do Ministério Público Militar.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 131)
EMENDA N' 177
, Suprima-se o inciso XVIII do_ art. 136, renumeiando-se
os subseqüentes.
Justificação
A supressão é necessária, considerandoMse que a competencia para decidir, em grau de recurso,_ os conflitOS de atribuição entre os órgãoS do Ministério- Público Militar foi dada
ao Procurador-Geral da Justiça Militar (V. art. 129, VI, com
redaçáo dada pela emenda PGR).
Pâi'eccr do RoJ1• r. Molllid1t(V. ut. 131)
EMENDA N9 178
Dê-se ao inciso XII do art. 136 a segninte redação:
XII -determinar o afastamento preventivo do exercício
de suas funções, de membro do Ministério Público Militar,
indiciado ou aCusado em processo disciplinar, e seu retorno;
Justltlcação
E emenda visa compatibilizar o dispositivo com o- art.
_
33 do Projeto.
Pareq:r do Relator: Acollúda (V. art. 131, XIV)
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EMENDA N" 179
Dê-se ao inciso XIX do art. 136 a seguinte redação:
XIX- aprovar a proposta de lei para o aumento do núritero de cargos da carreira e dos ofícios; ·
Justificação
A em~nda "'is~ compatibilizar o_ dispositivo com o art.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (V. art.131, XX)
EMENDA N' 180
Dê-se ao caput do art. 137 e ao seu§ 29 a seguinte redação:
Art. 137 Compete à Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar julgar, em grau· de recurso, o
pedido de revisão do despacho do Procurador-Geral da Justiça
Militar que determina o arquivamento de inquérito policial
militar ou confirmr;t proiJloçáo ~o mesmo sentido.
§ 2~- Neste caso a decisão do Procurador-Geral somente será revista pelo voto de 213 (dois tei:ços) dos membros
da Câmara, em votação secreta.
Justificação
A emenda visa retirar do Conselho S_uperior__,_órgão caracterizado por competências de_ natureza administrativa - e
atribuir à Câmara de Coordenação e Rev~são ~ órgão de
natureza institucional- decisão tipicamente institticiortal, sobre recurso contra ato do Procurador-Geral, no exercício de
suas funções institucionais.
Parecer do Relator: Rejeitada
EMENDA N' 181
Dê-se ao art. 142, caput, a seguinte redação:
Art. 142 Os Subprocuradores~Gerais da Justiça Militar
serão designados para oficiar-jurito ao ·superior Tn'bunal e
à Câmara de CoOrdenação e Revisão.
Justificação
(V. justificativa da emenda ref. ao art. 66)
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 140, caput)
EMENDA N9 182
Dê-se ao art. 144 a seguinte redação: Art. 144 Os Subprocuradores-Ge_rais da justiçãMilitar>
serão lotados nos oficjos na _I~roçur.adoria Geral da Justiça
Militar.
Justificação
A emenda visa compatibilizar o dispositiVo Com o art. 33
do Projetoc ·
Parecer do Relator: Acolhida (V. art. 142)
EMENDA N9 183
DêHse ao art. 146 a seguinte redação:
Art: 146. Os Procuradores da Justiça Militar s_erão lotaM
dos nos ofícios nas Procuradorias da J ustiç~ Militar.
J uStlficaÇã'o
A emenda visa-compatibilizar o texto' com art. 33- do
Projeto.
·
Parecer do Relator: Acollúda (v. art. 144)
EMENDA N' 184
Dê~ ao art. 148 a seguinte tedação:
Art. 'H8. Os Procuradores Adjuntos da Justiça Militar
serão lotados nos Ofícios nas Procuradorias da Jusdça Militar.
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Justificação

A emenda visa compatibiliar o texto com o--art. 33 do
Projeto-.

---

Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 146)
EMENDA N' 185
Dê-se ao art. 149 a seguinte redação:
Art. 149. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça
Militar e nas Procuradorias da Justiça Militar são unidades
de lotação e de administração do Ministério Público Militar.

Justificação
A emenda acrescenta a expressão "os ofíciOs" ao caput
do artigo, para compatibilizá-lo com o disposto no art. 33
do Projeto. _
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 147)
EMENDA N' 186
Dê-se ao art. 151 a seguinte redação:
Art. 151. O Ministério Público do Distrito Federal e
TerritóriO exerCefá àS stÚ:fs funções nas causas de competência

do Tribunal de Justiça e dos Juízes do Distrito Federã.I e
Territórios.
Justificação
Substituindo a expressão "competências previstas no ait.
59_ desta lei .. pela expressão "suas funções", a_ emenda visa
corrigir omissão do texto emendado, tendo em vista que as
funções do Ministério Público não se acham apenas n"o art.
59
.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 149)
EMENDA N' 187
Dê-se ao art. 159 a seguinte redação: _ _ __ _ _
_
Art. 159. O Procurador-Geral desigriará, dentre os
Procuradores de Justiça, o Vice-Procurador-Geral de Justiça,
que o substituirá em seus impedinientos. Em caso de vaçânci@,
exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior,
até o seu provimento definitivo.
Justificação
(v. justificativa da einenda ref. ao art. 26)
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 157)
EMENDA N' 188
D.ê-se ao inciso VI do art. 161 a seguinte redação:
VI -decidir, em grau de recurso, os conflitos de atribui·
ções entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios.
·-

Justificação
Situando-se o Procurador-Geral de Justiça no cume de
Instituição, evidente é que não lhe deve competir apreciar,
originariamente, conflitos de atribuições entre membros do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Mais inadmissível, outrossim, é submeter as decisões do
Chefe do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios
a órgão a que não se acha hierarquicamente subordinado,
o Conselho Superior.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 159, VI)
EMENDA N• 189
Dê-se ao inciso XVI do art. 161 a seguinte redaÇão:
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XVI -propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior. a criação e a extinção de cargos
da carreira e dos ofícios ein que devam ser exercidas suas
funções.
Justificação
A emenda visa compatibilizasr o dispositivo com o art.
33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 159, XVI)
EMENDA N' 190
Suprima~se o inciso V do art. 161, renumerando~Se os

subseqüentes.
Justificação
(v. justificativa da emenda ref. ao art. 9-5, VIl)
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 159)
EMENDA N' 191
do -art. 164 a seguinte redação:
II - quatro Proc_urad9res de Justiça, eleitos para um
mandato de dois anos, na forma do art. 163, inciso IV, desta
lei, permitida uma reeleição;
III - quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um
mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
Justificação
A emenda visa com"patibilizar a composição do Conselho
Superior do Ministério Público_ do Distrito e- Território _cóm
a dos demais Conselhos Superiores.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 163. ll e Ill)

:Óê~se aOs inciso~ -II e

nJ

EMENDA N' 192
bê-sé ao § 2' do art. 164 a seguinte redação:
_§ 29- O Conselho Superior elegerá o Seu Vice-Presidente, que substituirá o PreSidente em seus impedimentos e em
caso de vacância.
Justificação
A emenda visa compatibilíz(lr o texto com normas similares, relativas aos demais Conselhos Superiores.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 163, § 2')
EMENDA N• 193
Dê-se ao inciso XII do art. 167 a ·seguinte redação:
xn ..:.__determinar o afastamento preventivo do exercício
de SUãs funções, de membro do Ministério Público do Distrito
Federal, indiciado ou acusado em processo-disciplinar, e s~u
retorno;
Justificação
A emenda visa compatibilizar o dispositivo com oi art.
33 do Projeto.
·.. , .
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 166, XIII)
EMENDA N' 194
Dê-se ao inciso XIX do art. 167 a seguinte redação:
XIX - aprovar a· proposta de lei para o aumento do
número de cargos da carreira e dos ofícios;

. J ustificaçã~
A emenda visa compatibilizar o dispositivo' com o art.
33 do Projeto.
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Parecer do Relator: Acolhida (v. Art. 166, XX)
EMENDA N' 195
Suprima-se o inciso XVIJI do art. 167.
Justificação
A competência para decidir, em grau de fecurso, conflitos
de atribuições entre membro~ 99 Ministérí9 Público do Distrito Federal não deve sçr d.ada ao Corts.el}1Q_Superior e sim,
ao Procurador-Geral de Justiça, que é o Chefe da Instituição
(v. art. 157).
. .
.
.
Doutra parte, sendo o COnselho Superior órgão Caracterizado por competência de natureza administrativa, n,ão lhe
'cabe exercer função tipicamente institucional, própria das Câmaras de Coordenação e Revisão.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art.· Hi6)

EMENDA N' 196
Acrescente-se ao art. - que trata das competências da
Câmara de Coordenação e de RevisãO dO-Miri:iSféfiõ Público
do Distrito Federal e Territórios- o seguinte inciso:
- decidir os conflitos de atribuições entre os óigãos dO
Ministério Público do Distrito Federal e Terr_it_órios.
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Justificação
A emenda visa suprir omissão do projeto, verificada_ em
face dos arts. 45 e 46 da Lei n'' 8.112191 (Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 299, caput, e §
1'e§2')
·EMENDA N' 199
Acrescente-se à Seção IV do Capítulo II, do Título !H,.
o seguinte artigo, renumerando-se os subseqüentes:
·
Art. O membro do Ministério Público da União que,
estando em débito com o erário, for demitido, exonerado
ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada,
terá o prazo de 60 (sessenta) dias para quitar o débito.
Parágrafo único. Não ocorrendo qultaçã() do débito
no prazo estabelecido neste artigo, deverá ele ser inscrito
em dívida ativa.

a

Justificação

. A ~menda visa suprir omissãO do ·projeto, ·vérificã.da em
·face do art. 47 da Lei n' 8.112/91 (Estatutodos Servidores
PúblicoS Civís da União)
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 230, caput, e-parágrafo único)
--- -

Justificação
EMENDA N' 200
Sendo as Câmaras de Coordenação e Revisão órgãos desAcrescente-se
à
Seção
IV do Capítulo II, do Título Ili,
tinados a coordenar e integrar o exercício funcional na Instituição, a elas deve caber apreciar e decidir os conflitos de atribui- ---·o seguinte artigo, renumerando-se Os subse_qüenies:
Art. A remuneração, o provento e a pensão dos membros
ções perante elas sus-citadas.
do Ministério Público da União e de seus beneficiários não
A emenda, por isso, é conseqüência necessária de outra
serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, salvo em caso
que, suprirriindo o inciso XVIIIdoact. ~61, retirou do Cçmsede dívida de alimentos, resultando de_ decisão judicial.
lho Superior - órgão COill atribuições administrativas --:-. a
competência que esta eme"nda confefe às Câmaras de CoordeJustificação
nação e Revisão do Min.istéri6 Público do Distrito Federal
A emenda visa suprir orriiSsão do Projeto, verificada. em
e Territórios.
-_
face do_ art. 48 da Lei n'-' 8.112/91 (Estatuto_ dos Servidores
Parecer do_Relator: Acolhida (v. art. 171, VIII)
Públicos Civis da União).
.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 231)
EMENDAW197
Acrescente-se, onde couber, na competência das CâmaEMENDA N' 201
ras de Coordenação e Revisão do MinistériO PUbliCO do DisDê-se ao § 3o do art. 171 a seguinte redação:
trito Federal e Teiritórios, o seguinte inciso:·
§ 3" O Corregedor-Geral poderá_ ser destituído por iiii- decidir os conflitos de atribuições entre os órgãos do ciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato.
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso IV
do art. 167.
Justificação
Justificação
A emenda visa compatibilizar o texto com o disposto
no art. 62, incisQ VI_I_l, do Projeto.
A emenda visa compatibilizar o texto com _o _disposto
Parecer do Relator: Acolhida (v. art.17í; VIII)
no inciso IV do art. 167.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 173, § 3•)
EMENDA N' 198
EMENDAW202
Acrescente-se à Seção IV do Capítulo II, do Título III,
Dê-se ao art. 173, caput, a seguinte redação:
o seguinte artigo, renumerando-se os subseqüentes:
Art. 173. Os Procuradores dé Jus_tiç:a serão deslg_na:dos
Art. Salvo por imposição legal, ou ordem judicial, nenhum desconto i_I!Çidh:á sobre a remuneração ao provento para oficiãr jUnto ao Triburial de Justiça e nas Câm'aras de
Coordenação e Revisão.
e à pensão devida aos membros do Ministério Público da
União ou a seus beneficiários.
_
_
~ Justificação
§ 1'? Mediante autorização do devedor, poderá haver
A emenda visa suprir omissão do Projeto, acrescentando
consignação em folha de pagamento a favor de terceiro.
a expressão- "e nas Câmaras de Coorde_nação e Revisão" tendo
§ 2'? As repOsições. e indenizações em faVor do erário
serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedente em vista que estas. segundo o mesmo, são órgãos em que·
à décima parte da remuneração ou provento, em valores atua- devem também_ oficiar os Procuradores de Justiça. _
Parecer do Relator: Acolhida (v: art. 175, caput)
lizados.
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EMENDA N" 203

Acrescente-se à Seção VJI do Capítulo V, do Título II,
o seguinte artigo, remimerando-se os subseqüentes:
Art. Os Procuradores de Justiça serão lotados nos ofícios
na Procuradoria Geral da Justiça do Distrito Federal e territórios.
Justificação
A emenda visa suprir a omissão do texto, quanto à lotação
dos Procuradores de Justiça, tendo em vista o disposto no
art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 177)

EMENDA N' 204
Acrescente-se ao art. 175 um parágrafo único, com a
seguinte redação:
Parágrafo único. Os Promotores de Justiça serão lotados nos ofícios nas Promotorias de Justiça.
Justificação

A emenda visa suprir omissão do texto, tendo em vista
o disposto no an. 33 do Projeto.
Parecer do Relator~ Acolhida em parte (v. art. 178, parágrafo único)
EMENDAW205
Acrescente-se ao art. 176 um parágrafo único, com a
seguinte redação:
Parágrafo único. Os Promotores de_ Just~ça J\gjuntos
serão lotados nos ofícios nas Promotorias de Justiça
Justificação
A emenda visa suprir omissão do texto, tendo em vista
o disposto no art. "33 do. Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida em Parte (v. art. 179, parágrafo único).
EMENDA N' 206
Dê-se ao art. 177 a seguinte redação:
Art. 177. Os ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça
do Distrito Federal e Territórios e nas Promotorias de Justiça
serão unidades de lotação e de administração do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios.
Justificação
A emenda visa compatibilizar o texto emendado com
o disposto no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 180).
EMENDA Ne 207
Dê-se ao art. 177 a seguinte redação:
Art. 177. Os ofícios na Procuradoria-Geral de Justiça
constituem unidades de lotação e de admin!stração do Ministério Público do Distrito Federal e Territôrios.
Justificação
A emenda acrescenta a expressão os oficios, ao artigo,
para compatibilizá-lo com o disposto no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 180).
EMENDA N• 208
Dê-se ao art. 185 a seguinte redação:
Art. 185. O concurso obedecerá ao regulamento elaborado pelo Conselho Superior competente, observado o disposto no art. 30, desta lei.
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Justificação
A emenda visa compatibilizar o texto com o disposto
no __art. 30 do Projeto.
~arecer do Relator: Acolhida (v. art. 188).
EMENDA N'' 209
Dê-se ~o § 1" do art. 197 a seguinte rcdação:
_
§ lo A promoção por merecír'nenfo-só poderão concorrer os membros do Ministério Público da União com pelo
menos dois anos de exercício na categoria e integrantes da
primeira quinta parte da lista de antiguidade, salvo se não
houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago~ em caso
de recusa, completar-se-á a fração incluindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antiguidade.
Justificação
A redação sugerida visa suprir a omissão do texto emendado, quanto à previsão da hipótese ressalvada no art. 93.
II, b, da Constituição Federal.
Por outro lado, a supressão da exigência de aprovação
em curso de aperfeiçoamento tem por objctivo preservar a
igualdade de condições para a promoção por merecimento.
considerando-se a dificuldade; ou mesmo a impossibilidade.
de assegurar-se igual acesso a tal curso, tendo em vista o
.carátcr nacional da instituição.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 200, § !").
EMENDA N"210
Dê-se ao art. 197 a seguinte redação:
Art. 197. O merecimento, para efeito de promoção.
será apurado mediante critérios de ordem objetíva, fixados
em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respectivo ramo, observado o disposto no art. 30 desta lei.
Justificação
A emenda visa compatibilizar o texto com o disposto

no art. 30 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art- 200, caput).
EMENDA Ne 21!
Dê-se ao caput do art. 201 a seguinte redação:
Art. 201. O membro do Ministério Público da União
poderá afastar-se do exercício de suas funções para:
Justificação
4

- A emenda substitui a expressão ' exercício do cargo" por
"exercício de suas funções", para corrtpafibilizar o texto com
o disposto no art. 33 do Projeto.
Parecer do Relator: Acolhida (v. arL 204, caput).

EMENDA N" 212
Acrescente-se ao art. 201 um inciso, com a seguinte redação:

V......-- ausentar-se do País em missão oficial;
Justificação
8., emenda visa suprir omissão do Projero.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 204, V).

EMENDA N" 213
Acrescente-se ao art. 201 um parágrafo, com a seguinte
redação:
- - - § 49 Ao membro do Ministério-Público da União que
haja se afastado de suas funções para o fim previsto no inciso -
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I, não será concedida exoneração ou licença para tratar de
interesses particulares antes de decorrido período igual ao
de afastamento, ressalvada a hipótese de rcsarcimento do que
houver recebido a título de vencimentos e vantagens em virtu~
de do afastamento.
Justificação

A emenda visa suprif omissão do Projeto, compatibili·
zando-o com a Lei o' 8.112/91.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 204, § 4').
EMENDA N•• 214

Dê-se ao inciso IV do art. 201 a scguiilte redação:
IV - exercer cargo elctivo nos casos previstos em lei
ou a ele concorrer, observadas as seguintes condições:
a) o afastamento será facultativo e-·sem-·remuneração,
durante o período entre a escolha corno candidato a cargo
eletivo em convenção partidária e a véspera do registro da
candidatura na Justiça Eleitoral;
b) o afastamento será obrigatório a partir do dia do registro da candidatura pela Justiça.
Justificação
A emenda visa suprir omissões do texto, buscando harmonizá-lo com as normas pertinentes ao assunto, na Lei n" 8.112,
de !1-12-90.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 204, IV, a e b).
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cargo, em conseqüência de processo administrativo de que

tenha resultado proposta de demissão.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 208, parágrafo único).
EMENDA N•' 217
Dê-se ao art. 207 a seguinte redação:
Art. 207. A remoção, pará efeito desta lei, é qualquer
alteração de lotação.
Justificação
A emenda visa corrigir imperfeição técnica do texto, considerando~se que o conceito de "classe" (expressão suprimida
pela emenda) diz respeito à carreira e não à lotação. Por
isso é que a inamovibilidade se dá no ofício- sede de lotação
- e não na carreira, cujas classes são alcançadas mediante
promoção.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 210, caput).
EMENDA N"' 218
Acrescente-se ao art. 218 o seguinte parágrafo, que passa
a ser o segundo, renumerando~se o parágrafo único do mesmo
artigo, que passa a ser o primeiro:
§ I• ··········· ........ ········· ........................................ .
§ 2° Aplica-se à remuneração das férias dos membros
do Ministério Público da União o acréscimo previsto no inCiso
XVII do art. 7• da Constituição Federal.
Justificação
O parágrafO propostoa explicita, em relação aos membros
do MinistériO Público da União, um direito que a Lei Maior
confere aos trabalhadores em geral (v. inciso XVU do art.
7~) e aos servidores públicos civis (v. § 2o do art. 39) ..
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 221, §

EMENDA N'' 215
Dê-se ap § 2"' do art. 204, a seguinte redação.
§ 2<? A readmissão far-se-á em cargo da classe inicial
da carreira e dependerá da inexistência de candidato aprovado
em concurso· e do prazo estabelecido no art. 37, inciso II,.--- Z»).
da ConstituiçãO Federal.

Justificação
A readmissão cm cargo de classe que não seja a inicial
da carreira frustra a expectativa de promoção, por antiguidade
ou merecimento, daqueles que a ela estejam habilitados, constituindo-se em injustificável desestímulo para os mesmos, em
detrimento de seu progresso na carreira.
Por outro lado, a exoneração a pedido, motivada por
interesses e conveniências exclusivamente pessoais, deve_ ser
desestimulada, tendo em vista os superiores interesses e necessidades da Instituição.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 207, §

2•).
EMENDA N' 216

Acrescente-se ao art. 205 o seguinte § 2o, passando o
parágrafo único a ser o § 1":
§ 2~ A pfoposiiuiã.-de ação para perda-de Cargo, quando
decorrente de proposta do Cons_elho Superior-depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o afastamento do
membro do Ministério Público da União do exercfcio de suas
funções, com a perda dos vencimentos e das vantagens pecuniárias do respectivo cargO.
Justificação

A emenda visa suprir a omissão do ProjetO ilo tocante
à :situação funcional do membro do Ministério Público da
União contra o qual haja sido ajuizada ação para perda de

EMENDA N"' 219
Suprima-se o art. 217 (em conseqüência, suprima~se, do
título da seção II, do capítulo II, a expressão ''e da Disponibilidade").

Justificação
A disponibilidade "por interese público" prevista no arti~
go a ser suprimido é inconstitucional, em face do disposto
· no art. 128, § 5•, I a, da CF.
Parecer do Relator: Rejeitada (v. art. 220).
EMENDA N• 220

Acrescente-se ão art. 218 os parágrafos com a seguirite
redação:
§ 2~ Independentemente de solicitação, será pago ao
membro do Ministério Público da União, por ocasião ds férias,
importância correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração
do período em que as niesmas devem ser gozadas.
§ 3? O pagamento-da remUneração das férias será efetuado até 2 (dois) dias antes do início de gozo do respectivo
perfodo, facultando-se a conversão de 113 (um terço) das mesmas em abono pecuniário, requerido com pelo menos 60 (sessenta) dias de antecedência, nele considerado o valor do acréscimo previsto no § 2?
§ 4~ Em caso de exoneração, será devida ao membro
- do MiníStério Público da União indenização relativa-ao períOdo de férlã.S a que- tiver direito e ao irtCortipleto, na proporção
de 1/12 (um doze avos) por mês de efetívo exercício, ou fração
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superior a 14-(qu-atorze) dias, calculada com base na remuneM
ração do mês em que for publicado o ato exoneratóriO.
·
Justificação
A emenda visa suprir o~issão.do.projeto, eln face -do
art. 39, § 2\ combinado com o art. 7"', XVII, da Constituiçáo
Federal, bem como tendo em vista os arts. 76 e 78 da, Lei
n' 8.112191, com as alterações da Lei n' 8.216/91.
Parecer do .Relator: Acolhida (v. art. 221, § 2', § 3' e
§ 4')
EMENDA N' 221
DêMse ao art. 220 a seguinte rcdação:
Art. 220 ConcederMseMá aos membros do Ministério Público da União licença:
I - por motivo de doença em pessoa da família;
II- por motivo de_ afastamento do cônjuge ou companheiro;
-·
III -prémio por tempo de serviÇo';
IV- para tratar de interesses particulares;
V- para desempenho de mandato classista;
§ 1"' A licença prevista no inciso --r será precedida de_
exame por médico ou junta rilédica oficiar, considerandoMse
pessoas da família o cônjuge ou cop1panheiro, o padiasto,
a madrasta, o ascendente, o descendente, o enteado, o colaM
teral consangüíneO ori afim até o segundo grau civil. A licença
estará submetida, ainda, as seguintes condições_:_
a) somente será definida se a assístênCl"a ~din!-ta do membro do Ministério Público da União for dispensável e não·
puder ser dada simultaneamente com o exercícló-do cargo;
b) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente ao cargo, salvo para contagem de tempo de serviço em estágio probatório, até 90 (noventa) dias, podendo ser prorrogada por igual prazo nas mesmas
condições. Excedida a prorrogação, a licença será considerada
corno para tratar de interesses particulares.
§ 29 A líCença prevista no incisO II pO"derá ser concedida
quando o cônjuge ou- companheiro for deslocado para outro
ponto do território nacional, para o exterior ou para exercício
de mandato cletivo dos Poderes Executivo e Legislativo, ficando submetida às seguintes condições:
a) será por prazo indeterminado e sem remuneração, salvo se o membro do Ministério Público da UniãO puder ser
lotado, provisoriamente, em ofício vago no local para onde
tenha se deslocado e compatível com o seu cargo, caso em
que a licença será convertida cm remoção provisória. -§ 3'-' A licença prevista ao inciso III será devida após
cada quinqüênio ininterrUpto de exercício, pelo prazo de três
meses, observadas as seguintes condições:
a) será convertida cm pecúnia em favor dos beneficiários
do membro do Ministério Público da União falecido, que
não a tiver gozado;
b) não será devida a quem houver sofrido penalidade
de suspensão durante o período aquisitivo ou tiver gozado
as licenças previstas nos inciSos II e IV;
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito ínerente ao cargo.
§ 4'~ A licença prevista ao inciso IV poderá ser concedida ao membro do Ministério Público da União vitalíCio,
pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, observadas as seguintes condições:
a) poderá ser interrompida a qualquer teMpo, a pedidodo interessado ou no interesse.do serviço;
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b) não será -Coli.cedld3. nova -liC"enÇ3 '3ittes dê decOITídos
2 (doiS) anos do té-rmino da 3nterior.
§ 5"' A licença prevista no inciso V será devida ao membro do Ministério Público da União inv~stido em_mandato
em confederaçãO, federação, associação de classe de âmbito
nación3l ou sindicato representativo da categoria, observadas
as seguintes condições:
a) somente farão jus à licença os eleitos para cargos de
direção ou representação nas referidas entidades, até o máximo de 3 (três) por entidade;
b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo
ser prorrogada no caso de reeleição, e por uma única vez;
c) será concedid,a sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito inerente_ ao_cargo.
§ 6"' É vedado o exercício de atividade remunerada durante_o período da licença prevista no inciso I.
§ 79 A l!ç:ença concedida dentro de 60 (sessenta) dias
do término de outra da mesma espécie será considerada como
prorrogação.
- -

Justificação
A-emenda visa suprir omiSsões do projeto, que, a despeito
do disposto no § 59 do art. 128 da Constituição Federal que reserva à lei complementar dispor sobre o estatuto de
cada Ministério Público, limitou-se a estabelecer que a. "concessão das licenças aos membros do Ministério Público da
U!!_~ão será regida pela legislação aplicável aos funcionários
públicos civis da União (sic).
Mediante a emenda, o projeto passará a integrar em seu
próprio bojo as normas pertinentes à disciplina das licenças,
no regime dos servidores públicos civis da União (v. Lei n"'
8.112/91), adaptadas às peculiaridades do Ministério Público.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 223)
EMENDA N' 222
Acrescente-se, em seguida ao art. 220, um artigo aS!Sim
redigido, renumerando-se os subseqüentes:
Art.
ConcederMse-á aos membros do Ministério PúbliM
co da União, além das licenças previstas no art. 220, licenças:
I - para tratamento de saúde, a pedido ou de ofício,
com base em perícia médica, observadas as seguintes condições:
a) a licença será concedida sem prejuízo dos vencimentos
e vantagens do cargo;
b) a perícia será feita por médico ou junta médica oficial,
se necessário, na residência do examinando ou no estabelecimento hospitalar em que estiver internado;
c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado
por médico particular;
'>
d) findo o prazo da licença, o licenciado será submetido
a inspeção médica oficial, que concluirá pela volta ao serviço,
pela prorrogação da licença ou pela aposentadoria~
_
e) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funcionais é motiVo de inspeção médica.
II- por acidente em serviço, observadas as seguintes
condições:
a) configura acidente eill sei'VíÇO o dano físico ou mental
que se relacione, media~a ou imediatamente, com as funções
exercidas;
b) equipara-se ao acidente em serviço o dano decorrente
de agressão não provocada e sofrida no exercício funcional.
bem como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;
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c) a licença será conCedida sem prejufzo dos vencimentos
é vantagens inerentes ao exercício do cargo;
d) o acidentado em serviço, que necessite de tratamento
especializado não disponível em instítuição pública poderá
ser tratado em instituição privada, à conta de recursos públicos, desde que o tratamento seja recomendado por junta médica oficial;

e) a prova do acidente deverá ser feita no prazo de 10
(dez) dias contados de sua ocorréncia, prorrogável quando
as circunstâncias o ·exigirem.
III- à gestante, por 120 (cento e vinte) dias, observadas
as seguintes condições;
.
a) poderá ter início no primeiro dia no nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescriçâO-mêdica;
b) no caso de nascimento prematuro. a licença terá início
a partir do parto;
c) no caso de natimorto, decorridos 30 (triilta) dias do
evento a mãe será submetida a exame médico e, se julgada
apta, reassumirá as suas fUnções;
d) em caso de aborto atestado por médico oficial, a licença dar-se-á por 30 (trintarctias, a partir da sua ocorréncia;
IV- pelo nascimento ou a adoção de filho, ou pai ou
adotante, até (cinco) dias consecutivos;
V - pela adoção ou a obtenção .de guarda judicial de
criança até I (um) ano de idade até 90 (noventa) dias; em
caso de ado_ção ou guarda judicial de criança com rn3.is de
1 (um) ano de idade, o prazo da licença da adotante ou detentora da guarda será de 30 (trinta) dias.
Justificação
A emenda visa suprimir omissões do projeto, compatibilizando-o com a Lei n' 8.112191.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 224)

EMENDA N' 223
Acrescente-se ao art. 221 o seguinte parágrafo:
§ 19 A representação integra eis vencimeritos para todos
os efeitos legais.
Justificação
O parágrafo proposto se destina a evitar dúvidas quanto
à integração da representação nos vencimentos, considerando-se a natureza substancial da mesma, que adere ao vencimento como efeito de um mes_mo fato gerador, o serviço
-- efetivo.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 225, §
EMENDA N• 224
Dê-se ao § 19 do art. 221 a seguinte redação:
§ 1" Sobre os vencimentos incidirá a gratificação adiconal por tempo de serviço, à razão de 1% (um por ·cento)
por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo
de advocacia, até o má::timo de 15 (quinze) anos, desde que
não cumulativo com tempo de serviço público.
Justificação
A emenda visa substituir a expressão "nos percentuais
fixados por lei" pela expressão "à razão de 1% (um por centQ)
por ano de serviço público efetivo".
Com isso, torna-se dispensável a necessidade de nova
lei para fixação do percentual do adicional por tempo de servi-
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ço, adotando-se, de logo, o critérío-defiriido para os servidores
públicos civis da União (v. Lei n• 8.112/91, art. 67).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 225, § 1•)
EMENDA N' 225
Acrescente-se ao art. 221 um parágrafo, com a·- segUinte
redação:
§ 29 A representação e as gratifícações incorporam-se
aos vencimentos e aos proventos para todos os efeito& legais.
Justificação
A emenda visa suprir Coinissãó do projeto, verificada
em face do § 2• do art. 49 da Lei n• 8.112/91 (Estatuto dos
Servidores Públicos Civis da União).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 225, § 2•)
EMENDA N• 226
Acrescente-se ao art. 2'22 um parágrafo único com a seguinte redação:
Parágrafo único, O acrésciirio previsto neste artigõ não
se incorpora aos vencimentos do cargo de Procurador-Geral
da República.
Justificação
A natureza transitória do acréscimo de remuneração correspondente ao exercício do cargo de Pro.curador-Geral da
República é incompatível com a incorporação do mesmo aos
vencimentos sobre os quais incide.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 226, parágrafo único)
EMENDA N' 227
Acrescente-se ao art. 223 um inCiso IV, com a seguinte
redação:
IV- exercício em ofício situado em local insalubre oü.
em circunstâncias de acentuado risco à saúde ou à vida;
Justificação
A emenda visa suprir omissão do Projeto, verificada em
face do art. 68 da Lei n' 8.112/91. .
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 227, IV)

EMENDA N• 228
Dê-se ao art. 223 a seguinte redação:
As gratificações percebidas em caráter geral pelos membros do Ministério Público da União serão-acrescidas de percentuais, fiXados por ato do Procurador-Geral da República,
em caso de:
I - exercício em ofício de difícil provimento, assim definido em ato do respectivo Conselho Superior;
:q- exercício cumulativo de ofícios;
l l i - exer:cício cumulativo de função eleitoral;
Justificação
A proposta visa fixar os parâmetros a serem observados
pela lei a que se refere o art. 225, definindo como fatos geradores de distinção de percentuais serviços prestados em caráter
cut~ulativo a fim de que, não sendo pelo menos em parte
remuneracJos, não-constituam encargos desprovidos de qualquer compensação financeira e de caráter gratuito.
Parecer do Relator: acolhida em parte (v. art. 227, I,
II e III).
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EMENDA N' 229
Dê-se ao art. 224 e a seus ·parágrafos a seguinte-rectação:
Art. 224. Os.membros do Ministério Público da Uníão
farão jus, ainda, às segti!ntcs va1_1tagens:

I - ajuda de custo em caso de:
a) remoção de ofício, promoção ou nomeação que Importe em alteração do domicnio legal, para atender às despesas
de instalação na nova sede de ex~rcício em valor correspondente a até três meses de vencimentos;
b) de serviço fora da sed~ de ex_ercíciQ, por-períOdo superior a trinta diaS em valor correspondente a um trinta avos
dos vencimentos, pelos dias ein qUe perdurar o serviço, sem
prejuízo da percepção de diárias;
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EMENDA N' 230
_ Acrescente-s_e ao__ art. 224 um inciso V, com a seguinte
redação:
V- outras vantagens concedidas em caráter geral aos
servidores públicos civis da União.
Justificação
A referência genériCa--a outras vantagens concedidas em
caráter geral aos servidores públicos civis da União tem por
objetivo dispensar a enumeração específica dessas vantagens,
cQnsiderando que o estatuto do Ministério Público é matéria
reservada, pela Constituição Federal, à lei complementar (v.
§ 5' do art. 128).
· Parecer do Relator: rejeitada

II- diárias, por sefviço eventual fora ctã sede, de valor
mínimo equivalente a um trinta avos dos vencimentos, para
EMENDA N9 231
atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada;
Acrescente-se ao art. 224, onde couber, um parágrafo,
III- transporte:
·
com a seguinte redação:
,-_ __ _ - _ _
a) pessoal e dos dependentes, bem como -de mobiliário,
À família do membro do Minis"téríó Público da União
em caso de remoção, promoção ou nomeação,- previstas na
que falecer no prazo de 1 (um) ano a partir da remoção de
letra a do item I;
ofício, promoção ou nomeaÇão de que tenha resultado mub) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a
dança de domicílio legal, serão _devidas a ajuda de custo e
serviço, fora da sede de exercício;
-o transporte para a localidade de origem, no prazo de 1 (um)
IV --auxílio.:.doença, no valor de um mês de vencimenano, contado do óbito.
tos, quando ocorrer licença para tratamento de saúde por
mais de doze meses, ou invalidez declarada no_ curso d~st_e_
- JuStificação
prazo;
A
emenda
visa
suprir
omissão do projeto, verificada em
V -salário-família, conforme dispuser ã-tel;
face do § 29 do art. 53 da Lei n9 8.112/91 (Estatuto dos ServiVI- pro labore pela atividade de magistério, por horadores Públicos Civis da União}.
aula proferida em cursos, seminários ou outros_even~os desti- Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 228, § 8').
nados ao aperfeiçoamento dos membros da instifiiíÇao;
VII- assistência médico-hospitalar, exte~siva aos inatiEMENDA N9 232
vos, pensionistas e- dependentes, assim entendida como o conjunto de atividades relacionadas com a preservai;ãõ, conserAcrescente-se ao art. 224 um inciso e parágrafos, assim
vação ou recuperação da saúde, abrangendo serv_iços profisredigidos: _
-- sionais médicos, paramédicos, farmacêuticos e odontológicos,
-gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um doze
bem como o fornecimento e a aplicação dos meios e dos
avos) da remuneração a que fizer jus no mês de_ dezembro,
cuidados essenciais à saúde;
por -:1ês de exercício no respectivo ano, considerando-se como
VIII- auxílio-moradia, em caso de lotação em local curtl\..:. uitegral a fração igual ou superior a 15 (qui:Ze) dias.
jas condições de_ moradia sejam particularmente difíceis o~:
A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte)
onerosas;
do mês de dezembro de _cada ano.
-Em caso de exoneração a_ntes _d_o_ mês de dezembro,
§ 1" Em caso de nomeação·, as vantagens previstas nos
incisos I, alínea a, e III, alínea a, são ~xtensivas ao ·membro a gratificação TI?talina S~!-"á proporcional aos meses-de. exercício
do Ministério Público d"a. União, sem vínculo estatutário ime- e calculada ~m base na remuneração do mês em que ocorrer
_____ _
diatamente precedente, desde que seu último domicíliO volun--- a exoneração.
A gratificação natalina não será considerada para cálculo
tário date demais de doze meses.
§ 29 A assistência médico-hospitalar de que trata o inci-:: de qualquer vantagem pecuniária.
so VII deste artigo será proporcioóada pela Uriião, de preferência através de seus serviçOs, de acordo com normas e condiJustificação
ções reguladas por ato do Procurador-Gerai da República,
E emenda vida suprir omissões do projeto, verificadas
sem prejuízo da assistência devida pela previdência social.
em face dos arts. 63, 64, 65 e 66 da Lei n' 8.112191 (Estatuto
§ 3~> O Procurador-Geral da República fixará ~. atualidos Servidores Públicos Civis da União).
zará, periodicamente, atendidas as normas previstas neste artiParecer do Relator: acolhida (v. art. 228, IX,§§ 1', iigo, o valor das vantagens nele estipuladas.
e 3')
·
Justificação
A redação proposta incorpora a redaçâo do projeto,
acrescentendo-lhe, porém, parte das sugestões apresentadas
pelo Grupo de Trabalho (interministerial) constituído pelas
Portarias n~ 406/85 e 415/85, do então Procurador-Geral da
República, Dr. José Paulo Sepúlveda Pertence.
Parecer do Relator: acolhida em parte (v. art. 228).

EMENDA N9 233
Acrescente-se ao art. 22.5 o .seguinte § 19 , renumerando-se
os demais parágrafos:
§ 19. O membro do Ministério Público da União também
poderá ser aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco
anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com
proventOs proporcionais ao tempo de seiviço.
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Justificação
A emenda visa explicitar, quantO aos -membros do Ministério Público da União, a aposentadoria voluntária prevista
para os serviços públicos em geral, no art. 40, III, d, da Constituição Federal.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 232, § 2•)
EMENDA N• 234
Acrescente-se ao art. 226 o seguinte parágrafo único:
Parágrafo único. Para o çálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo imediatamente superior ao último exercido pelo aposentado; caso
a aposentadoria se dê no último nível da carreira, os vencimentos deste serão acrescidos do percentual de vinte por cento.
Justificação
A emenda sugerida tem por objetivo suprir uma omissão
do projeto, de modo a preservar uma vantagem tradicionalmente assegurada aos servidores públicos em geral- e atualmente também deferida aos membros do Ministério Público
da União- desde a Lei n' 1.711/51 (art. 184, I e II).
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 233, pátãgtãfo úriico)
EMENDA N' 235
Dê-se ao art. 229 a seguinte redação:
Art. 229. A pe-nsãO-por morte, devida pelo órgão previdenciário aos dependentes de membros do Ministério Público
da União, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos do falecido, assegurada a revisão do .benefício, na
forma do art. 227 desta lei.
Jusüfieação
A nova redação suprime a expressão "observado o limite
estabelecido em lei". porque é a própria Lei Orgânica a lei
que fixa tal limite. Por outro lado, Corrige a equivocada menção ao- art. 232, porquaitto o dispositivo que trata da revisão
do benefício é o ari. 227.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 236).
EMENDA N• 236
Dê-se ao caput do art. 230 a seguinte redação, acrescen-tando-se-lhe dois incisos:
Art. 230. Os membros do Ministério _Público, em ~s
peito à dignidade de suas funções e à da Justiça, devem observar as normas que regem o seu exercício e especialmente:
IX- desempenhar com zelo e probidade as suas funções;
X -guardar decoro pessoal.
Justificação
A emenda visa corrigirtieficiência técnica do texto, considerando-se que o zelo e a probidade no exercíciO daS funções,
bem como o decoro pessoal, constituem aspectos desse exercício. Por isso, merecem ser destacados do caput do artigo,
figurando autonomamente, como deveres específicos-, dos
membros do Ministério Público da União.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 240, caput, IX e
X).
EMENDA No 237
Dê-se à alínea fdo inciso V do art. 234 a seguinte redação:
O revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça
em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade
de suas funções ou da Justiça;
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Justificação
O acréscimo proposto ao texto do projeto se destina a
deixar claro que a infração grave, autorizadora _da pena de
demissão, não tem caráter meramente formal. Ao contrário,
tem natureza material, porquanto visa proteger um bem jurídico tutelado pela norma sancionadora. a dignidade do exercício das funções do Ministéi-ío PYblico e da Justiça. Daí,
a necessidade de explicitação, no texto proposto, desse bem
jurídico.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 244, V, f)
EMENDA No 238
Suprima-se do inciso V do art. 234, a alínea i.
Justificação
A inclusão, entre as causas de demissão, da perda ou
suspensão de direitos políticos traduz erro técnico. É que
ela: segul!do a ~o~stitu_ição Federal, ~ão resulta, via de regra,
de mfraçao admtmstratlva. Esta, efetlvamente, s6 tem relação
com. a. per~a de direito~ políticos em caso de improbidade
adrnm1strattva. Nessa hipótese, porém, a perda é efeito do
ato de improbidade, que, por sua vez, é causa de demissão
(v. arts. 15 e 37, § 4~, da CF). Sendo assim, a perda dos
direitos políticos não pode figurar na lei como causa de demissão, pois, tanto quanto a demissão, é conseqüéncia do ato
de improbidade.
Parecer do Relator: acolhida (_v. art. 244, V).
EMENDA No 239
Acrescente-se ao art. 234 o seguinte parágrafO, que passa
asero§5~
-§ s~ A demissão poderá ser convertida, uma única vez,
em suspensão, nas hipóteses previstas nas alíneas a e h do
inciso V, quando de pequena gravidade o fato ou irrelevantes
os danos causados, atendido o disposto no art. 235. - - - Justificação
Nos casos de evidente desproporção entre a fa:lta administrativa e a sanção, levados em consideração pela emenda proposta, torna-se iníqua a punição-. ·Tome-se cOmo exemplo a
apropriação de um perfurador ou de um grampeador de papel.
-Parecer do Relator: acolhida(v. art.244, § 5•).
EMENDA No 240
Dê-se ao art. 236 a seguinte redação:
Art. 236. As infrações disCiplinares serão apuradas em
processo administrativo; quando lhes forem cominadas penas
de demissão, de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, a imposição -destas dependerá, também, de decisão
judicial com trânsito em julgado.
Jnsüfieação
A emenda tem por objetivo adequar o texto à Constituição Federal, que, em seu art, 5'i', inciso LV, dispõe que
"aos litigantes, em proceSso judicial ou administrativo, e aos
acus-ados em geral são assegurados o contraditório e ampla
defesa, com os meios e recursos a ela inerentes".
O texto do projeto, porém, admite que as penas de advertência e censura pcidem ser iiqpostas "segundo procedimento
estabelecido pelo Regimento Interno do Conselho Superior".
Com isso; deixou-se ao crit:ério de cada Conselho Superior
estabelece.-.gras de procedimento que, além de diversas
qua~to a cada ramo do Ministério Público da União, ,fogem

Novembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

ao processo legal estabelecido na própria lei orgânica, pertinentes ao processo á"dministrativo, restrito que -~ic~>u à-pena
de suspensão.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 246)
EMENDA N' 241
Acrescente-se, em seguida ao art. 263, um artigo com
a seguinte redaçáo:
Art. 264. Os atuais Procuradores da República de i'
Categoria, que ingressaram na carreira at{a data da promulgação da Constituição Federal, terão seus cargos transformados em cargos de Procurador Regional da República, mantidos seus titulares e lotações.
§ 1"' Os cargus transformados na forma do caput deste
artigo~ excedentes do limíte previsto no art. 263, serão extintos
à medida que vagarem.
- _ _
§ 2"' Os Procuradores da República ocupantes dos cargos transformados na forma do caput poderão ser designados
para oficiar perante osJufzes ~edcraise os Tribunais Regionais
Eleitorais

Justificação
A estrutura da carreira do Ministério Público Federal,
hoje vigente, estabelece três patamares: Procurador da Rep~
blica de 2~ Categoria, Procurador da República de 1~ Categona
e Subprocurador-Geral da República.
O projeto em aná}ise altera estruturalmente a ~~eira
do Ministério Público Federal, que passará a ter os_segwntes
níveis: Procurador da República, Procurador Regional daRepública e Subprocurador-Geral da República.
A mudança não é aperi~S de terminologia, mas resultará,
se aprovada, em grandes prejuízos à p1ai_oria ~os P_rocu!a~ores
da República de I• Categoria. É que a proposta está sendo
formulada sob uma adequação absolutamente desnecessána
com o Poder JudiciáriO, através da Justiça Federal, onde e_x;istem os juízes de primeira instância, cm Trl:b~nai~ ~~_gion:ais _
Federais e os Tribunais Superíores.
Assim, Procurador da República será o membro do Ministério Público Federal atuante em primeira instância .c lotado
em Estado que não seja sede de Tribunal_~egion~l F._ede~al,_
Procurador Regional da República será o membro d~_ carreira
lotado em Estado que seja sede de Tribunal Regiona_l_Federal
e Subprocurador-Geral da República os que funcionarem perante os Tribunais Superiores.
_
_
Ocorre, porém, que somente cinco Estados são sede de
Tribunais Regionais Federais, pelo que todos os atuais Procuradores da República de 1• Categoria,lotados em outros Estados terão um regresso funcional na carreira, porque passarão
a ser Procuradores da República, patamar inicial, opostamente à situação atual onde incluem-se no nível intermediário.
É tradição no Direito Constitucional Brasileiro, onde incluem-sé as leis complementares, o respeito aos direitos adquiridos, proteção inserida na Carta Magna. Ora, a atual redação
do artigo ora emendado agredirá o direito adquirido de todos
os ocupantes dos cargos de Procurador da. Rep~blica de y
Categoria, com prejuízos de toda ordem, mclus1ve_ morats,
pelo regresso funcional. A lei estaria sendo punitiva, -o que
é inadmissível.
, Por outro lado, o p-rojeto já prevê a solução ora apresentada, quando, no art. 267, dá idê~tico tratamento aos membros
do Ministério Público do Trabalho, sob o fundamento de que
todos os Estados brasileiros são sede de Tribunal Regional
do Trabalho.
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. Oçorre, entretanto, que todos os- Estados também são
sede de Tribunais Regionais Eleitorais, perante os quais atuam
hoje os Procuradores da República de 1~ Categoria. Sendo
da estrutura do projeto manter a correspondência com o Poder
Judicíàrio, a solução adotada, além de preservar o direito _
adquirido, não a a_gr_ediria, por tomar como parâmetro os
Tfíbunais Regionais Eleitorais.
Com tal justifiCatiVa, Srs. Senadors, esperamos sensibilizá-los para a necessidade de aprovação desta emenda, evitando-se, assim, nossa concordância com injustiças e agressões.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 274, caput, e §§

I' e 2')
EMENDA N' 242
Acrescente-se ao ãtt. ·245 o seguinte § 29 :
§ 29 O inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior, que poderá:
I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente instruído;
I I - determinar o seu ·arquivamento;
III- instaurar processo administrativo, caso acolha a súmula de acusação;
IV- encaminhá-lo ao Corregedor-Geral, para formular
a súmula da acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento.

Justificação
A emenda visa suprir omissão do projeto, quanto às hipóteses nela consideradas. Com efeito,- nele não se prevê os
casos em que o Consel_hoSI}-perior considere o inquéritO-inSuficienteriu!nte instruído, nem cogita da súmula de acusação,
na hipótese em que o colegiado discorde da proposta de arquivainento formulada pela comissão de inquérito.

Parecer do Relator: acolhida (v. art. 255, § 2', I, II,
III e IV)
EMENDAW243
AcresCente-s_e ao art. 248 os seguintes parágrafos:
§ 1" Não sendo encontrado o acusado em seu dm_nicílio,
proceder-se-á à citação por edital, publicado no Diário Oficial,
com o prazo de quinze dias.

§--_zq O acusado, por si.ou através de d~fensor que ·nomear, poderá oferecer defesa prévia, IlO prazo de quinze dias,
contados do interrogatório, assegurando-se-lhe vista dos autos
no local em que funcione a comissão.
__§ 39 Se o acusado não tiver apresentado defesa, a comissão nomeará defensor. dentre os integrantes da carreira e
de classe igual ou superior à sua, reabrindo-se-lhe o prazo
fixado no parágrafo anterior.
§ 4 9 Em defesa prévia, poderá o acusado requerer a_
produção de provas orais, documentais e periciais, inclusive
pedir a repetição daquelas já produzidas no inquérito.
§ 5" A comissão poderá indeferir, fundamentadamente,
as provas desnecessárias ou requeridas com intuito manifestamente protelatório.
Justificação
A enienda visa suprir omissões do prOjeto no tocante ao
devido processo legal, aos princípios do contraditório e da
ampla defesa, cuja observância é exigid~_pela Constituição
Federal (v. arts. S. LV, da C.F.).
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 258, § i', § 2',
§3',§4•e5')
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Justificação

EMENDA N'' 244

Dê-se ao caput do art. 264 a seguin[e redação:
Os cargos de Procurador da Rq:>úbiÍca de
1• Categoria não alCançadoS pelo artigo anterior e os ·atuais
cargos de Procurador da República de 2~ Categoria são tranSformados em cargos-de Procurador da República.
~rt. 264.

Justificação
A emenda visa adequar o texto emendado ao texto resultante da emenda que disciplína, em Caiátertransítõrio, a situação dos atuais Procuradores da República de P Categoria
que ingressaram na carreira até a data da promulgação da
Constituição Federal.
Parecer do Relator: acolhida (v, art. 275. caput)
EMENDA N" 245

Suprima-se o art. 265.
Justificação
A nova redação dada, por emenda ao art. 264, torna
inócuo o -disposto no artigo qUe esta emenda visa suprimir.
Parecer do Relator: acolhida

A emenda suprime o aproveitamento nos cursos realizados pela Escola Superi9r, como condição de vitaliciedade e
de promoção.
A vitaliciedade, nos termos -da--Constituição, não está
condicionada a aproveitamento em qualquer curso e sim ao
_e_xercfcio funcional (v. art. 128, 5°, I. a, da CF).
Quanto à promoção por merecimento, há que levar em
conta, fundamentalmente, o exercício das funções próprias
do Ministério Público, que não se confundem com o desejável
aperfeiçoamento intelectual dos membros da instituição.
Aliás, deve ser lembrado que a oportunidade de freqüentar
curs?s não é igualmente oferecida a todos, principalmente
considerando-se a diversidade de exercício funcional nas mais
diversas regiões do País e diferentes instâncias.
Por isso, condicionar a promoção por merecimento à freqüência e ao aproveitamento em cursos a que não podem
ter acesso cm igualdade de condições todos os concorrentes
à promoção é instituir critério que, além de propiciar ampla·
margem de subjctivismo, consolida desigualdades de toda natureza, em detrimento do que substancialmente importa o
exercício cfetivo das funções institucionais do Ministério Público.
Parecer do Relator: acolhida (v. art. 287)
EMENDA N•' 250

EMENDA N'' 246

Suprima-se o art. 270 e seus parágrafos.
Justificação
Com a criação dos Estados do Amapü e Roraima. perdeu
objeto o artigO a ser suprimido.
Parecer do Relator: acolhida
EMENDA N" 247
Inclua-se, onde coubcr,_nas Disposições Finais c Transitórias, o seguinte ·artigo:
- -Art.
Sempre que ocorrer a criação sim-ultânea de mais
de um cargo de mesmo nível nas carreiras do Ministério Público da União, o provimento dos mesmos, mediante proníoçüo,
prcsumir-se-á simultâneo, indepcndenh:mente da data dos
atos de promoção.

J ustilicação
A presunção de simultaneidade do provimento de cargos
criados ao mesmo tempo já está prcvísta no § 1" do art. 263
do projeto. O que se pretende com a emenda ora proposta
é a extensão dess_a regra de louvável caráter isonô_mico às
futuras criações de cargos, erigindo a norma especial a preceito
geral.
Parecer do Relator: acolhiUa (v. art. 29-l)
EMENDA N" 248
Sugestão- opção pelo regime jurídico anterior ü CF:t-\~
- retraração c prazo --dar nova redaçiio. par:l suprimir
as restrições à retrataç<1o c ao prazo de- opçüo (v. art. :!8 L
parágrafo único. e as cartas de de-z/~8 e- março/R9. hem como
o§ 3" do art. 29 do ADCT da Cf/~B],
Parecer do Relator: rejeitadas
EMENDA N" 149
Dt!-se ao urt. :!7R a seguirúc rcd:u;fl~):
Art. :27R. Scn:í. criada pnr le-i a EsL·ola Superior do Ministério Público da Uniüo. como ôrgüo auxiliar da instituiç:1o.
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Acrescente-se ao art. 282 os _segu-intes parágrafos:
O regi_m~ _de remuneração estabelecido nesta lei
não prejudica a percepção de vantagens concedidas em caráter
geral, aos servidores públicos civis da União.
§ 2·' O disposto neste artigo não poderá importar em
restrições ao regime jurídico inStitUído nesta lei ou na iirlj)Osição de condições com ele incompatíveis.
§ I''

J ustifica.;ão
O primeiro paràgrafo proposto tem por ohjetivo resguardar, quanto aos membros do Ministério Púhlico da União.
a obs.crvância dos princípios constitucionais pcnincntes à remuneração dos servidores púhlicos c dos _agentes políticos
_
i[ltegrantcs nos tres Poderes _9a União.
O segundo,_ visa preservar o estatuto próprio dos memhros do Ministério Púhlieo da União. que. nos termos d.a
Constituição Federal, é matéria de Jei Ct)mplemcntar (v. art.
1:!8. §5". da CF.),
Parecer do Relator: Acolhida (v, art, 291. § I" e§ 2'") _
EMENDA N" 251
Suprima-se o Padgrafo üníco do art. ::::85.
J ustilicação
A emenda visa compatibilizar o texto com p dbpositivâ
na emenda n'' 30. que acrescentou um artigo. cm seguida
ao artigo .203.
.- _
Parecer do Rt:lawr: Acolhida
EMENDA N" 252
Inclua-~c. ond1.' couber. l) S<.'l:!uintc: artigo:
Art.
Os memhws d(1 Minisr0rio PlÍblico 1.h1 llni:io
que. à data de: iniL'io de vig~ncia desta h.:i._ <.'St<.:jam Jqwdos
fora da sede definida nos artigos ... t~.·r:lo m:uuida cm c:lrát<.'r
próvisório a -sua lotaçiio. t'll:juantll n:hl entrar <.'111 vigor a
lei ou ato normati\'o a qu<.' :-~c rdL'Tl..' o art.
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Parágrafo único. o- disPOstO neste artigo não obsta as
alterações de lotação decorrentes de remoção, promoção ·ou
designação p~evistas nesta lei.
Justificação
A emenda proposta tem caráter transitório e se destina
a impedir que, por força da imediata vigência desta lei, ocorra
o deslocamento de pessoas ·que, por-necessidade de serviço,
estejam lotadas fora de sua sede natural. Se isso acontecer,
haverá desfalques não supríveis de logo, paralizando ou reduzindo, o exercício das funções do Ministério Público perante
juízes e tribunais, em prejufzo da própria jurisdição.
Parecer do Relator. Acolhida em parte (v. art. 295, caput
e parágrafo único)
EMENDA N' 253
Acrescente-se onde couber, no Título V, (das Disposições
Finais e Transitórias), o seguinte artigo e parágrafos: Art.
Fica instituído Fundo Especial vinculado ao Ministério Público
Federal e destinado ao aperfeiçoamento de sua atu~ç~o no
exercício de suas funções institUcionais, especialmentre na
repressão do tráfico ilícito de substâncias entorpecentes e drogas afins.
_
§ 1" O patrimóniO--do fundo instituído neste artigo será
constituído:
a) por receitas orçamentárias;
b) por bens referidos no parágrafo único do art. 243 da
ConstituiÇão Federal, revertidos em benefício na Instituição,
nos termos da lei;
c) por bens, receitas e contribuições provenientes de outras fontes.
§ 29 A gestão do fundo especial obedecerá ao que dispuser a lei e o seu regulamento, elaborado pelo Conselho Superior do Ministério Público Federal.
Justificação
A emenda proposta visa regulamentar, no que concerne
ao Ministério Público Federal, a quem compe~~ propor a ação
penal nos crimes de tráfico internacional_ de entorpecentes,
o disposto no parágrafo único do art. 243 da Constituição
Federal.
Pã.recer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 296, caput
e§ r e§ 2')
EMENDA N' 254
Acrescente-se onde couber, no Título IV (Das Disposições Finais e Transitórias), o Seguinte artigo-e parágrafos.
Art.
Fica instituído Fundo de Saúde, vinculado ao
Ministério Público da União, destinado a suplementar a assistência aos seus membros e servid~res, ati vos e inativos, pe-n-sio- nistas e beneficiários.
§ 1'-' Os recursóS fhlanceiroS dO Fundo de Saúde provirão de dotações consignadas no Orçamento Geral da União
e de receitas extraorçamentários.
§ 2• A gestão do Fundo de Saúde obedecerá ao que
dispuser a lei, sendo o seu regulamento elaborado pelo Procurador-Geral da República.
Justificação
A emenda proposta visa suplementar a assistêncíi-devida
pelo Estado aos seus servidores, propriciando·-lhes melhores
~ndições de saúde físiCá e- mental, em benefício do incremento do exercício de suas funções.
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Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 297, caput, e §
1'e§2')
EMENDA N' 255
Acrescente-se às Disposições Finais e Transitórias o seguinte artigo:
Art.
A lei que regulamentar o disposto no pat'ágrafo
único do art. 243 da Constituição Federal destinará ao Ministério Público Federal percentual não inferior a cinc;o por cento
dos bens de valor eoonômico apreeildidos __ e confiscados em
decorrência do tráfico ilícito de eºtorpecenfes e drogas afins,
para aparelhamento e custeio de suas atividades de repressão
penal desse crime.
.. Justificação
O dispositivo sugerido tem por ohjetivo dotar o Ministé_rio
Público Federal, instituição a quem compete propor a ação
penal nos casos de crime de tráfico internacional de entorpecentes e drogas afins, dos recursos mínimos indispensáveis
ao aperfeiçoamento de sua atuação no particular.
Parecer do Relator: Acolhida em parte (v. art. 298)
EMENDA N' 256
Acrescente-se ao art. 282 o seguinte parágrafo:
Parágrafo único._ O disposto neste artigo não poderá importar em restrições ao regiine jurídico instituído por esta
lei ou na imposição ~~ ~ndições com ela incompatíveis.
justificação
A emenda visa preservar o estatuto próprio do MinistériO
Público, em atenção ao dispoto no§ 5'-' do art. 128 da Constituição Federal.
Parecer do Relator: Acolhida (v. art. 291, § 2')
Em conseqüência, somos pelo acolhimento das emendas_
n~ 8, 12 a 16, 20 a 23, 31 a 34 e 37 a 41; pelo acolhimento
em parte das emendas n~ 7, 10, 11 e 24 a 30; pelo não acolhimento das de n~ 1, 2 e 9; e pela prejudicialidade das emendas
n<?S 3 a 6, 35, 42 e 43. Foram acolhidas, ainda, sugestões,
enviadaS pelo Ministério Público, consubstanciando o substitutivo abaixo formal_izado_. -:- Senador Amir L ando.
EMENDAN'01
(Substitutitivo)
TÍTULO I
Das Disposições Gerais
CAPÍTULO I
Da Definição dos Principios e das Funções
Institucionais
ArL 19 O Ministério Público da União, organizado por
esta lei, é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,
do regime democrático, dos interesses sociais- e dos interesses
---individuais indisponíveis.
Art. 29 Incumbem ao Ministério Público as medidas necessárias para garantir o respeito dos Poderes Público e dos
serviços de relevância pública aos direitos assegurados pela
Constituição Federal.
Art. 39 O Ministério Público da União exercerá o controle externo da atividade policial tendo em vista:
a) o respeito aos fundamentos do Estado Democrático
de Direito, aos objetivos fundamentais da República Federativa c:Jo Brasil, aos princípios informadores das relações inter-
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nacionais, bem como aos direitos assegurados na Constituição
Federal e na lei;
b) a preservação da ordem pública, da incolu_mjdade das
pessoas e do património público;

c) a preservação e a correção de ilegalidade ou_ de abuso
de poder;

d) a indisponibilidade da persecução penal;
e) a competência dos órgãos incumbidos da s_egurança
pública.
Art. 4" São princfpios institucionais do Miriistério Público da União a unidade, a indivisibilidade e a independência
funcional.
Art. 5" São funções institucionais do MinistériO Público
da União;
I - a defesa da ordem jurfdica. do regime democrático,
dos interesses sociais e dos interesses individuais iildisponíveis,
cm~siderados, dentre outr?s, os seguintes fundamcJ]tOs e princípiOs:
a) a soberania e a representativídade popular:
-b) os direitOs pOlíticos;
c) os objetivos fundamentais da República Federativa
do Brasil;
·
d) a indissolubilidade da União~
e) a independência e a harmonia dos Poderes da União;
f) a autonomia dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios;
g) as vedações impostas à União, aos Estados, ao Distrito
Federal e aos Municipíos;
h) a legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade, relativas à administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes da União;
II -zelar pela observância dos princípios constitucionaís
relativos:
a) ao sistema tributário, às limitações do poder de tributar, à repartição do poder impositivo c das receitas tributárias
e aos direitos do _contribuinte;
b) às finanças públicas;
c) à atividade económica, à política urbana, agrícola, fundiária e de reforma agrária e ao sistema financeiro nacional;
d) à seguridade social, à educação, à cultura e ao desporto, à ciência e à tecnologia, à comunicação social e ao meio
ambiente;
-e) à segurança pública;
III- a defesa dos seguintes bens e interesses:
a) o património naCional;
b) o património público e social;
c) o patrirnôniõ-cultural brasileiro;
d) o meio ambiente;
e) os direitoS e interesses coletivos, especialmente das
comunidades indígenas, da família, da criança, do adolescen'í:e
e do idoso;
IV -zelar pelo efctivo respeito dos _Poderes Públicos
da União, dos serviços de -t:elevância pública e dos meios
de comunicação soc_ial aos princípios. g~raíltias; cOfidiçõeS,
direitos, deveres e vedações previstos na Constituição Féderal
·e na leí, relativos à comunicação soci.al;
V- zelar pelo efetivo respeito dos POderes .Públicos da
União e dos serviços de relevância pública quanto:
a) aos direitos assegurados na Constituição Federal relativos às ações e aos s~rviços de saúde e à educação;
b) aos princípios da legalidade, da impessoalidade da
moralidade e da pubhcidade;
'

VI- exercer
Federal e na lei.

outra~
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funções previstas na Constituição

§ 1'' Os órgãos do Ministério Público da União dCvem
zelar pela observância dos princípios e compCfêncías da Tnstí~
tuíção, bem como pelo livre exercíci? _?e suas funções.

§ 2" Somente a lei poderá especificar as funções atribuídas pela Constituição Ft!deral e por-esta lei co:mpleniCntãr
ao Ministério Público da União, observados os princípios e
normas nelas estabelecidos.

CAPÍTULO II
Oos Instrumentos de Atuação
Art. 6n Compete ao Ministérío Público da União:
I - promover a ação di reta de inconstitucionalidade e
o respectivo pedido de medida cautelar;
___ _
II- promover a ação di reta de iii.CónstituCiorialict'ade por
· -omissão;
- III -promover a argüição de descumprimento de pre~
ceito fundamental decorrente da Constituição Federal;
IV- promover a representação para intervenção federal
nos Estados e no Distrito Federal;
V -promover, privativamente, a ação penal pública, na
forma da lei;
VI- impetrar habeas corpus e mandado de segurança~
VII- promover o inquérito civil e a ação civil púhlica
para:
a) a proteção dos direitos constitucionais;
b) a proteção do patrimônio público e social, do meio
ambiente, dos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico;
c) a proteção dos interesses individuais indisponíveiS, difusos e coletivos, relativos às comunidades indígenas, à família, à criação, ao adolescente, ao idoso, às minorias étnicas
e _ ao consumidor;
- d) outros interesses- individuaiS iildisponíveís, homogêneos, sociais, difusos e coletivos;
VIII -promover outras ações, nelas incluído o mandado
de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora
torne inviável o exercício dos direitos c liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, quando difusos os interesses a serem
-- -- -~
protegidos;
IX- promover ação visando o cancelamento de natu[ali- _
zação, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional;
X- promover a responsabilidade dos executores ou
agentes do estado de defesa ou do estado de sítio, Pelos ilícitos
cometidos no período de sua duração;
XI -defender judicialmente os direitos e interesses das
populações indígenas, incluídos os relativos às terras por elas
tradicionalmente habitadas, propondo as ações cabíveis;
,
XII- propor ação civil coletiva para defesa de interesses
~individuais homogêneos;
XIII- propor ações de responsabilidade do fornecedor
de produtos e serviços;
XIV- promover outras ações necessárias ao exercício
de suas funções institucionais, em defesa da ordem jurídica,
-do regime democrático e dos interesses sociais e_ individuais
indisponíveis, especialmente quanto:
a) ao Estado de Direito e às instituições democráticas;
b) à ordem econômica e- financeira;
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c) à ordem social;
d) "ª.2 ~i~nio c.!!lfural brasileiro;

e) à manifestação de pensamento, de criação, de expres·
são ou de informação;
O à probidade administrativa;
g) ao meio ambiente;
XV- maníf~star-se em qualquer fase-dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, qli"atido entender existente interesse em causa_que justifique a intervenção;
XVI- intervir em todos os feitos, errt -todos os_ graus
de jurisdição, quando for interessado na causa pesS6à}Urídica

de direito público, Estado estrangeiro ou organismo iilternacional;
XVII- propor as açõcs cabíveis para:
a) perda ou suspensão de _direitos políticos, nos casos
previstos na Constituíção Federal;
b) declaração de nulidade de atos ou contratos geradores
do endividamento externo da União, de su-a:s- autarqulas, fUndações e demais entidades controladas pelo Poder Público
Federal, ou com repercussão direta ou indireta em suas firianças;
c) dissolução compulsória de associações, inclusive de
partidos políticos, nos casos previstos na Constituição Federal;
d) cancelamento de concessão ou de permisSão; nos casos
previstos na Constituição Fedt:ral;
e) declaração de nulidade de cláusula contratual que contrarie direito do consumidor.
XVIIl -representar:
a) ao órgão judicial competente para quebra de sigilo
da correspondência c das comu_niçações telegráficas," de dados
e das comunicações tclefônicas, para fins de investigação criininal ou instrução processual penal, hern como manifestar-se
sobre representação a ele dirigida pllra os mesmos fins;
b) ao Congresso Nacional, visando o exercício das competências deste ou de qualquer de suas Casas ou comissõCS";
c) ao Tribunal de Contas da União, visando o exercício
das competências deste;
_ __
d) ao órgão judicial competente, visa_ndo à aplicação de
penalidade por infrações cometidas contra as normas de proteção à infância c à juventude, sem prejuízo da promó"Ç'ãd da
responsabilidade civil e penal do infrator, quando cabível;
XIX- apurar a responsabilidade:
__
a) da autoridade competente, pelo não exercício das incumbências, constitucionais e·Iegillmcnte impOstas ao Poder

Público da_União, cm defesa do meio ambiente. de sua preservação e de .sua recuperaç.lio;
b) de pessoas físicas ou jurídicas, cm razãQ da pní.tica
de ativldade lesiva ao meio ambiente, tendo em vista a aplicação de sanções penais c a reparação dos danos causados;
XX- expedir recomendações, visando à melhoria_ do:;
serviços públicos e de relevância pública, bem como ao respeito. aos interesses. direitos c bens cuja defesa lhe cabe promoR
ver, fixando prazo razoâvcl para a adoção das providências
cabíveis.
~ l'' Será assegurada a participaç<\o do Minist~río Público da União, como instifui_ç_ão ob~crvadora, na forma e nas
condições cstahde_c_iJas cm ato r..lo Procurador-Geral da Rcpúhlica, em qualquer órgão da administração pública din~ta.
indireta ou fundacional da Uniüo, que tenha atrihui~·õcs correlatas às funções da Instituiçüo.
~ 2''

A ki assegurará a pt\rticipaç:lo do Minbt0rio Público da Unh1n nns 6rg~1os colegiados t..•statai~. Jed_çrais ou do
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Distrito Federal, constituídos para defesa de direitos e interesses relacionados com as funções da Instituição.
Art. 7" lhcumbc ao Ministério Público da União, _sempre que necessário ao exercício de suas funções institu-cionais:
1 -instaurar inquérito civil e outros procedimentos administrativos;
_ II- requisitar diligências invesrigat6rias e-a instauração
de inquérito policial e de inquérito policial rríilitar, podendo
acompanhá-los e produzir provas;
III -requisitar à autoridade c_oropetente a instauração
de procedimentos ãChnfnistr3.tivos, podendo acompanhá-los
e produzir provas.
IV -requisitar o auxílio de força policiaL
Art. s~ Para o exercício de suas atribuições, .o Ministério Público da União poderá:
1 - notificar testemunhas e requisitar sua condução coercitiva, no caso de- ausência injustificada;
_
I I - requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades da Administração P_ública direta ou indireta;
III- requisitar da Administração Pública setvíços temporários de seus servidores e meios materiais necessários para
a realização de atividades específicas;
IV- requisitaf"lnformàÇões e documentos a entidades
privadas;
V- realizar inspeções e diligências investigatórias;
V1- ter livre acesso a qualquer local público ou privado.
respeitadas as normas constitucionais pertinentes à inviolabilidade do domicílio;
VIl- expedir notificações e intimações necessárias aos
procedimentos e inquéritos que instaurar;
VIli- ter acesso incondicional a qualquer banco de dados de caráter público ou relativo a serviço de relevância
pública.
§ 1\' O membro do Ministério Público será civil e crimiR
nalmente respon-sáVel pelo uso indevido das informaç9es e
documentos que requisitar; a ação penal, na hipótese. poderá
ser proposta também pelo ofendido. subsidiariamente. na forma da lei processual penal.
§ 2" Nenhuma autoridade poderá opor ao Ministério
Público, sob qualquer pretexto, a exceção de sigilo. sem prejuízo da suhsi::;tt!ricia do caráter Sigiloso da informação. do
registro,• do dado ou do documento que lhe seja fornecido.
§ 3\' A falta injustificada c o retard<.lmcnto indevido do
cumPrirTierito das requisições do Ministério Público implicarão
a responsabilidade de quem lhe der causa.

§ 4·' A::; c_orrespondências. notificações, requisições e intimações dO Mil1ist-Crio Público quando tiverenf-cbmó de~~ina
târío o Presidente da República. o Vice-Presidente da República. membro do Congresso Nacional, Ministro do Supremo
Tribunal Federal. Ministro de Estado. Ministro de Tribunal
Superior. Ministro do Tribunal de Contas da União ou chefe
de missão diplom:.itica de caráter pennanente serão cncami·
nlw.d<IS c lt'vadas ~l e-ftc"ito p(..~lo Procuradl)r-Gcral da República
ou outro ôrg~io dl) MinistériO Público a quem essa atribuiçáo
seja ddcgada. cahendt' às <lutüridades mcncion:u,h(s fixar data.
hora c local cm que pudc:-rcm ser ouvidas. ser for o caso.
§ 5·' A5 rcquisiçôes do Ministério Pühlico seriiü kit:~s
fixandl)-se praw r~tzoúvr.:-1 d~ at(..' lO (da) dias ütcis para at~nLh
mento. prorwg_:\wl mcdiantl' snlil'itaç;lo .iustifi~.:ada.
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CAPÍTULO Ill
O Controle Externo da Atividade Policial
Art. 9"' O Ministério Público da União exercerá o con~
trole externo da atividade policial por meio de medidas administrativas e judiciais, podendo, especialmente:
I -ter livre ingresso c realizar inspeção em estabele- cimentos prisionais~
II- ter acesso a quaisquer documentos relativos à atividade de polícia judiciária;
III -requisitar providêricias para sanar a omissão indevida ou para prevenir ou corrigir ilegalidade ou abuso de
poder;
IV -representar à autoridade competente para abertura
de inquérito sobre a omissão ou fato ilícitó ocorridos no exercício da atividade policial;
V- promov.er a ação penal ou abuso de poder.
Art. 10. A prisão de qualquer pessoa, por parte da autoridade federal ou do Distrito Federal e TerritóriOs, deverá
ser comunicada imediatamente ao Ministério Público competente, com indicação do lugar onde se encontra o preso e
cópia dos documentos comprobatórios da legalidade da prisão.
CAPÍTULO IV
Da Defesa dos Direitos Constitucionais
Art. 11. A defesa dos direitos constitucionais do cidadão visa à garantia do seu efetiVo respeito pelos Poderes Públicos e pelos prestadores de serviços de relevância pública.
Art. 12. Procurador dos Direitos do Cidadão agirá de
ofício ou mediante representação, notificando a autoridade
questionada para que preste informação, no prazo que assinar.
Art. 13. Recebidas ou não as informações e instruído
o caso, se o Procurador dos Direitos do Cidãdão ~o~cll}ir
que direitos constitucionais foram ou estão sendo desrespeitados, deverá notificar o responsável para que tome as providências necessárias a prevenir a repetiçãO oU que determine
a cessação do desrespeito vcrificãdo. _
Art. 14. Não atendida, no prazo devido, a notificação
prevista no artigo anterior, a Procuradoria dos DireitOs do
Cidadão representará ao poder ou autoridade competente para promover a responsabilidade pela ação ou omissão inconstitucional.
Art. 15. É vedado aos órgãos· de defesa dos direitos
constitucionais do cidadão promover em juízo a defesa de
direitos individuais lesados.
§ P Quando a legitimidade para a ãção decorrente da
inobservância da Constituição Federal, verificada pela Procuradoria, couber a outro órgão do Ministério Público, os elementos de informação- ser-lhe-ão remetidos.
§ 2? Sempre que o titular do direito tesa-do não puder
constituir advogado e a ação cabível não incumbir ao Ministério Público, o caso, com os elementos colhidos, será encaminhado à Defensaria Pública competente.
Art. 16. A lei regulará os procedimentos da atuação
do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais
do cidadão.
CAPITULO V
Das Garantias e das Prerrogativ~s
Art. 17. Os membros do Ministério Público da União
gozam das seguintes garantias:
I - vitaliciedade, após dois anos de efetivo exercício, não
podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada
em julgado;
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II- inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, por voto de
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa;
III -irredutibilidade de vencimentos, observando quanto à remuneração o que dispõem os artigos 37, XI, 150, II,
153, § 2', I, da Constituição Federal.
Art. 18. São prerrogativas dos membros _do Ministério
Público da União;
I -institucionais:
a) sentar-se imediatamente à direita dos juízes singulares
ou presidentes dos órgãos judiciários perante os quais oficiem~
b) usar vestes talares;
c) ter ingresso e trânsito livres, em razão de serviço, em
qualquer recinto público ou privado, respeitada a garantia
constitucional da inviolabilidade do domicí1io;d) a prioridade em qualquer serviço de transporte ou
comunicação, pública ou privada, no território nacional, quando em serviço de caráter urgente;
e) o porte de arma, independentemente de autorização;
t) carteira de identidade especial, de acordo com modelo
aprovado pelo Procurador-Geral da República e por ele expedida, nela se consignando as prerrogativas constantes do inciso
I, alíneas c, de e e do inciso II, alíneas d, e e f, deste artigo;
II - processuai$:
a) do Procurador-Geral da República, ser processado e
julgado, nos crimes comuns, pelo Supremo Tribunal Federal;
pelo Senado Federal, nos crimes de responsabilidade;
b) do membro do Ministério Público da União que oficie
perante tribunais, ser processado e julgado, nos crimes comuns
e de responsabilidade, pelo Superior Tribunal de Justiça;
c) do membro do Ministério Público da União que oficie
perante juízos de primeira instânCia, -ser proc-essado e julgado,
nos crimes comuns e de responsabilidade, pelos Tribunais
Reg_ionais Federais, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral;
d) não ser preso ou detido, senão por ordem escrita do
tribunal competente ou em razão d~ flagrante de crime inafiançável, caso em que a autoridade fará imediata comunicação
àquele tribunal e ao Procurador-Geral da República, sob pena
de responsabilidade;
e) ser recolhido à prisão especial ou à sala especial de
Estado-Maior, com direito à privacidade e à disposição do
tribunal competente para o julgamento, quando sujeito à prisão antes da decisão final; e à dependência separada no estabelecimento em que tiver de ser cumprida a pena;
O não ser indiciado em inquérito policial, observando-se
o di_sposto no parágrafo único deste artigo;
g) ser ouvido, com_Q testemunha, em dia, hora e local
previamente ajustados com o magistrado ou a autoridade competente;
h) receber intimação pessoalmente nos autos em qualquer processo e grau de jurisdição nos feitõs cm que tiver
que oficiar.
P3.rágrafo único. Quando, no CursO-de investigação, houver indício da prática de infração penal por membro do MinistéríO-I'ú61íCi:)_-da União, a autoridade policial, civil ou militar,
remeterá imediatamente os autos ao Procurador-Geral da República, que designará membro do Ministério Público para
prosseguimento da apuração do fato.
Art. 19. O Procurador-Geral da República terá as mesmas honras e tratamento dos Ministros do Supremo Tribunal
Federal; e os demais membros da instituição, as que forem
reservadas aos magistrados perante os quais oficiem.
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Art. 26. São atribuições do Procurador-Geral da República, como Chefe do Ministério Público da União:
- I - representar ã instituiÇão;
II -propor ao Poder Legislativo os projetas de lei sobre
o Ministério Público da União;
III- apresentar a proposta de orçamento do_ Ministério
PúbliCo da União, compatibiliza-ndo os anteprojetos dos diferentes ramos da Instituição, na forma da lei de diretrizes orça·
mentárias;
IV -nomear e dar posse ao Vice~ Procurado_r-Ge_ral da
CAPÍTULO VI
República, ao Procurador~Geral do Trablho, ao ProcuradorDa Autonomia do Ministério Público
Geral da Justiça Militar, bem como dar posse ao Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios;
Art. 22. A<Y Ministt!rio Público da União é assegurada
V- encaminhar ao Presidente da República a lista trfpli~
autonomia funcional, administratiVa e fíriaitceira, cabendollie:
··
ce para· riorileação dO Procurador-Geral de Justiça do Distrito
Federal e Territórios;
I -propor ao Poder Legislativo a criação e e~tinçãó -ue
seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos
VI- encaminha~ aos respeCtivos. Presidentes as listas
vencimentos de seus membros e servidores;
sêxtuplas para composição dos Tribunais RegionáiS Federais,
II -prover os cargos de suas carreiras e cioS_ ·serviços
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Terr.it<)rios~ do
auxiliares;
Superior Tribunal de Justiça~ do Tribunal Superior do TrabaIII- organizar os serviços auxiliares;
lho .e dos Tribunais Regionais do Trabalho;
IV- praticar atos próprios de gestão,
VII- dirimir conflitoS de .ãtribuição entre integrantes
Art. 23~ O Mínistéríõ "P-úbliC:ó-da União elaborará sua
de ramos diferentes do Ministério Público da União;
__
proposta orçamentária dentro dos limites da lei de diretrizes
VIII- praticar atoS de gestão administrativa, financeira
orçamentárias.
e-_de_ pessoal;
§ 1o Os recursos correspOndentes às S_ilas doJações _o,r_ça~
IX~ prover e desprover os cargos das ~rreiras do Minismentárias, compreendidos os créditos suplementares e espe- tério Público da União e de seus serviços auxiliares;
ciais, ser-lhe-ão entregues até o dia 20 de c<:J.çla mês.
X- arbitrar o valor das vantagens devidas aos membros
§ 2~ A físcãlização contábil, fillanc-elfá, -orçamentária,
do Ministério Público da União,_ QOS casos previstos nesta
operacional e patrimonial do Ministério Público da União lei;
será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle
XI- fixar o valor das bolsas devidas aos estagiários;
externo, com o auxíliO "do Tribunal de_Contasda União, segunXII- exercer outras atribuições previstas em lei;
do o disposto· no Título IV, Capítulo I, Seção IX, da Consti- .
XIII- exercer o poder regulamentar, no âmbito do Mituição Federal, e por sistema próprio de controle internO.
nistério Público da União, ressalvadas as competências estabe§ 3" As contas referentes ao exercício anterior serão
lecidas nesta lei para outros órgãos nela. instituídos.
prestadas, anual_me_nt~,_ dentro de__$eSsenta diaS' da-abertura
§ I' O Procurador-Geral da República poderá delegar
da sessão legislativa.
·
aos__Pr_ocuradores-Gerais as_atribui_ç9es previstas nos itens VII
CAPÍTULO VII
e VIII deste artigo.
Da Estrutura
§ 29 A delegação também poderá ser feita ao DiretOiArt. 24. O Ministériõ- Público da União 5:o.mpreende:
Geral da Secretaria do MiJ1ist~_rio Público da União para a
I - o Ministério Público Federal;
prática de atos de gestão administrativa. financeira e de pesI I - o Ministério Público do Trabalho;
soal, estes apenas em relação aos servidores e serviços auxiIII- o Misistério Público Militar;
liares.
Art. 27. O Procurador-Geral da República designará,
IV -o MiniStério Público do Distfito Federal e Terri~
tórios.
_
dentre os integrantes da carreira, maiores· de- triiita ·e Cinco
Parágrafo único. A estrutura básica do Miriistério Pu'blico anos, o Vice-Procurador~GeraldaRepública, que o substituirá
da União será organizada por regulamento, nos termos da em seus impedimentos. No Casó de vacância, exercerá o cargo
lei.
o Vice-Presidente do Conselho Superior do Ministério Público
Federal, até o provimento definitivo do cargo.
CAPÍTULO YIIL
Art. 20.

Os ói-gãoS do MinistériO Público da União te-

rão presença e palavra asseguradas em todas as sessões dos
colegiados cm que oficiem.
Art. 21. As garantias e prerrogativas dos membros do
MinistériO Público da União são inerentes ao exercício de
suas funções c irrenunciáveüi".
"
Parágrafo único. As garantias e prerrogativas previstas
nesta lei não excluem as que sejam estabelecidas em outras
leis.

Do Procurador-Geral da República
.Art. 25. -O Procurador~Geral da Repúbllca é o chefe
do MinistéiíO -Público da União, nomeado pelo Presidente
da República dentre integrantes da carreira, maióres de trinta
e cinco anos, após ·a- aprovação de seu nome pela maioria
absoluta do Senado Federal, para mandato de dois anos, permitiâa a recondu_ção, precedida de nova decisão do Senado
Federal.
Parágrafo úriiCQ~ A exoneração, de ofício, do Procura~
dor~Geral da República, por iniciativa do Presidente da Repú~
blica, deverá ser precedida de autorização da ma_iQria absoluta
do Senado Federal, em votação secreta.

CAPÍTULO IX
Do Conselho de Assessoramento Superior do
Ministério Público da União
Art. 28. O .Con_selho de Assessoramento Superior do
Ministério Público da União, sob a presidência do Procurador-Geral da República, será integrado pelo Vice-Procurador-G_eral da República, pelo Procurador-Geral do Trabalho,
pelo Procurador-Geral da Justiça Mi.li_tar e pelo Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios.
Art. 29. As reuniões d_Q Co_nselho de AssesSoramento
Superior do Ministério Público da União serão convocadas
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pelo Procurador-Geral da República, podendo solicitá-las
qualquer de seus membros.

Art. 30. O Conselho de Assessoramcnto Superior do
Ministério Público da União deverá opinar sobre as matérias
de interesse geral da Instituição, e em especial sobre:
I -projetes de lei de interesse comuttr do Minístério
Público da União, neles incluídos:
a) os que visem alterar normas gerais da Lei Orgânica
do Ministério Público da União;
b) a proposta ·cte orçamento do Ministério Público da
União;
c) os que proponham a fixação dos vencimentos nas carreiras e nós serviços auxiliares;
I I - a organização e· õ funcionamento da Oiretoria-Geral
e dos Serviços da Secretaria do Ministérío Públic_o da União.
Art. 31. O Conselho-de Assessoramento Superior po'
derá propor aos Conselhos Superiores dos diferentes ramos
do Ministério Público da União medidas para uniformizar
os atos decorrentes de seu poder normativo~CAPÍTULOX
Das Carreiras
Art. 32. As carreiras dos diferentes ramos do Minis~
tério Público da UrliãO São independentes entre si, tendo cada
uma delas organização própria, na forma desta lei.
Art. 33. As funÇões d~ Mifüstério Público da União
só podem ser exercidas por integrantes da respectiva carreira,
que deverão residir onde estiverem lotados.
Art. 34. A lei estabelecerá o número de cargos das
carreiras do Ministério Público da União e os ofícios em que
serão exercidas suas funções.
CAPÍTULO
XI
Dos ServiçOs
Auxiliares
Art. 35. A Secretaria do Ministério Público da União
é dirigida pelo seu Diretor-Geral, de livre escolha do Procurador-Geral da República e demissível ad nutum, incumbindo-lhes os .serviços auxiliares de apoio técnico e adininistratlvo
à Instituição.
_
-_ -·
·
·~Art. 3.6. . O pessoal dos serviços auxiliares será organizado em quadro próprio de carreira. sob regime estatutário,
para apoio técnico-:administrativo adequado às atividades específicas da Instituição.
TÍTULO II
Dos Ramos do Ministério Público da União
CAPÍTULO I
Do Ministério Público

F~deral

SEÇÃOl
Da _Competência, dos Órgãos e da Carreira
Art. 37. O Ministério Público Federal exercerá as suas
funções:
I - nas causas de competência do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, dos Tribunais Regionais Federais e dos Juízes Federais, e dos Tribunais e Jnízes
Eleitorais.
II- nas causas de competência de quaisquer juízes e
tribunais,. p3:J"a defesa de direitos e interesses dos índios e
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das populações indígenas, do meio ambiente, de bens e_direitos de valor artístico; -estético, histórico, turístico e paisagíStico, integrantes do patrimônio nacional;
III -em caráter excepcional, quando couber, em causas
de competência de outros juízes e tribunais;
IV- em caráter especializado, atuar junto ao Tribunal
de Contas _da União, na defesa do_ património público e da
ordem jurídica, no âmbito das competências previstas do art.
71 da COnstituição Federal da legislação pertinente.
. § 1" O Ministério Público Federal será parte legítima
para interpor recurso extraordinário das decisões da Justiça
dos Estados nas_ representações de inconstitucíonalidade.
§ 2" As funções do Ministério Público junto ao Tribunal
de Contas da União serão exercidas por membros do Ministério Público Federal, designadas pelo Procurador-Geral da
República para ofícios com atribl!ições específicas.
Art. 38. São funções institucionais do Ministério Público Federal as previstas nos Capítulos I, II, III e IV do Título!,
incumbindo-lhe, especialmente:
I - instaurar inquérito civil e ou tios procedimentos administrativos correlates;
II -requisitar diligências investigatórias e a instauração
de inquérito policial, podendo acompanhâ-los e apresentar
provas;
III -requisitar à autoridade federal Competente a instauração- de procedimentos administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas;
IV- exercer o controle externo da atividade das polícias
federais, na forma do artigo 9~;
V- participar dos Conselhos Penitenciários;
VI- integrar os órgãos colegiados previstos no parágrafo
único do art. so, quando componentes da estrutura administrativa da União~
VII - fiscalizar a execução da pena, nos processoS de
competência da Justiça Federal e da Justiça Eleitoral.
Art. 39. Cabe ao Ministério Público Federal exercer
a defesa dos direitos cOnstitucionaiS do cidadão, sempre que
se cuidar de garantir-lhes o respeito:
I - pelos Poderes Públicos Federais;
I I - pelos órgãos da administração pública federal diretia
ou indireta
III- pelos concessionários e permissionárlos de serviço
público federal;
IV- por entidade que exerçam outtã função delegada
da União.
Art. 40. O Procurador-Geral da República designará,
dentre os Subprocuradores-Gerais- da República e mediante
prévia aprovação do nome pelo Conselho Superior, o Procurador Federal dos Direitos do Cidadão, para exercer as funções do ofício pelo prazo de dois anõs, permitida uma recondução, precedida de nova devisão do Conselho Superior.
· · § 1" Sempre que possível, o Procurador não acumulará
o exercício de suas funções com outras do Ministério Público
Federal.
§ 2" 6 Proçurador somente será dispensado, antes do
termo de sua investidura, por iniciativa do Procurador-Geral
da República, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior.
Art. 41. Em cada Estado e no Distrito Federal serádes;Siiâdo, na forma do art. 49, III, órgão do Ministério' Público Federal para exercer as funçóe~ d9_ofíçio de Procurador
Regional dos Direitos do Cidadão.
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I - a representação_para intervenção federal nos Estados
c no Distrito Federal, no caso de recu~a a eXecução de Jei
_federal;
I I - a ação penal, no~ casos previstos no art. 105, I.
"a", da Constituição Federal.
Art. 42. A execução da medida prevista o art. 13 incumParágrafo único. A compcténcía prevista nesta artigo
be ao Procurador Federal dos Direitos d_o Cidadão.
poderá ser delegada_ a Subprocurador-Geral da Repúhlica.
Art. 43. São órgão do Ministério Público Federal:
Art. 49. São atribuições do Procurador-Geral da RepúI -o Procurador-Geral da República;
blica, como Chde do Ministério Público Federal:
I I - o Colégio de Procuradores da República;
I - representar o Ministério Público Federal;
III -o Conselho Superior do Ministérío Público Federal;
II -integrar, corno membro nato. e presidir o_ Colégio
IV- as Câmaras de Coordena_ção e_ Revisão do Minisde Procuradores da Repúhlica, o Conselho Superior do Ministério Público Federal;
tério Público Federal e a Comissão de Concurso;
V- a Corregedoria do Ministério Público Federal;
III -designar o Defensor Federal dos Direito~ do Cid a~
VI- os Subprocuradores-Gerais da República;
dão e os titulares da Defensaria nos Estados e...no Di~trito
VII-os Procuradores Regionais da Repüblica;
Federa_!;
VIII- os Procuradores da República.
IV- designar um dos membros e o Coordenador de cada
Parâgrafo único. As Cãmaras de Coordenação e Reviuma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério
são poderão funcionar isoladas ou reunidas, integrando ConPúblico Federal; _ _
_ _ .
_
_
selho Institucional, conforme dispuser o seu regimento.
V- nomear o Corregedor-Geral-do Ministéflo Público
Art. 44. A carreira do Ministério Público Federal é
Federal, segundo lista formada pelo Conselho Superior;
constituída pelos cargos de Subprodurador-Geral da RepúVI -designar, observaçlos os critérios da lei e os estabeblica, Procurador Regional da República e Procurador da
lecidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão
República.
s.UãS fUnções os membros do Miriistédo Público Federal;
Parágrafo único. O cargo inicial da carreira é o de ProVII -designar:
curador da República e o do último _nível-o de Subprocuraa) o Chefe da Procuradoria Regional da República. ~en
dor-Geral da República.
tre os Procuradores Regionais-da República lotados na respectiva Procuradoria Regional;
SEÇÃO II
b) o Chefe da Procuradoria da República nos Estados
Da Chefia do Ministério Público Federal
e no Distrito Federal, dentre os Procuradores da República
Art. 45. O Procurador,Geral da República é o Chefe
lotados na respectiva unidade:
do MinistériO Público Federal.
VIII- decidir, em grau de recurso, os conflitos de atriArt. 46. Incumbe ao Procurador_-Ger_al_ da República
buições entre_ órgãos do Ministério Público Federal;
exercer as funções do· Ministério Público junto ao Supremo
IX- determinar a aheitura de c6rreição, sindícância ou
Tribunal Federal, manifestando-se previamente em todos os- inquérito administrativo;
processos de sua_ competência.
X- determinar instauração de inquérito ou processo adParágrafo úriíc"O: 0_-_Ptócurador-Geral da República
ministrativo contra servidores dos serviços auxiliares;
proporá perante o Supremo Tribunal Federal. · - · ·- XI- decidir processo disciplinar contra membro da carI - a ação di reta de i.Pconstitucionalidade de lei ou ato
reira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções
normativo federal ou estadual c o respectivo pedido de niedida
cabíveis;
cautelar;
XII -decidir, atendendo à. neçessidade do serviço, soI I - a representação para intervenção federal nOs Esta:-- bre:
dos e no Distrito- Federal, nas hipóteses dó art. -34, VII, da
a) remoção a pedido ou por permuta;
Constituição Federal;
_
b) alteração parcial da lista bienal de designação;
III -as ações cíveis e penais cabíveis.
xm- autOrizar o afastamento de membros do MinisArt. 47. O Procurador-Geral da República designará
tériO-Público Federal, depoiS de o_uyi__do o Conselho Superior.
os Su_bprocuradores~Gerais da República que exe-rcerão, por
nas hipóteses previtas_em lei;
delegação, suas funções junto aos diferentes órg-ãos jurisdiXIV- dar posse aos membros do Ministério Público Fe_ deral;
cionais do Supremo 'Tfililn'fal Federal.
§ 1~ As funções do Ministéfíó -PUblico Federal funto
XV- designar membro do Ministério Público Federal
aos Tribunais Superiores da União, perante os quais lhe compara:
a) funcionai nos órgãos em que a participação da instituipete atuar, somente poderão ser exercidas por titular do cargo
ção seja legalmente prevista, ouvido o Conselho SuperiOr;
do Subprocurador-Geral da República.
§ 1'~ Eni-- caso de vaga óti afastamento de Subprocurab) inegrar comissões técnicas_ou científicas, relacionadas
às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior;
dor-Geralda República, por prazo superior a 30 (trinta) dias,
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vapoderá ser convocado Procurador Regional da República para
cância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
substituição, pelo voto da maioria do Co.ns_eJh_g Superior.
suspeição do titular, na inexistê_ncia ou falta do substitutivo
§ 39 O ProcuradOr Regiônàl da Rep_úJ2I~cª _convocado
d-esignado; receberâ a diferença_ de vencimento correspondente ao cargo
d) funciOnar perante jufzos quê não os previStos no inciso
de Subprocurador-Geral da República, inclusive diárias e
transporte, se for o caso.
II, do art. 37, desta lei;
Art. 48. Incumbe ao Procurador-Geral da República
e) acompanhar procedimentos adminístrativos c ínquéritoS policiais instaurados em áreas estranhas à sua compepropor perante o Superior"Triliumil de Justiça:
Parâgrafo único. O Procurador Federal dos Direitos do
Cidadão expedirá instruç-6cs para o exercício das funÇões dos
ofícios de Procurador dos Direitos do Cidadão, respeitado
o princípio da independência funcional.
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tência específica. desde que relacionados a fatos de interesse
da instituição.
XVI- homologar. ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira;

-designado pelo Procurador-Geral da República, desde que
convocado por de ou pela maioria de seus membros.
_ § J' O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
da Re-pública disporá sobre seu funcionamento.

XVII- fazer publicar aviso de existéncia.de vaga na lotação e na relação bienal de designações~
XVIII- elaborar a proposta orçamentária do Minist0rio
Público Federal, submetendo-a, para aprovação, ao Conselho
Superior;
XIX- organizar a prestação de contas do exercício anterior;
XX- praticar atas de gestão administrativa, financeira
e de pessoal;
XXI- elaborar o relatório das atividades do Ministério
Público Federal;
XXII- coordenar as atividades do Ministério Fúblico
Federal;
XXIII- exercer outras ativídades previstas cm lei.
Art. 50. As atribuições do Procurador-Geral da República, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:
I - a Coordenação da Câmara de Coordenaç_ão e Revisão, as dos incisos XV, alínea c, e XXII;
II -aos Chefes das Procuradorias Regionais da República e aos Chefes das Procuradorias da República nos Estados
e no Distrito Federal, as dos incisos, I, XV, alínea c, XX
e XXII.
.
Art. 51. A ação penal pública contra o Procurador-Geral da República, quando no exercício do cargo, c3berá ao
Subprocurador-Geral da República que for designado pelo
Conselho Superior do Ministério Público Federal.

SEÇÃOJV
Oo Conselho Superior do
Ministério Público Federal

Art. 54. O Conselho Superior do Ministério Público
Federal, presidido pelo Procurador-Geral da República, tem
a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral da República e o Vice-Procurador-Geral da República, que o integram como membros natos;
I I - quatro Subprocuradores-Gcrais da República, eleitos para um mandato de dois anos, na forma do art. 54,
III, desta lei, permitida uma reeleição;
III- quatro Suhprocuradores-Gerais da República eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição.
1" Serão suplt:!ntcs dos membros de que tratam os
incisos II c JJf, os demais votados, em ordem decrescente,
observando-se os critérios gerais de desempate.
§ 2" O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidentc, que substituirá _o Pres_id_e:nte em seus impedimentos e em
caso de vacância.
Art._ 55. O Conselho Superior do Ministério Público
reunir-sc-á. ordinariamente, uma vez por mês, em dia previamente fixado e, extraordinariamente, quando convocado pelo
Procurador-Geral da República, ou por proposta da maioria
de seus membros.
SEÇÃOili
Art. 56. Salvo disposição em contrário, as deliberações
do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples de
Do Colégio de Procuradores da Repúblic~
votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
Art. 52. O ColégiO de Procuradores da República, pre§. 1" Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presisidido pelo Procurador-Geral da República, é integradO- por
dente. exceto cm matéria de sanções, caso cm que prevalecerá
todos os membros da carreira em ativídade no Ministério
a solução mais favorável ao acusado.
.
_
.
Público Federal.
§ 2~ As deliberações do Conselho Supenor serao publiArt. 53. Compete ao Colégio de Procuradores da Recadas no Diário da Justiça, ex_ceto_quando o Regimento Interpública;
no determinar sigilo.
_
____ _
I -elaborar, mediante voto plurinorninal, facultativo e
Art. 57. Compete ao Conselho Superior do Ministério
secreto, a lista sêxtupla para a composição do Superior TribuPúblico Federal:
nal de Justiça, sendo elegíveis os membros do Ministério PúbliI - exercer o poder normativo no âmbito do Ministé:io
co Federal, com mais de dez anos. na carreira, terido mais
Público Federal, observados _os princípios desta lei, especialde trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade;
Tnentc para elaborar e aprovar:
, .
II- elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
a) o seu Regimento Interno. o do Colegto de_ Procur~
e secreto, a lista séxtupla para a composição dos Tribunais
dorcs da República e os das Câmaras de Coordenaçao e ReviRegionais Federais, sendo elegíveis os membros do Ministério
são do Ministério Público Federal;
Público Federal, com mais de dez anos de carreira, que contem
b) as normas e as ins!ru_ções para o concurso de ingresso
mais de trinta e cinco e menos de sessenta e cinco anos de
na carreira;
idade, sempre que possível lotados na respectiva região;
-c) as normas sobre as designações para os diferentes ofíIII- eleger, dentre os Subprocuradorcs-Gerais da Repúcios do Ministério Público Federal;
blica e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quad) os crit~rios para distribuição de inqu~ritos, proc_e~i~
tro membros do Conselho Superior do Ministério Público Fementos administrativos__ e___ quaisquer outros fettos, no Mmtsderal;
lériO Piihiico Federal~
IV- opinar sobre assuntos gerais de interesse da instie) os critérios d~ promoção pormereci~ento, na carreir~;
tuição.
_- _
_ _
·O· o procedimento para avaliar o cumpnmcnto das condi§ lq Para os fins pfevistos nos iõChos 1, II c III, deste
ções do r:stágio probatório~
. .
artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procurador!:!~.
II- aprovar o nome do Defensor F~deral dos DHcJtos
procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno c _
do Cidadão;
exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores.
III- indicar integrante-s dus Câmaras de Coordenação
§ 2"' Excepcionalmente, em .caso de interesse relevante.::
Revisão;
e
da Instituição, o ColégiO de Procuradores rcunir-se-á cm local

*
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IV- aprovar a destituição do Procurador Regional Eleitoral;
V- destituir, por iniciativa do Procurador-Geral da República e pelo voto de duas terças partes de seus membros,
antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;
VI- elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público Federal;
__
VII -elaborar a lista tríplice destinada à promoção por
merecimento;
VIII- aprovar a lista de antigüidade dos membros do
Ministério Público Federal e decidir sobre as reclamações a
ela concernentes;

§ 1~ O Procurador-Geral c qualquer membro do Conselho Superior estão impedidos de participar das decisões deste
nos mesmos casos previstos nas leis processuais para o impedimento e a suspeição de membro do Ministério Público.
§ _29 As deliberações relativas aos incisos I, alíneas _a
e e, IV, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XXI somente poderão
ser tomada~ com o voto favorável de, pelo menos, duas terças
-partes dos membros do Conselho Superior.

IX- indicar o membro do Ministério Público Federal

Art. 58. Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministéri_o Público Federal são os órgãos setoriais de coordenação,
de integração e de revisão do exercício funcional na instituição.
Art. 59. As Câmaras de Coordenação e R~visão serão
organizadas por função ou por matéria, através de ato normativo.
Parágrafo único. O Regimento Interno, que disporá sobre o funcionamentO das Câmúãs de Coordenação e Revisão,
será eleborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Art. 60. AS CâiTI.a!as -de Coordenação~ Rçvisão _serão
compostas por três membros do Ministério Público Federal,
sendo um indicado pelo Pro_r•1rador-Geral da República e
dois pelo Conselho Superior, juntiinente com seus suplentes,
para um mandato de dois anos, dentre integrantes do último
grau da carreira, sempre que possíveL
Art. 61. Dentre os integr3rites da Câmara de Coorde~
nação e Revisão, um deles se_rá designado pelo ProcuradorGel-ai para a função executiva de Coordenador.
Art. 62. Compete às Câmaras de Coordenação e Revisão:
I - promover a integração e a -coordenação dos órgãos
institucionais que atuem em ofícios ligados ao seto_r de sua
competência, bbservado o princípiO da independência fun~
clonai;
II- manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
atuem em áreas afins;
III -encaminhar informações técnico-]urrdicas aos órgãos institucionais que atuem em Seu setor;
IV -manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
policial, inquérito parlamentar ou peças de informação, exceto
nos casos de competência originária do Procurador-Geral;
V- resolver sobre a distri_buição especial de feitos, que
por sua contínua reiteração, devam receber tratamento uni~
forme;
VI -resolver sobre a distribUiçãO especial de inquéritos,
feitos e procedimentos. quando a matéria, por sua natureza
ou relevância, assim o exigir.
.
VII- decidir os conflitOs de atribuições entre oS órgãos_
do Ministério Público Federal.
Parágrafo único. A coinpetênda fiscada nos incisos V
e VI será exercida segundo crítérioS objetivos previamente
estabelecidos pelo Conselho Superior.

para promoção por antigüidade, observado o disposto no art.
93, II, letra d, da Constituição Federal;
X- designar o Subprocurador-Geral da República para
conhecer de inquérito, peças de informação ou representação
sobre crime comum atribuível ao Procurador-Ge-ral da República e, sendo o caso, promover a ação penal;
XI- opinar sobre a designação de membro do Ministério
Público Federal para:
_
a) funcionar nos órgãos em que a part1Cipação da instituição seja legalmente prevista;
_
h) integrar comissões técnicas ou cienHficas- réYacfonad·ãS
às funções da instituição;
XII -opinar sobre o afastamento temporário de membro do Ministério Público Federal;
XIII- autorizar a designação, em caráter excepcional,
de membros do Ministério Público Federal, para exercício
de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios
diferentes dos estabelecidos para ,cada categoriã;
XIV- determinar a realização de c_orreições e sindicâncias e apreciar os relatórios correspondentes;
XV -determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do MiniS-tériO-Público
Federal, apreciar seus relatórios e propor as medidas cab_íveis;
XVI -determinar o afastamento preventivo do exercício
de suas funções, do membro do Ministério Público Federal
indiciado ou acusado em processo disciplinar, e o seu retorno;
XVII- designar a comissão de processo administrativo
em que o acusado seja membro do Ministério Público Federal;
XVIII- decidir sobre o cumprimento do estágiO probatório por membro do Ministério Público Federal, encaminhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República,
quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
XIX- decidir sobre remoção e disponibilidade de mem~
bro do Ministério Público Federal, por motivo de interesse
público;
XX- autorizar, pela maioria absoluta de seus membros,
que o Procurador~Geral da República ajuíze-a -ação de perda
de cargo coiltra membro do Ministério Público Federal que
seja vitalício, nos casos previstos nesta lei;
XXI -opinar sobre os pedidos de reVersão de mimbro
da carreira;
XXII -opinar sobre o encaminhamento de proposta de
lei de aumento do número d~ cargos da carreira;
XXIII- deliberar sobre a realização de concurso para
o ingresso na carreira, designar os membros da Comissão
de Concurso e opinar -sobre a homologação dos resultados;
XXIV- aprovar a proposta orçamentária que integrará
o projeto de orçamento do MinistériO Público da União;
XXV- exercer outras funções estabelecidas em lei.

SEÇÃOV
Das Câmaras de Coordenação e Revisão do
Ministério Público Federal

SEÇÃOVl
Da Corregedoria do
_ Ministério Público Federal
-A·rt. 63 A Corregedoria do MinistêfíO Público Federal,
dirigida pelo Corregedor-Geral. é o órgão fiScalizador dasatividades funcionais e da conduta dos membros do Ministério
Público.
-
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O Corre_gedor~Gcral sçrá nomeado pelo Procu-

rador-Geral da República dentre os Subprocurador~s-Gerais
da República, integrantes de lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior, para mandato de dois anos, renovável uma
vez.
§ lo Não poderão integrar a lista tríplice os membros_
do Conselho Superior.
__
___
§ zç Serão suplentes do Coi-regedor-Geral os demais
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar

o Procurador-Geral.
§ 39 O Corregedõf~Geral poderá ser ctéstituído por iniciativa do Procurador-Geral, antes do término do mandato.
pelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso V.
do art. 57.
Art. 65 Compete ao Corregedor-Geral do Ministéii.oPúblico Federal:
I -participar, sem- direito a- voto, das reuniões do Conselho Superior;
- ·
·
I I - realizar, de_ofício, ou por determinação do Procurador-Geral ou do COnselho Superior, correiçóes e siDdicâÕcias,
apresentando os respectivos relatórios;
I I I - instaurar inquérito contra integrante da carreira e
propor ao Conselho Superior a instauração dO processo administrativo conseqüente.
IV- acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público Federal;
V- propor ao Conselho Superior a exoneraÇão de membro do Ministério Público Federal que não cumprir" as condições do estágio probatório.
SEÇÃO VII
Dos SubprocuradorE!s-Gerais da República
Art. 66 Os Subprocuradores-Gerais da RcjJública serão designados para ofidã.r jUnto ao Supremo-Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça, ao Tribunal Superior
Eleitoral e nas Câmaras de Coordenação e Revisão.
§ 1"' No Supremo tribunal Federal e no Tribunal Superior Eleitoral, os Subprocuradores-Gerais da República atuarão por delegação do Procuradqr~Geral da República.
§ 2' A designação de Subprocurador-Geral da Repú·
blica para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes dos previstos para a categoria dependerá de autorização do Conselho
Superior.
Art. 67 Çabe aos Suprocuradores-Ger_ais da República,
privativamente, o exercício das funções de:
I - Vice·procurador·Geral da República;
I I - Vice-Procurador~Geral Eleitoral;
III- Corregedor-Geral do Ministério Público Federal;
IV- Procurador Federal dos Direitos do CidadãO;
V - Coordenador de Câmara d_e Coordenação e Revisão.
SEÇÃO VIII
Dos Procuradores Regi01iais da RepúbUca

Art. 68 Os Procuradores Regionais da República serão
designados para oficiar junto aos Tn"bunais Regionais Federais.
Parágrafo Único. A designação de Proc~_.r:ador Regionál
da República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes
dos previstos para a categoria dependerá de autorização do ,
Conselho Sflperior.
,
'
Art. 69 Os Procuradores Regionais da_Repúbhca serão
lotados nos ofícios nas P_rocuradorias..Eegionais da República. I
1

Novembro de 1992

SEÇÃO IX
Dos Procuradores da República
Art. 70 Os Procuradores da República serão designados para oficiar juntO aos Juízes Federais e junto aos Tribunais
Regionais Eleitorais, onde não for sediada a Procuradoria
Regional da República.
Parágrafo único. A designação de Procurador d_a República para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes aos pre- vistos para a categoria. dependerá de autorização do Conselho
Superior.
Art. 71 Os Procuradores da República serão lotados
nos ofícios nas Procuradorias da R,~p_ública _nos Estados e
no Distrito _F~deral.
SEÇÃO X
Das Funções Eleitorais do Ministério Público Federal
Art. 72_ Compete ao Ministério Público Federal exercer, no que couber, junto à Justiça Eleitoral, as funções do
Ministério Público, atuando em todas as fases e instâncias
do processo eleitoral.
Parágrafo único._ O Ministério Público Federal tem legitimaç~o para propor, perante o juízo CC?~.P~tente, as ~ções
para declarar ou decretar a nulidade de negócios jurídicos
ou atas da administração pública, infringentes de vedações
legais destinadas a proteger a normalidade e a legitimidade
das ~leições, contra a influência do poder económico ou o
abuso do poder político ou administrativo.
Art. 73 O Procurador~Geral Eleitoral é o ProcuradorGeral da República.
Parágrafo tínioo. O Procurador-Geral Eleitoral designará, dentre os Subprocuradores-Gerais da República, o ViceProcurador-Geral Eleitoral, que o substituirá em seus impedimentos e exercerá o cargo em caso de vacância, até o provimento definitivo.
Art. 74 Compete ao Procurador-Geral Eleitoral exercer as funções do Ministério Público nas causas de competência
do Tribunal Superior Eleitoral.
Parágrafo único - Além do Vice-Procurador-Geral
Eleitoral, o Piocurador-Geral poderá designar. por necessidade de serviço, membros do Ministério Público Federal para
oficiarem, com sua aprovação, perante o Tribunal Superior
Eleitoral.
Art. 75 Incumbe ao Procurador-Geral Eleitoral:
I - dS!signar o Procurador Regional Eleitoral em cada
Estado e no Distrito Federal;
I I - acompanhar os procedimentos do Corregedor-Geral
Eleitoral;
III- dirimir conflitos de atribuições;
IV- requisitar servidores da União e de suas autarquias,
quando o exigir a necessidade do serviço, sem prejuízo dos
direitos e vantagens inerentes ao exercício de seus cargos "ou
empregos.
Art. 76 -O Procurador Regional Eleitoral, juntamen·
te com o seu substituto, será designado pelo Procurador-Geral
Eleitoral, dentre os Procuradores Regionais da República no
EstaÇo e no Dis_trito Federal, ou,,onde não houver, dentre
QS- Procuradores da República vitalícios. para um mandato
de dois anos.
§ 1' O Procurador Regional Eleitoral poderá ser recon·
duzido uma .vez.
§ 2"' O Procurador Regional Eleitoral poderá ser destí~
~í~o •. a.~.tes.do.ténnino do Il!.and3;to,. por iniciativa dÕ Prçcur<!:
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dor-Geral Eleitoral, anuindo a maioria absoluta do Conselho
Superior do Ministério Público Federal.

Art. 77 Compete ao Procurador Regional Eleitoral
exercer as funções do Ministério Público nas causas-de competência do Tribunal Regional Eleitoral respectivo, além de dirigir, no.Estado, as atividades do setor.
Parágrafo único O Procurador-Geral Eleitoral poder~
designar, por necessidade de serviço, outros membros do Mtnistério Público Federal para oficiar, sob a coordenação do
Procurador Regional, perante os Tribunais Regionais Eleitorais.
_ ____ _
Art. 78 As funções eleitorais do MinistêfiQ-público Federal perante os Juízes e Juntas EleitOrais serão exercidas
pelo Promotor Eleitoral.
Art. 79 O Promotor Eleitoral será o membro do Ministério Público local que oficie- junto ao JU.fro_ incumbido do
serviço eleitoral de cada Zona.
Parágrafo úníco. - Na inexistência de P~omO~s>r _que
oficíe perante a Zona Eleitoral, ou havendo impedimento
ou recusa justificada, o chefe do_ Ministérío Público local indicará ao Procurador Regional Eleitoral o substituto a ser designado.
Ãrt.
A filiação a partidO poTíHco impede o exercício
de funções eleitorais pelo membro do Ministério Público, até
dois anos do seu cancelamento.
SEÇÁOXI

so-

Das Unidades de Lotação e de Administração
Art. 81 Os ofícios na Procuradoria-Geral da República,
nas Procuradorias Regionais na República e nas Procuradorias
da República nos Estados e no Distrito-federal são UI:J.idades
de lotação e de administração do Ministério Público Federal.
Parágrafo únicO. -Nos municípiOs do iriterior que·sediarcm juízos federais, a lei criará unidades d~ Procuradoria
da República no respectivo Estado.
__
Art. 82 A estrutura básica das uniodades de lc?tação e
de administração será organizada por regulamento, nos termos
da lei.
CAPITULO- tU
Do Ministério Público do Trabalho

SEÇÃOI
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira
Art. 83 Compete ao- Ministério Público do Trabalho
o exercício das seguintes atribuições junto aos órgãos da Justiça do Trabalho:
I - promover as aç6es que lhe sejam. atribuídas pela
Constituição Federal e pelas leis trabalhistas;
II- manifeStar-se em qualquer fase do processo trabalhista, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa,
quando entender existente _interesse pUblico- que justifique
a intervenção.
_
III - promover a ação civil pUblica no âmbito da Justiça
do Trabalho, para defesa de interesses coletivos, quando desrespeitados os direitos sociais coristítU:Cíonabnente garantidos;
IV- recorrer das decisões da Justiça do Trabalho, quando entender necessário, tanto nos processos em que for parte,
como naqueles em que oficiar comO fiSCã.l da lei, bem como
pedir revisão dos Enu_n_c_i_ados da Súmula de Jurisprudência
do Tribunal Superior do Trabalho;
V- funcionar nas sessões dos Tribunais Trabalhistas,
manifestando-se verbalmente sobre a matéria em debate, sem-
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pre que entneder necessário, sendo-lhe assegurado o direito
de vista dos processos em julgamento, podendo solicitar as
requisições e diligências que julgar convenientes;
VI -instaurar instância em caso de greve, quando a defesa da ordem jurídica ou o interesse público assim o exigir;
VII -promover ou participar da instrução e conciliação
em dissídios decorrentes da paralisão de serviços de qualquer
natureza, oficiando obrigatoriamente nos processos, manifestando sua concordânCíi Ou-discordância, em eventuais acordos
firmados antes da homologação, resguardado o direito de recorrer em caso de violação à lei e à Constituição Federal;
VIII- promover mandato de injunção, quando a competência for da Justiça do Trabalho;
IX- atuar como árbitro, se assim for solicitado pelas
partes, nos dissídios de competência da Justiça do Trabalho;
X- requerer as diligências que julgar convenientes para
o correto andamento dos processos e para a melhor solução
das lides trabalhistas.
XI- intervir obrigatoriamente em todos os feitos nos
segundo e terceiro graus de JuiisdiÇà()" da Justiça do Trabalho,
quando a parte for pessoa jurídica de Direíto PUblico, Estado
estrangeiro ou organismo internacional.
Art. 84 Incumbe ao Ministéio Público do Trabalho;
I - inStaurar inquérito civil e outros procedimentos' ãdministrativos, sempre que cabíveis, para assegurar a observância
dos direitos sociais dos trabalhadores;
I I - requisitar à autoridade administrativa federal competente, dos órgãos de proteção ao trabalho, a instauração
de procedimentos administrativos, podendO acompanhá-los
e produzir provas;
III- ser cientificado pessoalmente das decisões proferidas pela Justiça do Trabalho, nas causas em que o óigãó
_tenha intervido ou emitido parecer escrito;
IV- exercer outras atribuições que lhe forem conferidas
por lei, desde que compatíveis com sua finalidade.
Art. 85. São órgãos do Ministério Público do Trabalho:
I - o Procurador-Geral do Trabalho;
I I - o Colégio de Procuradores do Trabalho;
III- O Conselho Superior do Ministêrió"Público do Trabalho;
IV- a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Trabalho;
- _
V- a Corregedoria do Ministério Público do Trabalho;
VI- os Subprocuradores-Gerais do Trabalho;
VII- os Procuradores Regionais do Trabalho;
VIII- os Procuradores do Trabalho.
Art. 86. A carreira do Mínfstêrio Público do Trabalho
será constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral do Trabalho, Procurador Regional do Trabalho _e Procurador _do
Trabalho.
·
Parágrafo únko. O cargo iniciã1 da carreira é o de Procur.adOr do Trabalho e o do último .nível de SubprocuradorGeral do Trabalho.
SEÇÁO II
Do Procurador-Geral do Trabalho
Art. 87. O Procurador-Geral do Trabalho é o Chefe
do Ministério Público do Trabalho.
Art. 88. O Procurador-Geral do Trabalho será nomeado pelo Procurador-Geral da República, dentre integrantes
da instituição, com mais de trinta e cinco anoS e de CÍJICO
anos na carreira, it:ttegrantes de lis~a tríplice escolhida me-
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diante voto plurinominal, facultativo e se.crcto, pelo Colégio
c) assegurar a continuidade dos sçryiços, em caso de vade Procuradores para um mandato de dois anos, pcrmítida
cância, afastamento temporário, ausência, impedimento ou
urna recondução, observada o mesmo processo .. ·easo não suspeição do titular, na inexistência ou falta de suh:..tituto
haja número suficiente de candidatos com mais de dez anos designado;
de carreira, poderá concorrer à lista tríplice quem contar maiS
XV -homologar, ouvido o Consleho Superior, o re~ul
de cinco. anos de carreira.
tado do concurso para ingresso na carreira;
Parágrafo único. A exoneração do Pfocurador-Geral do
___ XVI- fazer puhlicar aviso de existência de vaga. na lotaTrabalho, antes do término do biênio,-ser"áj)roposta ao Procu- ção e na relação bienal de designações;
rador-Geral da República pelo Conselho Superior, mediante
XVII- propor ao Procurador-Geral da República. ouvideliberação obtida com base em voto secreto de duas terças
d9 -º-- Çonselho Superior, a criação e extinção de cargos da
partes de seus integrantes.
carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas sua~ funções:
Art. 89. O Procurador-Geral do Trabalho designará,
XVIII- elaborar a proposta orçamentária do Ministério
dentre os Subprocuradores-GeraisdoTrabalho, o Vice-Procu- _Público do Trabalho, submetendo-a, para aprovação, ao Conrador-Geral do Trabalho, que o sub~tituirá em seus impedi- selho Superior;
mentos. Em __caso. de vacância, exercerá o cargo o Vice-PreXIX- encaminhar ao Procurador-Geral da República
a proposta orçamentária do Ministério Público do Trabalho.
sidente do Conselho Superior. até o seu provimento definitivo.
após sua aprovação pelo Conselho Superior;
Art. 90. Compete ao ProcuradOr-Geral do Trabalho
XX- organizar a prestação de contas do exercício anteexercer as funções atribuídas ao Ministério Público do Tra_balho junto ao Plenário do Tribunal Superior do Trabalho, pro- rior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da Repúhlica;
XXI -praticar a tos de gestão administrativa, financeira
pondo as ações cabíveis c manifestando-se nos processos de
--sua competência.
e de pessoal;
XXII- elaborar o relatório de atividades do Ministério
Art. 91. São atribuições do Procurador-Geral do TraPúblico do Trabalho;
balho:
XXIII -coordenar as atividades do Ministério Púhlico
I - representar· o Ministério Público do Trabalho;
do Trabalho;
II -integrar, como membro nato, e presidir o Colégio
XXIV- exercer outras atribuições previsas em lei.
de Procuradores do Trabalho, o Conselho Superior do MinisArt. 92. As atribuições do Procurador-Geral do Trabatério Público do Trabalho e a Comissão de Concurso;
III -nomear o Corregedor-Geral do Miriístêríõ Público lho, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:
I -ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revido Trabalho, segundo lista _tríplice formada pelo Conselho
são, as dos incisos XIV, alínea c, e XXIIl;
Superior;
II -aos Chefes das Procuradorias Regionais do Trabalho
IV -designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público do nos Estados e no Distrito Federal, as dos incisos I, XIV.
alínea c, XXI e XXIII.
Trabalho;
V- designar, observados os critérios da lei e os _e~tabele
SEÇÃO III
cidos pelo Conselho Superior, os ofícios em que exercerão
Do Colégio de Procuradores do Trabalho
suas funções os membros do Ministério Público do Trabalho;
Art. 93. O Colégio de Procuradores do Trabalho. presiVI -designar o Chefe da Procuradoria Regional do Tradido pelo Procurador-Geral do Trabalho, é integrado por tobalho dentre os Procuradores Regionais do Trabalho lotados
dos os membros da carreira em atividade no Minístério Público
na respectiva Procuradoria Regional~
do Trabalho.
VII- decidir, em grau tle i-ecurso, os conflitos de atribuiArt. 94. São atribuições do Colégio de Procuradores
ção entre os órgãos do Ministé"rio Público dO-Trabalho;
do Trabalho:
VIII- determiriar a 3bertura de correição, sindicância
I - elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo e
·,
ou inquérito administrativo;
secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Gei-a!
IX- determinar a in~tauração de inquéritQ ou processo do Trabalho;
administrativo contra servídores do serviços auxiliares;
II- elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo
X- decidir processo disciplinar contra membro da car- e secreto, a lista sêxtupla para a composição do Tribunal
reira ou servidor dos serviços_auxiliares, aplicando as sanções Superior do Trabalho? sendo elegíveis os membros do Minisque sejaln de sua corD.pefência;
tério Público do Trabalho, com mais de 10 (dez) anos de
XI- decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre: carreira, tendo mais de 35 (trinta e cinco) anos e menos de
65 (sessenta e cinco) anos de idade;
a) remoção a pedi.do ou por permuta;
III --:-e.laborar, mediante voto plurinominal, facultativo
b) alteração parcial da lista bienal de designações;
XII- autorizar o afastamento de membros do Ministério e seCretO, a lista sêxtupla para os Tribunais Regionais do
Público do Trabalho, depois de ouvido o Conselho Superior, Trabalho, dentre os Procuradores com mais de 10 (dez) anos
de carreira;
nas hipóteses da lei;
IV- eleger, dentre os Subprocuradores-Gerais do TraXIII -dar posse aos- membros do Ministério Público do
balho e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto,
Trabalho;
XIV- designar m~rnbro do Ministério_ fúblico do T.caba- - qUatro membros do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho.
lho para:
§ 1"' Para os fins previstos nos incisos I, II. l i e IV
a) funcionar nos órg-ãOs em que a participação da instituideste artigo. prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuração seja legalmente prevista, ouvido o Consleho Superior;
b) integrar comissões, técnicas ou ciéiltTficaS, 1-claciona- dores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno e exigindo-se o voto da maioria absoluta dos eleitores.
das às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior;
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§ 2o Excepcionalmente, em caso de interesse relevante
da instituição, dColégio de Procuradores reunir-se-á em local
designado pelo Procurador-Geral do Trab'llho, desde que convocado por ela ou pela maioria de seus membros.
§ 3" O Regimento Interno do Colégio de P!ocuradores
do Trabalho disporá sobre seu funcionamento. _

SEÇÁO IV
Do Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho
Art. 95. O Conselho Superior do Ministério Público
do Trabalho, presidido pelo Procurador-Geral do Trabalho,
tem a seguinte composiç-ão:
I - o Procurador-Geral do Trabalho _e _o ViCe-PrõcUra-
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III -propor a exoneração do Procurador~Geral do Trabalho;
IV- destituir, por in-iciativa do Procurador~Geral do
Trabalho e pelo voto de duas terças partes de seus membros,
antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;
V- elaborar a lista tríplice destinada à promoção por
merecimento;
VI -elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público do Trabalho;
VII -aprovar a lista de antigüidade do Minístério Público do Trabalho e decidir sobre as reclamações a éla concúnentes;
- VIII -indicar o membfo do Ministério Público do Trabalho para promoção por antigüidade, observado o disposto
nó art. 93, II, letra d, da Constituição Federal;
IX- opinar sobre a designação de membro do Ministéiio
Público do Trabalho para:
a) funcionar nos óigãos eni-que a participação-da instituição seja legalmente prevista;
- b) infegrar cOmissões técnlcas ou científicas relacionadas
.às fl!nções da instituição;

dor-Geral do Trabalho, que o integram como membros natos;
II- quatro Subprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos
para um mandato de dois anos, pelo Colégio de Procuradores
do Trabalho, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
III- quatro Suhprocuradores-Gerais do Trabalho, eleitos para um mandato de dois anos, por seus pares, mediante
voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
X- opinar sobre o afastamento temporáriO de membro
§ 1o Serão suplentes dos membros de __ que tratam os do Ministéfio Público do Trabalho;
itens II e III, os demais votados, em ordem decrescente, obser- ·
XI- autorizar a designação, em caráter excepcional, de
vando-se os critérios gerais de desempate.
membros do Ministério Públicu_d_o_ TI:abalho, para exercício
§ 2~ O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Pr_esiden- de_atribuições processuais perante jufiós~ tribunais ou ofícios
te, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em diferentes dos estabel~cidos para cada categoria;
caso de vacância.
XII- determinar a realização de correições e sindicânArt. 96. O Conselho Superior do MiOistério Público cias e apreciar os relatórios correspondentes;
do Trabalho rcunir~se-á ordinariamente, uma vez por mês,
XIII -determinar a instauração de processos adminisem dia previamente fixado, e, é;:fíàordinariamente, quando trativos em que o acusado seja membro do Ministério Público
convocado pelo Procurador-Geral do Trabalho o.u por pro- do Trabalho, apreciar seus relatóriOS-e propOr as-iriedidas
posta da maioria absoluta de seus_ me_m_bros.
_cabíveis;
Art. 97. Salvo disposição cm contrário, as deliberaçõ~s
XIV- determinar o afastamento do. exercício de suas
do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples de funções, do membro do Ministério Público do_ Trabalho, indivotos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
ciado ou acusado em processo_disciplinar e o seu retorno;
§ lo Em caso de empate, prevalecerá o voto do PresiXV- designar a comissão de processo administrativo
dente, exceto em_matéria de sanções, caso em que prevalecerá em que o acusado seja membro do_ Ministério Público do
a solução mais favorável ao acusado.
Trabalho;
§ z~ As deliberações do Conselho Superior serão publiXVI -decidir sobre o cumprimento do estágio prob~
cadas no Diário da Justiça, excedo quanto o Regimento Inter- tório por membro do Ministério Público do Trabalho, encamino determinar sigilo.
_
nhando cópia da decisão ao Procurador-Geral da República,
Art_ 98. Compete ao Conselho Superior do Ministério quando for o caso, para ser efetivada sua exoneração;
Público do Trabalho:
-XVII- decidir sobre remoção e disponibilidade de memI -exercer o poder normativo no âmbito do Ministério --6io--do MinistériO Público do Trabalho, por motivo de intePúblico do Trabalho, observados os princípios desta lei, espe~ resse público;
cialmente para elaborar e aprovar:
XVIII -autorizar, pela maioria absoluta de seus mema) o seu Regimento Interno, o do Colégio de Procura~ bros, que o Procurador-Geral da República aJuíze ã ação
dores do Trabalho e o da Câmara de Coordenação e Revisão de perda de cã:rgõ -contra membro do Ministério Público do
do Ministério Público do Trabalho;
Trabalho que seja Vitalício, nos casos previstos em lei;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso
XIX- opiilar sobre os pedidos de reversão de membro
na carreira;
da carreira;
c) as normas sobre as designações para os diferentes ofí~
XX- aprovar a proposta de lei para-o aumento da númecios do Ministério Público do Trabalho;
ro de cargos da carreira e dos ofíciOs; d) os critéiiOs para distribuição de procedimentos adrni~
XXI -deliberar sobre a realização de conCurso para o
nistrativOs e -qtiã.i"SQúeiOutros_ feitos no Ministério Público ingresso na carreira, designar os membros da Comissão de
do Trabalho;
Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados;
e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;
XXII - aprovar a proposta orçamentária que integrará
f) o procedimento para avaliar o comprimento das condi~
o projeto de orçamento do Ministéiio Público da União;
ções do estágio probatório;
XXIII -exercer outras funções atribuídas em lei.
II -indicar os integrantes da Câmara de Coordenação
§ 1~ Aplica-se ao Procurador-Geral e aos demais_ mem~
e Revisão do Ministério Público do Trabalho;
bros do Conselho Superior as normas processuais em ·geral,
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pertinentes aos impedimentos e suspeição dos membros do
Ministério Público.
§ 2~' As deliberações relativas aos incisos I, alíneas a

e e, XI, XIII, XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas
com o voto favorável de, pelo menos, duas terças partes dos
membros do Conselho Superior.
SEÇÃOV
Da Câmara de Coonlenação e Revisão do
Ministério Público do Trabalho

Art. 99. - A Câmara de Coordenação e Revisão do Mi~
nistério Público do Trabalho é um órgão de coordenação,
de integração e de revisão do exercício funcional na institUiÇão.
Art. 100. A Câmara de Coordenação e Revisão do Minístério Público do Trabalho será organizada por ato normativo e o Regimento Interno, que disporá sobre seu funcionamento, será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
Art. 101. A Câmara de Co_ordenação e Revisão do Ministério Público do Trabalho será composta por três membros
do Ministério Público do Trabalho, sendo um indicado pelo
Procurador-Geral do Trabalho e dois pelo Conselho Superior
do Ministério Público do Trabalho, juntamente com seus suplentes, para um mandato de dois anos, dentre integrantes
do último grau da carreira, sempre que possível.
Art. 102. Dentre OS integrantes da Câmara de Coordenação e Revisão, um deles será designado pelo ProcuradorGeral para a função exeCutiva de Coordenador.
Art. 103. Compete ã Câmara de CoordenaÇão e Revisão do Ministério Público dci Trabalho:
I - promover a integração e a coorde1:1ação dOs- ór,g~os
institucionais do Ministério Público do Trabalho, OhserVãdo
o princípio da independência funcional;
II- manter intercâinbio com órg"ãos ·ou 'entidade_s que
-·- - ·
atuem em áreas afins;
III- encaminhar informações _técnico-juridicas aos ·ór~
gãos in-stitticioriais dõ MiiiiStério Público do Trabalho;
IV- resolver sobre a distribuição esPecial de feitos e
procedimentos, quando a matéria, por sua natureza ou rele· - _:
· ____ _
vância, assitn o exigir;_ _ :·
V- resolver sobre a distribuição especial de feitos, _qúe
pot sua contínua reiteração; devam receber tratamento uniforme;
VI -decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
do Ministério Público_do Trabalho.
Parágrafo úiti.co. A competência fixada nos-incisOs IV
e V será exercida segundo critérios Objetivos previamente
estabelecidos pelo Conselho Superior.
.
o

SEÇÃOVI
Da Corregedoria do

Ministério Público do Trabalho
Art. 104. A Corregedoria do Ministério Público do
Trabalho, dirigida pelo CorregedorRGeral, é o órgão fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros
do Ministério Público ..
Art. 105. O Corregedor-Geral será nomeado pelo Procurador-Geral do Trabalho dentre os Subprocuradores-Gerais
do Trabalho, integrantes da lista tríplice elaborada pelo Consellio Superior, para maridato de dois anos, renovável uma vez.
§ 19 Não poderão integrar a lista tríplice os membros
do Conselho Superior.
§ 29 Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar
o ~rocurador-_GeraL
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§ .3"' O Corregedor-Geral poderá ser destituído. po~ iniciativa do Procurador-Geral, antes do término- do mandato,
pelo voto de duas terças partes dos membros do Conselho
Superior.
Art. 106. Incumbe ao Corregedor-Geral do Ministério
Público:
I - participar, sem direito a voto, das reuniões do Conselho Superior;
I I - realizar, de ofício ou por determinação do Procurador-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncias,
apresentando os respectivos relatórios;
-III- instaurar inquéritO contra iritegrante da carreira e
propor ao Conselho Superior a instauração do processo administrativo conseqüente;
IV- acompanhar o estágio probatório dos membros do
Ministério Público do Trabalho;
V- propor ao Conselho Superior a exoneração de membro do Ministério Público dO Trabalho que não cumprir as
condições do estágio probatório.

SEÇÃO VII
Dos Subprocuradores-_Gerais do Trabalho
Art. 107. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho se~ão designados para oficiar junto ao Tribunal Superior do
Trabalho e nos ofícios na Câmara de Coordenação e Revisão.
Parágrafo único. A desigDaç;ío de Subprocurador-Geral
·-do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes
do previsto para a categoria dependerá de autOrização do
Cons~lh6-. Superior.
_Art. 108. Cabe aos Subprocuradores-Gerais do Trabalho, privatiVamente, ó exercíCio das.funções de:
- 1- Corregedor--Geral do Min-istério Públido do ·Trabalho;
II - Coordenador da Câmara de Coordena-ção e Revísão
do Ministério -PúbliCo âo -Trabalho.
·
Art. 109 .. Os Subprocuradores-Gerais do Trabalho ser3.o lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral do Trabalho.
SEÇÃOVIII
Dos Procuradores Regionais do Trabalho
Art. 110. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão designados para o fi dar jurito a·os ·Tribunais Regionais do
Trabalho.
Parágrafo úriico. Em caso de ·vaga ou de afastamento
de Subprocurador-Geral do Trabalho por prazo superior a
30 (trinta) dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral,
mediante aprovação do Conselho Superior, ProcuradOr Regional do Trabalho para substituição.
·
Art. 111. Os Procuradores Regionais do Trabalho serão lotados nos ofícios nas Procuradorias Regi~n.lis do T:rabalho nos Estados e no Distrito_ Feâeral.
SEÇÃOIX
Dos Procuradores do Trabalho
Are 112. Os Procuradores do Trabalho serão designados para funcionar junto aos Tribunais Regionais do Trabalho e, na forma das leis pro~suais, nOs litígios trabalhistas
que envolva.n., especialmente, interesses de menores e incapazes.
Parágrafo único. A designação de Procurador do Trabalho para oficiar em órgãos jurisdicionâis diferentes dos previstos para a categoria, dependerá de autorização do Conselho
Superior.
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Art. 113. Os Procuradores do Trabalho serão lotados
nos ofícios nas Procuradorias Regionais do Trabalho nos Estados e no Distrito Federal.

SEÇÃOX
Das Unidades de Lotação e de Administração
Art. 114. Os ofícios- ria Procuradoria-Geial do Trabalho e nas Procuradorias RegionaiS âo Trabalho nos Estados
e no Distrito Federal são unidades de lotação e de administração do MinistériO" Público do Trabalho.
Art. 115. A estrutura básica das unidades de lotação
e de administração será organizada por regulamento, nos termos da lei.
CAPÍTULO IV
Do Ministério Público Militar
SEÇÃO I
Da Competência, dos Órgãos e da Carreira
Art. 116. Compete ao Ministério Público Militar o
exercício das seguintes atribuições juntO aos 6rgãõs -da Justiça
Militar:
·
I -promover, privativamente, a ação penal pública;
II -promover a declaração de indignidade ou de incompatibilidade para o oficialato;
III- manifestar-se em qualquer fase do processo, acolhendo solicitação do juiz ou por sua ifiiciativa, quando entender existente interesse público que justifique- a intervenção.
Art. 117. Incumbe ao MinistériO Público Militar:
I - requisitàf-diligências investígatôf!ãS- e~ -instauração
de inquérito policial-militar, podendo acompanhá-los e produzir provas;
II -exercer o controle externo da ativídade da política
judiciária militar.
:
Art. 118. São órgãos do Ministério Público Militar:
I - o Procurador-Geral da Justiça Militar;
ll -o Colégio de Procuradores da Justiça Militar;
III- o Coóselho Superior do Ministério Público Militar;
IV - a Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério
Público Militar;
V --a Corregedoria do Ministério Público Militar;
VI -os Subprocuradores-Geraís da Justiça Militar;
VII -os Procuradores da Justiça Militar;
VIII- os Promotores de Justiça Militar.
Art. 19. A carreira do MinistériO Público Militar é
constituída pelos cargos de Subprocurador-Geral da Justiça
Militar, Procurador da Justiça Militar e Promotor da Justiça
Militar.
Parágrafo únicO. O cargo inicial é o de Promotor da
Justiça Militar e o do último nível é o de Subprocurador-Geral
da Justiça Militar.
SEÇÃO II
Do Procurador-Geral da Justiça MiUtar
Art. 120. O Procurador-Geral da Justiça Militar é o_
Cbefe do Ministério Público Militar.
.
Art. 121. O Procurador-Geral da Justiça Militar será
nomeado pelo Procurador-Geral da República, dent~e inte- ·
grantes da instituição, com mais de trinta e cinco anos e de
cinco anos de carreira, escolhidos em lista tríplice mediante
voto plurinominal, facultativo e secretO, pelo Colégio de Procuradores, para um mandato de dois anos, permitida uma
recondução, observado o mesmo processo. Caso não haja
número suficiente de candidatos com mais de dez anos na
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carreira, poderá concorrer à lista trfplíce quem contar mais
de cinco anos na carreira.
Parágrafo único. A exoneração do Procurador-Geral da
-Justiça Militar, antes do término do biénio, será proposta
pelo Conselho Superior ao Procurador-Geral da República.
mediante deliberação obtida com base em voto secreto de
duas terças partes de seus integrantes.
Art. 122. O Procurador-Geral da Justiça Militar designará, dentre os Subprocuradores-Gerais, o Vice-ProcuradorGeral da Justiça Militar, que o substituirá em seus iriij:ledimentos. Em caso de vacância, exercerá o cargo o Vice-Presidente do Conselho Superior, até o seu provimento defiriitivo.
Art. 123. Compete aó Procurador-Geral âa Justiça Militar exercer as funções atribuídas ao Ministério Público Militar
junto ao Superior Tribunal Militar, propondo as ações cabíveis
e manifestando-se nos processos de sua competência.
Art. 124. São atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar:
I - representar o Ministério Público Militar;
II- integrar, como membro nato, e presidir o Colégio
de Procuradores ·da Justiça Militar, o Conselho Superior do
Ministério Público da Justiça Militar e a Conlissão de Concurso;
I I - nomear o Corregedor-Geral do Ministério Público
Militar, segundo lista tríplice formada pelo Conselho Superior:
IV- designar um dos membros e o Coordenador da Câmara de Coordenação e_ Revisão do Ministério Público Militar;
V -designar, obsefvãdos _os critérios da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior. os ofícios em qtie exerCerão
suas funções os membros do MinistériO Público Militar;
VI -decidir, em grau de recurso, os conflitOs de- atribuições entre os órgãos do Ministério ·Público Militar;
_
VII- determinar a abertura de correição, sindicância
ou inquérito administrativo;
VIII- determinar a instauração de inquérito ou processo
administrativo cOntra servidores dos serviços auxiliares;
IX- decidii- processo disciplinai contra membro da carreira ou servidor dos serviços auxiliares, aplicando as sanções
que sejam de sua competência;

X- decidir, atendendo a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração parcial da lista bienal de designações;

XI -autorizar o afastamento de membros do Ministério
Público Militar, depois de ouvido o Conselho Superior, nas
hipóteses da lei;
XII- dar posse aos membros do Ministério Público Militar;
XIII - designar membro do Ministério Público Militar
para.
a) funcionar nos órgãos em qUe a participação da instituição seja legalmente prevista, ouvido o Co~selho Superior;
b) integrar comissões técnicas-Oü científicas, relacionadas
às funções da instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, em caso de vacância, afastamento temporário, ausência, impediment? ou
suspeição do titulat, na inexistência ou falta do substituto
designado;
.
.
XIV -homologar, ouvido o Conselho Supenor, o resultado do concurso para ingresso na carreira;
XV -fazer publicar o aviso de existência de vag_a_, _na
lotação e na relação bienal de designações;
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XVI- propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a _criação e extinção de cargos ·âa
carreira e dos ofícios em que devam ser exercidas suas funções;
XVII - elaborar a proposta orçamentária do Ministério
Público Militar, submetendo-a para aprovaÇãO", ao Conselho
Superior;
XVIII- encaminhar ao Procurador-Geral da República
a proposta orçamentária do Ministério Público Militar, após
sua aprovação pelo Conselho Superior;
· XIX - organizar a prestação de contas do exercício ·anterior, encaminhando-a ao Procurador-Geral da J3..epública; _
XX- praticar a tos de gestão administrativa,--financeira
e de pessoal;
-

XXI - elaborar o relatório de atividades do Ministéi-io
Público Militar;
XXII- coordenar as atividades do Ministério- Público
Militar;
XXIII- exercer outras atribuições previstas em lei.
Art. 125. As atribuições do Procurador-Geral da Justiça Militar, previstas no artigo anterior, poderão ser delegadas:
I - ao Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão, as dos incisos Xltl, alínea c, e XXII~
II-o Procurador da Justiça Militar, as dos inci:;;qs I
e XX.
SEÇÁOIII.
Do Colégio de Procuradores

da Justiça Militar
Art. 126. O Colégio de Procuradores da Justiça Militar,
presidido pelo Procurador-Geral da JustiÇa Militar, é iritegrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público da Justiça Militar.
_
Art. 127. Compete ao Colégio de Procuradores da_J,u~
tiça Militar:
I -elaborar, mediante voto plurinominal, facultativo .e
secreto, a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral
da Justiça Militar;
·
·
II -opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição.
_
- ::
§ 19 Para os fins previstos no inciso I _deste artigo, prescindir-se-á de reunião do Colégio de Procuradores, procedendo-se segundo dispuser o seu Regimento Interno, e exigindo-se o voto da maioria alfsoluta dos eleitores.
§ 29 Excepcionalmente, em caso de "iD.teresse relevante
da instituição, o Colégio de ProcuradoreS feunír-se-á ein ~~~1
designado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar, desde
que convocado por ele ou pela maioria de seus membros.
§ 3<:> O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
Militares disporá sobre Seu funcionament<?SEÇÁOIV
Do Conselho SuPerior do
Ministério Público Militar
Art. 128. O Conselho Superior do Ministério Público
Militar, presidido pelo Procurador-Geral da Justiça Militar,
-tem a seguinte composição:
,
I - o Procurador-Geral da Justiça Militar e o Vire-Presidente da Justiça Militar;
_
__
I I - os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar.
Parágrafo único.-- O Conselho Superior elegerá o seu
Vire-Presidente, que substituirá o Presidente em seus Impedimentos e em caso de vacância.
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Art. 129. O Conselho Superior- do Ministério Público
Militar reunir-se-á ordinariamente, uma vez por mês, em dia
previamente fl:xado, e, extraordinariarriente, quando convocado pelo Procurador-Geral da Justiça Militar ou por proposta
da maioria absoluta de seus membros.
Art. 130. Salvo disposição em contrário, as deliberações do Conselho.Superior serão tomadas por maioria simples
de._votos, presente a maioria absoluta dos seus membros.
§ lo:> Em caso de empate, prevalecerá o voto do Presidente, exceto e1n ma~~ria de sançõe-s, Cã.Sõ em que prevalecerá
a SÕlução mah~ favor_ável ao acusado.
§ 2• As deliberações do Conselho Superior serão publicadas no Diário da Justiça, exceto quando o Regimento Interno determine sigi~o.
Art. 131. Compete ao Conselho Superior do Ministério
Público Militar:
I - exercer o p-oder normativo no âmbito do Ministério
Público Militar, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regimento Inferno, o do Colégio de Procuradores da Justiça Militar e o da Câmara de Coordenação e
Revisão do Ministério Público Militar;
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso
na carreira;
.
___ _
_
· cJ- as norrilas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público Militar;
d) os critérios para distribllíÇão de inquéritos e quaisquer
outros feitos, no Ministério Público Militar;
e) os critérios de promoção por merecimento na carreira;
t) o procedimento para valiar o cumprimento das condições do estágio probatório;
-II indicar os integrantres da Câllla.~a de Coordenação e Revisão do- Ministério'Público Militar;
III- propor-a exoneração do Procurador-Geral da Justiça Militar;
IV- destituir, por iniciativa do Procurador-Geral do Ministério Público Militar e pelo voto de duas ter~s partes de
seus membros, antes do término do mandato, o Corregedor-Geral;
. .
. . . , ..• ~ .
V;:_ elaborar a lista tríplice destinada à promoção por
nierecinientb;
·
· - __ · · :
' ' VI- elabarar ~ lista tríplice para Corregedor-Gúaf do
MinistériO. Público :Militar;
·
:
· · -y'J:Í.:....:. :3.Pro.vâr ã. iiSta de_an_tigüidade do Ministério .PúJ:>lico Militar e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
VIII- indicar o membro do Ministério Público Militar
para promoção por aritigüidade~ observ~o o disposto no art.
_ 93~ Jf, alín~€1 d,_~à:~nstiNiÇ4~ :fe4e_raJ.;_ .,--, -,-~ .. - __ ;·-- _.
_ _lX ~opinar sobre a design:,tção de membro do ~m1sténo
Público Militar para:
a) funcionar nos órgãOS eill q_Uê: _a ·p3fticipaçã0 da:inStltúição seja legalmente prevista;
.
___ _
b) integrar comissões téCnicas ou científicas relacionadas
às funções da instituição;
X--opinar sobre_o afastamento temporário de membro
do MiniStériO Pi.íblico Militar;
XI..,..... autorizar. a designação, em caráter excepcional, de
membro do Ministério Público Militar, para exercíciO de atribuições processuais perante jiJ(zos, fn'bunãis óu ofícíos -diferentes dos estabelecidos para cada categoria;
XII- determinar a realização de:_ correi_çõ~s e sindicância:s e apreciar os relatórios co-rreSpondentes;
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II -manter intercâmbio com órgãos ou entidades que
XIII - determinar a instauração de processOs adlninísatuem em áreas afins;
trativos em que o acusado seja membro do Ministério Público
III - encaminhar informações técnico-jurídicas aos órMilitar, apreciar seus relatórios e propor as medidas cabíveis;
gãos institucionãis do Ministério Público Militar;
XIV - determinar o afastamento preventivo do exercício
IV - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
de suas funções, de membro do Ministério Público Militar,
policial militar, exceto nos casos de competência originária
indiciado ou acusado em processo disciplinar, e seu retomo;
do Procurador-Geral;
XV- designar a comissão de processo administrativO
V - resolver sobre a distribuição espeCial de inquéritos
em que o acusado seja membro do Ministério ·Público Militar;
XVI - decidir sobre o cumprimento do estágio proba- e quaisquer outros feitos, quando a matéria. por sua natureza
ou relevância, assim o exigir;
tório por membro do Ministério Público Militar, encaminhanVI - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
do cópia da decisão ao Procurador-Geral da República, quando Ministério Público Militar.
do for o caso, para ser efetivada sua e~oneração;
Parágrafo único. A competência fixada n__o inciso V será
XVII -decidir sobre remoção e disponibilidade de memexercida segundo critérios objetivos previamente _estabeleciM
bro do Ministério" Público Militar'· por motivo de interesse
dos pelo Conselho Superior.
público;
XVIII - autorizar, pela maioria· absoluta de seus memSEÇÃOV
bros, que o Procurador-Geral da Republica ajuíze ação de
parda de cargo contra membro do Ministério Público Militar
Da Corregedoria do Ministério Público Militar
que seja vitalício, nos casos previstos nesta lei;
Art. 137. A Corregedoria do Ministério Público MiliXIX- opinar sObre os pêdldos de reversão de membro
tar, dirigida pelo Corregedor-Geral, é o órgão fiscalizador
da carreira;
das atividades funcionais e da conduta dos membros do MinisXX - aprovar a proposta de lei para o aumento do
tério Público.
número de cargos da carreira e dos ofícios;
Art. 138. O corregedor-Geral do Ministério Público
XXI.- deliberar sobre a realização de concurso _para Militar será nomeado pelo Procurador-Gerã.l da Justiça Militar
ingresso ha carreira, designar os membros da Comissão de dentre os Subprocuradores-Gerais da Justiça Militar, integranConcurso e opiniar SObre a homologação dos resultados;
tes da lista tríplice elaborada pelo Conselho SuperiOr, para
XXII - exercer .outras funções atribuídas em lei.
mandato de ddis anos, renovável uma vez. § 1' Aplicam-se ao Procurador-Geral e aos demais
§ 19 Serão suplentes do Corregedor-Geral os demais
membro_s_ do Conselho Superior as normas processuais em integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar
geral, pertinentes aOs impedimentos e suspeição dos membros o -ProCurador-Geral.
do Ministério Público.
§ 2' O Corregedor-GEral poderá ser destituído, por ini§ 2'? As deliberações relativas aos incisos I, alíneas a
ciativa do Procurador-Geral, antes do término do ·mandato
e e, XI, XIII, XIV, XV e XVII somente poderão ser tomadas pelo voto de duas terças partes dos membros do Conselho
com o v.o_to favorável de, pelo menos, duas terças partes dos
Superior.
· ..
membros do Conselho Superior.
Art. 139. Incumbe ao Corregedor-Geral doMinistério
Público:
SEÇÃOV
-I- realizar, de ofício, ou pbr determinação do Procurador-Geral ou do Conselho.Superior, correições e sindicândas,
Da Câmara d~ coordenação e revisão do
apresentando os respectivos relatóriOs;
Ministério Público Militar
. . ·II - instaurar inqu'éritO ~óntra integrante· da carreira
Art. 132. · A Câmara de Coordenação e Revisão do Mi: e propor ao Conselho Superior a instauração do processo
nistério Público Militar é o ófgão de coordenação, de integra- administrativo ..conseqüente;
ção e de revisão do exercício funciórial na instit_uição.
III - acompanhar o estágio pfobatório dos membros
Art. 133. A Câmara de Coordenação e Reyisão do Mi- do Ministério Público Militar;
nistério Público Militar será organizada por ato normativo
- _IV ___,.propor ao Cons.elho Superior a exoneração' de meme o Regimento Interno, que di~porá sobre seu funcionamento, brO do Ministério Público Militar qUe não cump'rir as condições
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
do estágio probatório.
Art. 134. A Câmara de Coordenação e Revisá"· do
Miistério Públi~ Militar será composta pot .três membros
SEÇÃOVI
do Miinstério Público Militar, sendo um indicado pelo Pro cu-·
OS' Subprocu'"'!dores-Gerals
rador-Geral da Justiça Militar e dois pelo Conselho Superior'
do Ministério Público Militar, juntamente com seus. SJlplentes,
Da Justiça Militar
para um mandato de dois anos, dentre integrantes do último
Art. 140. Os Subprocurado>es-Gerais da Justiça Miligrau da carreira, sempre que possível.
tar serão designados para oficiar junto ao Superior Tribunal
Art. 135. Dentre os integrantes da Câmara de CoordeMilitar e à Ornara de Coordenação e Revisão.
nação e Revisão, um deles será designado pelo ProcuradoT•
Parágrafo único. A designação de Subprocurador-Geral
Geral para a função executiva de Coordenador.
Militar para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do preArt. 136. Compete à Câmara de Coordenação e· Revi, visto para a categoria dependerá de autorização .do Conselho
são do Ministério Público Militar:
Superior.
( - proinover a integraçãe. .e:-a eadrde!laçlo dos órgãos
Art. 141. Cabe aos Subprocuradores-Gerais da Justiça
institucionais do Ministério Público Militar, observado o prinMilitar, privativ.amente, o exercício das funções de:
cf.(!io iii independência funcional:
.
I - Corre.&!'.dor-Geral do Ministério Público Militaq

·-

·--·----------
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II- Coordenador da Câmara de Coordenação e Revisão
do Ministério Público Militar.

Art. 142. Os Subprocuradores~Gerais da Justiça Militar serão lotados nos ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça
Militar.
-- SEÇÃOV!l
Dos Procuradores da Justiça Militar
Art. 143. Os Procuradores da Justiça Militar serão designados para oficiar junto às Auditorias Militares.
§ 1\' Em caso de vaga ou afastamento do Subprocurador-Geral da Justiça Militar por prazo superior- ã 30 (trinta)
dias, poderá ser convocado pelo Procurador-Geral, mediante
aprovação pelo Conselho Superior, Procurador da Justiça Militar e nenhum desses aceitando, poderá ser convocado Promotor de Justiça Militar, para substituição.
.
§ 2 9 O Procurador da Justiça Militar convocadQ, ouo
Promotor de Justiça Mílitar, receberá a diferença de venci~
mentes, correspondente ao cargo de Subprocurador~Geral da
Justiça Militar, inClusive diárias e transporte se for o caso.
Art. 144. Os Procuradores da Justiça Militar serão lotados nos ofícios nas Procuradorias da Justiça Militar.
SEÇÃOVI!l
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III - requisitar à autoridade administrativa do Distrito
Federal e Te-rritórios a instauração de procedimento::; administrativos, podendo acompanhá-los e produzir provas;
IV- exercer o controle externo da atividadc da policia
âo Distrito Federal e da dos Territórios;
V- participar dos Conselhos Penitenciários;
VI -participar, como instituição observadora, na forma
e nas condições estabelecidas em ato do Procurador-Geral
da República, de qualquer órgão da administração pública
direta, indireta ou fundacional do Distrito Ft::deral. que tenha
atribuições correlatas às funções da Instituição;
VII - fiscalizar a execuçào da pena. nos processos de
competência da !ustiça do Distrito Federal e Territórios.
Art. 151. Cabe ao Ministério Público do Distrito Ft.!deral e Territórios exercer a defesa dos direitos constítucionais
do cidadão sempre que se cuide de garanti-lht.!s o respeito:

I - pelos Poderes Públicos do Distrito Federal;
II - pelos órgãos da administração púhlica, direta ou
indireta, do Distrito Federal;
III- pelos concessionários e permissionários do serviço
público do Distrito Federal;
IV- por entidades que exerçam outra função delegada
do Distrito Federal.
Art. 152. O Procurador-Geral de Justiça designará,
Dos Promotores da Justiça Militar
- dentre os Pro_curadores de Justiça e mediante prévia aprovação
Art. 145. Os Promotores d~ Justiça Militar serão desig~
do nome pelo Conselho Superior, o Defensor Distrital dos
nados para oficiar junto àS AUditorias Militares.
Direitos do Cidadão, para servir pelo prazo de dois anos,
Parágrafo· único. Em caso de vaga ou afastamento de
permitida a recondução, precedida de nova de:.cisão do Conse~
Subprocurador-Geral da Justiça Militar por prazó·superior lho Superior.
a 30 (trinta) dias, poderá ser convoca<;io_pelo Procurador~
§ 1~' Sempre que possível, o Defensor não acumulará
Geral, mediante aprovação do Conselho Superior, Procurador
o exercício de suas funções com outras do Ministério Público.
da Justiça Militar e nenhum desses aceitando, poderá ser con§ 2~' O Defensor somente será dispensado, antes do ter·
vocado Promotor da Justiça Militar, para a substituição.
mo de sua investidura, por iniciativa do Procurador~Geral
Art. 146. Os Promotores da Justiça Militar serão lota~
de Justiça, anuindo a maioria absoluta do Conselho Superior.
dos nos ofícios nas Procuradoriãs da Justiça Militar.
Art. 153. São órgãos do Ministério Público do Distrito
Federal
e Territórios:
SEÇÃúiX
I
o Procurador-Geral de Justiça;
Das unidades de lotação e de administração
II - o Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça:
Art. 147. Os 1 ofícios na Procuradoria~Geral dá Justiça
III -o Conselho Superior do Ministério Público do Dis~
Militar e nas Procuradorias da Justiça. Militar são unidades
trito Federal e Territórios:
de lotação e de administração do Ministério Público Militar.
IV - a Corregedoria· do Ministério Público do Distrito
Art. 148. A estrutura das unidades de lotação e de ad- Federal e Territórios;
ministração será orgÚli.Zada por regulamento, nos termos da
_V- as Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério
lei.
~
Público do .DistritO-Federal e TerritóriOs;
VI -os Procuradores de Justiça;
CAPÍTULO V
VII- os Promotores de Justiça;
Do Ministério Público do Distrito Federal--e
VIII- os Promotores de Justiça Adjuntos.
Territórios
Art. 154. A carreira do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios é constituída pelos ·cargos de Procurador
Seção I
de Justiça, Promotor de Justiça e Promotor de Justiça AdDa competência, dos órgãos e da carreira
junto,
.
.
- Pa_rá"grafo -único. O cargo inicial da carreira é o de ProArt. 149. O Minístério Público do Distrito Federal e
Territórios exercerá as suas funçóes nas causas de competência 'iirotor de Justiça Ad.iunto e o úhimo o de Procurador de
do Tribunal de Justiça e dos Juízes do Distrito Federal e Justiça.
'
Territórios.
SEÇÃO II
Art. 150. Incumbe ao Ministério Público do Distrito
Do Procurador-Geral de Justiça
Federal e Territórios:
I - instaurar inquérito civil e outros procedimentos admi·
Art. 155. O Procurador-Geral de Justiça é o Chefe do
nistrativos;
_Ministério Público do DistritO Federal e Tenitórlos.
Art. 156. O Procurador~Geral de Justiça será nomeado
II -requisitar diligências investigat.órias e a instãUração
de inquérito policial, podendo acompanhá-los e produzir pro~ ..Eelo Presidente da República dentte integrantes de lista trípli·
Fift elai?orada pelo ·col_égio d~ Procuradores e Promotores de
vas;
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Justiça, para mandato de dois anos, permitida uma recondução, precedida de nova lista tríplice.
§ 1" Concorrerão à lista tríplice os membros do Ministério Público do Distrito Federal com mais de cinco anos
de exercício nas funções da carreira e que não tenham sofrido,
nos_ últimos quatro anos, qualquer condenação definitiva ou
não estejam respondendo a processo penal ou administrativo.
§ 2" O Procurador-Geral poderá ser destituído, antes
do término do biénio, por deliberação da maioria absoluta
do Senado Federal, mediante representação do preside_nte
da República.
Art. 157. O Procurador-Geral de~ignará, dentr~.-.os
Procuradores de justiça, o Vice-Procuradór-Geral de Justiça.
que o substituirá e"m seus impedimentos. Em casO de v8.cância,
exercerá o cargo o" Yice-Presidente do Conselho Superior,
- -- ---até o seu provimento definitíVo.
Art. 158. COmpt!te ao- ProcuradOr-Geral de Justiça
exercer as funções atribuídas ao Ministério Público no Plenário
do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios~ pro~
pondo as ações cabíveis e manifestando-se nós processos de
__ _
sua competência.
Art. 159. Incumbe ao Procurador-Geral de Justiça, co·
mo Chefe do Ministéríó Pi.ítilico:
I -representar o Ministério Público do Distrito Federal
·e Territórios;
II -integrar, como membro nato, o Cõlégio de Ps~cura~
dores e Promotores de Justiça,o Conselho Superior e a Comissão de Concurso;
__
III -designar o Defensor Distrital dos DireitoS do Cida&o;
.
IV- designar um dos membros e o Çoo_rdenador_çle cada
uma das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministériõ
· Público do Distrito Federal e Territórios;
.V- nomear o Corregedor-Geral do Minístério-PúbHCo
do Distrito Federal e territórios;
-VI -decidir, em grau de recurso, os conflitos_ -de atribuições entre órgãos do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios.
VII - determinar a ab~rtura de corre.~ção; sindicância
ou inquérito administrcitivo;
- VIII- determinar a instauração de inquéritó ou proceSsO
administrativo contra servidores dos serviços auxiliares;
{X- decidir proceSso disciplinar contra membro da carreíra ou servidor dos serviços auXiliares, aplicando as sanções
que sejam de sua competência;
-X- decidir. atendendo a necessidade do serviço, sobre:
a) remoção a pedido ou por permuta;
b) alteração pardal da lista bienal de designaç-ôes;
XI- autorizar o~ afastamento de membros do Ministério
Público do Distrito Federal e TerritóriOs, depois de ouvido
o Conselho Superior, nas hipóteses da lei;
XII- dar posse aos membros do Ministério Público do.
Distrito Federal e Territórios;
---XIII- designar membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para:-- _ _ -a) funcionar nos órgãos em que a participação da ITistituição seja legalmente prevista, ouvido o Conselho Superior;···b) integrar comissões técnicas ou científicas, relaciOnadas
às funções da Instituição, ouvido o Conselho Superior;
c) assegurar a continuidade dos serviços, elll caso-ae vacância, afastamento temporário,. ausência~ impediri:Iento ou
suspeição do titular, na ineXistência ou· falta do substituto
designado;
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d) acompanhar procedimentos administrativos e inquéritos policiais, instau-rado~ em áreas estranhas à sua competência específica, desde que relacionados a fatos de interesse
da instituiç-J.o;
XIV- homologar, ouvido o Conselho Superior, o resultado do concurso para ingresso na carreira;
XV- fazer publicar o aviso de existência de vaga, na
lotação e na relação bienal de designações~
XVI- propor ao Procurador-Geral da República, ouvido o Conselho Superior, a criação e a extinção de cargos
da carreíra e dos ofícios em que devam ser exercidas suas
funçõ~s;

xvu- elaborar a proposta orçamentána ao Ministério
Público do Distrito Fedeial e Territórios, submetendo-a, para
aprovação, ao COnSelho Superior;
XVIII- encaminhar âo Procurador-Geral da República
a proposta orçamentária do Ministério Público do Distrito
Federal e Território~, após sua aprovação pelo Conselho Supe~
rior;
XIX - o~ganizar a prestação de contas do exercício anterior, encaminhando~ a ao Procurador~Geral da República;
XX- praticar a tos de gestão administrativa, financeira
e de pessoal;
.
XXI -elaborar o relatório de atividades do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios;
XXII~ coordena:t_ as atividades do Ministério Públíi::o
do Distrito Federal e Territórios;
XXIII- exercer outras atribuições previstas em lei.
Art 160. As atribuições do Procurador,Geral de justiça
preVistas noS incisos XIII, alínf:as c, d, XXII e XXIII, do
artigo anterior, poderão ser delegadas a Coordenação de Câmara de _Coordenação e Revisão.
SEÇÁO III
Do Colégio de Procuradores
e Promotores de justiça
Art. 16L O Colégio de Procuradores e Promotores de
Justiça, presidido pelo Procurador-Geral de Justiça, é integrado por todos os membros da carreira em atividade no Ministério Público do Distrito Federal e Territórios~
Art. 162. Compete ao Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça:
I - elaborar, mediante voto plunominal, facultativo e se~
creto, a lista tríplice para o cargo de Procurador-Geral de
Justiça;
II- opinar sobre assuntos gerais de interesse da instituição;
lli- elaborar. mediante voto plurinominal, facultativo
e secreto, a lista sêxtupla para a coiDposição do Tribunal
de Justiça do Distrito Federal e Territóri.os, sendo elegíveis
os membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios com mais de dez anos de carreira;
IV -eleger, dentre os Procuradores de Justiça e mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, quatro membros do Conselho Superior do Ministério Público do Distritp"
Federal e Territórios,
-_-··_:_v -elaborar, mediante voto pçurinominal, facultativo
e secreto, a lista sélxtupla para a composiçãO do Superior
Tribunal de JustiÇa, sendo elegíveis os membros do·Ministério
Pl.íblicoldo Distrito Federal e Territórios, com mais de trinta
e cinco e menos de sessenta e cinco anos de idade.
§ 1~ Para os fins previstos nos incisos I. II, II~ IV e
V, deste artigo, prescindir-so-á de reunião do Colégio de Pto-
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curadores e Promotores de Justiça, procedendo~se segundo
dispuser o seu Regimento Interno e exigindo-se o voto da
maioria absoluta dos eleitores;
§ 2~ Excepcionalmente, em caso de interesse relevante
da instituição, o Colégio de Procuradores e Promotores de
Justiça reunir-se-á em local designado pelo Procurador-Geral
de Justiça, desde que convocado por ele ou pela maioria de
seus membros;
§ 39 O Regimento Interno do Colégio de Procuradores
e Promotores de Justiça disporá sobre seu funcionamento.

SEÇÃOIV
Do Conselho Superior do Ministério Público do
Distrito Federal e Territorios
Art. 163. O Co:óselho Superior do MinistériO-Público
do Distrito Federal e Territórios, presidido pelo ProcuradorGeral de Justiça, tem a seguinte composição:
I - o Procurador-Geral de Justiça e o Vice-ProcuradorGeral de Justiça, que o integram como membros n.atos;
II- quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um
mandato de dois anos, na forma do _art. 162, iriciS<dV, desta
Lei, permitida uma reeleição;
III- quatro Procuradores de Justiça, eleitos para um
mandato de dois anos, por seus pares, mediante voto plurinominal, facultativo e secreto, permitida uma reeleição;
§ 19 Serão suplentes dos membros de que tratam os
itens II e Ill, os demais votados, em ordem decrescente, observando-se os critérios gerais de desempate.
§ 29 O Conselho Superior elegerá o seu Vice-Presidente, que substituirá o Presidente em seus impedimentos e em
caso de vacância.
Art. 164. O Conselho Superior do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios reunir-se-á ordinariamente,
uma vez por mês, em dia previamente fixado, e extraordinariamente, quando convocado pelo Procurador-Geral de Justiça ou por proposta da maioria absoluta de seus .membros.
Art. 165_. Salvo disposição em contrário; as deliberações do Conselho Superior serão tomadas por maioria simples
de votos, presente a maioria absoluta de seus membros.
Art. 166. Compete ao Conselho Superior do Ministério
PúblicO do Distrito Federal e Territórios:
I - exercer o poder normativo no âmbito do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios, observados os princípios desta lei, especialmente para elaborar e aprovar:
a) o seu Regime"ilto Interno, o do Colégio de Procuradores e Promotores de Justiça do Distrito Federal e Territórios
e os das Câmaras de Coordenação e Revisão do Ministério
Público do Di_stritó Fed~ial e Territórios;
_
b) as normas e as instruções para o concurso de ingresso
na carreira;
c) as normas sobre as designações para os diferentes ofícios do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
d)os critérios paia distribuição de inquéritos, procediemntos administrativos e quaisquer outros feitos no Ministério
Público do Distrito federal;
e) os critérios de prOmoçãO por merecimento, na carreira;
f) o procedimento para avaliar o cumprimento das _condições do estágio probatório;
I I -aprovar o nome do Defensor Distrital dos Direitos
do Cidadão;
ill - in,dicar os integrantes das Câmaras de Coordenação
e.Revisão;1
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IV- destituir, por iniciativa do Procurador-Geral e pelo
voto de duas terças partes de seus membros, o CorregedorGeral.
V- elaborar a lista tríplice destinada à promoção por
merecimento;
VI- elaborar a lista tríplice para Corregedor-Geral do
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
VII -aprovar a lista de antigüidade, do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios e decidir sobre as reclamações a ela concernentes;
VIII- indicar o membro do Ministério Público do Distrito Federal ~ territórios para promoção por antigüidade,
observado o disposto no art. 93, II, letra d, da Constituição
Federal;
IX- opinar sobre a designação de membro do Ministério
Público do Distrito Federal e Territórios pãra:
a)_ funcionar nos ógãos em que a participação da instítuição seja legalmente prevista;
b) integrar comissões técnicas ou cierttfficas relacionadas
àsfunções da instituição;
X- opinar sobre o afastamento temporário de membro
-do Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriOs;
XI- determinar a realização de correições e sindicânci3s
e apreciar os relatórios correspondentes;
XII- determinar a instauração de processos administrativos em que o acusado seja membro do Ministério Público
do Distrito Federal e Territórios, apreciar seus relatórioS e
propor as medidas cabíveis;
XIII- determinar o afastamento preventivo· do exercício
de suas funções, de membro do Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios, indiciado ou acusado em processo disciplinar, e seu retorno;
XIV -autorizar a designação, em caráier excepcional,
de membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para exercício de atribuições processuais perante juízos, tribunais ou ofícios diferentes dos estabelecidos para cada
categoria;
XV -designar a comissão de processo administrativo
em que o acusado seja membro do Ministério Público do
Distrito Federal e Territórios;
XVI - decidir sobre o cumpri-mento do estágio- probatório por membro do Ministério Público do Distrito Federal
e Territórios, propondo ao Procurador-Geral da República,
·quando for o caso, a sua exoneração;
XVII- decidir sobre remoção e disponibilidade de mem~r9. do f.4inistério Público do Distrito Federal e Territórios,
por motivo de intere~e_ público; _ .
XVIII - autorizar, pela maioria absoluta de seus membros, que o Procurador-Geral da República ajuíze ação de
perda de cargo contra membro do Ministério Público do Distrito Federal e TerritóriOs que seja vitalício, nos casos previstos
em lei;
XIX -opinar sobre os pedidos de reversão de membro
da carreira;
XX - aprovar a proposta de lei para o aumento do
número de cargos da carreira e dos ofícios;
XXI - deliberar sobre a .realização de concurso para
ingresso na carreira. designar· os membros da Comissão de
Concurso e opinar sobre a homologação dos resultados,
_ XXXI - aprovar a proposta orçamentária que integrará
o projeto de orçamento do Ministério Público da União;
XXIn - exercer outras funções atribuldas em lei.
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Parágrafo único. O Procurador-Geral de Justiça e os
membros do Conselho Superior estarão iinpedictOS de participar das decisões deste nos mesmos casos previstOs nas leis
processuais para o impedimento e a ·suspeiçáõ -de membros
do Ministério Público.
SEÇÃOV
.
Das Câmaras de Coordenação e Revisão
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é o órgão fiscalizador das atividade::. funcionai::. e da condutct

dos membros do Min~stério Público do Distri_to federal c_
TerritóriOs.
Art. 173. O Corregedor-Geral do Ministério Público
do Distrito Federal c Territórios será nomeado pelo Procurador-Geral dentre os Procuradores de Justiça integrantes de
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior. para mandato
de dois anos, renovável uma vez.
do Ministério Público do Distrito Federal e
§ 1" Não poderão integrar a lista trí_plice os membro~
Territórios
do Conselho Superior.
Art. 167. As Câmaras de CoordenaçãO e ReVisão do
§ 2? Serão suplentes do CorregedorRGeral os demais
Ministério Público do Distrito Federal e Territórios são órgãos
integrantes da lista tríplice, na ordem em que os designar
setoriais de coordenaçã-o. de integração- e de ~~visãodo exero ProcuradorRGeral.
cício funcional na instituição.
§ 3"' O Corregedor-Geral poderá ser destituído por iniArt. 168. As Câmaras de Coordenação e Revisão serão
ciativa do Procurador-Geral, antes_ do término do mandato.
organizadas por função _ou por matéria. através de ato normapelo Conselho Superior, observado o disposto no inciso IV
tivo.
do art. 167.
Parágrafo único. O Regimento Interno, que diSporá soR
Art. 174. Compete ao Corregedor-Geral do Ministério
bre o funcionamento das Câmaras de Coordenação e Revisão,
Público do Distrito Federal e Territórios:
será elaborado e aprovado pelo Conselho Superior.
I - par"ticipar. sem direito a voto, das reuniões do ConseArt. 169. As_ Câmaras de Coordenação e Revisão do
lho Superior;
.
_
Ministério Público Federal e Territórios serão compostas por
II_- realizar, de ofício ou por determmaçao do ProcuraR
três membros do Ministério Público do Distrito Federal e
dor-Geral ou do Conselho Superior, correições e sindicâncías.
Tertritóiios, sendo um indicado pelo Procurador-Geral de
apresentando os respectivos relatórios;
.
Justiça e dois pelo Conselho Superior do Ministério Público _
lll - instaurar inquérito contra integrante da carre1ra
do Distrito Federal e Territórios, juntamente com seus suplene propor ao Conselho Superior a instauração do processo
tes para um mandato de dois anos, dentre integrantes do
administrativo conseqüente;
último grau da carreira, sempre que possível.
_ IV - acompanhar o estágio probatório dos membros
Art. 170. Dentre os integrantes da respectiva -Câmara
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios;
de Coordenação e Revisão, um será designado pelo ProcuraR
V- propor ao Conselho Superior a exoneração de memdorRGeral para a função executiva de Coordenador.
bro do Ministério Público do Distrito Federal e Território~
Art. 171. Compete às Câmaras de Coordenação e Reque não cumprir as condições d~ e_s~ágio probatório._
visão:
I - promover a integração e a coo!P.~nação dos órgãos
institucionais Que atuem em ofícios ligados à sua atividade
SEÇÃO VII
setorial, observado o princípio da independência funcional;
Dos Procuradores de Justiça
II - manter intercâmbio com órgõas- ou entidades que
. Art. 175. Os Procuradores de Justíça serão de_~ignados
atuem em áreas afins;
para oficiar jUnto ao Tribunal de Justiça e nas Câma-ras de_
III - encaminhar informações t~cnico-jurfdiça_s aos órCoordenação e Revisão.
_
gãos institucionais qUe atuem em seu setor;
Parágrafo único. A designação de_ Pr_ocurado~ _df? ~ustiça
IV- homolog~r a promoção de arquivamento de inquéR
para oficiar em órgãos jurisdicionais diferentes do previsto
rito civH ou peças de informação ou -designar outro órgão
para a categoria dependerá de autorização do Conselho Supedo Ministério Público para fazê-lo;
_
_
rior.
V - manifestar-se sobre o arquivamento de inquérito
Art. 176. Cabe aos Procuradores de Justiça, privativapolicial, inquérito parlamentar oU peças de informação, exceto
mente, o exercício das funções de:
nos casos de competência Originária do Procurador-Geral;
I -Corregedor-Geral do Ministério Público do Dist~ito
VI -resolver sobre a distribuição especial de inquéritOs~
Federal e Tetritórios;
-feitos e procedimentos, quando a matéria, p"o{ sua -ti?tUieza
I I - Defensor Distdtai"dos Direitos do Cidadão.
ou relevância, assim: o exigir; ·
ill - Coárdenador de Câmara de Coordenação e ReVII - resolver sobre a distribuição especial de feitos,
visão;
que, por sua contínua reiteração, devem receber trataJDento
Art. 177. Os Procuradores de Justiça serãq lotados nos
uniforme;
ofícios na Procuradoria-Geral da Justiça do Distrito-Federal
VIII - decidir os conflitos de atribuição entre os órgãos
eTerrit6r1mL
. ·-.
do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Parágrafo único. A competência fixada nos incisoS -vr
e VII será exercida segundo critérios objetivoS previamente_
SEÇÃO VIll'
·
estabelecidos _pelo Conselho Superior.
Dos Promotores de Justiça
SEÇÃOVI
Art. 178. Os Promotores de Justiça serão designados
Da Corregedoria do Ministério Público do
para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito Federal
Distrito Federal e Territórios
e Territóros.
Parágrafo único. Os Promotores de Justiça serão lotaArt. 172. A Corregedoria do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, dirigida pelo Corregedor-Geral, dos nos ofícios previstos para as Promotorias de Justiça.
-

1

•

-

•
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Art. 190. O edital de abertura do concurso conterá a
relação dos cargos vagos,-com·arespectíva lotação, e fixará,
para as inscrições, prazo não inferior a trinta dias, contado
Art. 179. Os Promotores de Justiça Adjuntos serão dede sua publicação no Diário OficiS:I:
signados para oficiar junto às Varas da Justiça do Distrito
Art. 191. Não serão nomeados os candidatos aprovaFederal e Territórios.
_
Parágrafo único. Os Promotores de Justiça Adjuntos se- dos no concurso, que tenham completado sessenta e cinco
anos ou qüe venham a ser considerados inaptos para o exerrão lotados nos Qfí_c;ios previstos para as Promotorias de" Juscício do cargo, em_exame de higidez física e mental.
tiça.
- -Art. 192. O Procurador-Geral competente, ouvido o
SEÇÃOJX
Conselho Superior, decidirá sobre a homologação do concurDas Unidades de Lotação e de Administração
.so, dentro de trinta dias, contados da publicação do resultado
final.
Art. 180. Os ofícios ria Procuradoria-Geral da Justiça
Art. 1?3. O prazo de eficácia do concurso para efeito
do DistritO Federal e Territórios e nas Promotorias de Justiça
de nomeação, será de dois anos contados da publicação do
serão unidades de lotação e de administração do Ministério
__ a_to homologatório, prorrogável uma vez pelo mesmo período.
Público do Distrito Federal e Territórios.
Art. 194. A nomeação dos candidatos habilitados no
Art. 181. A estrutura básica da Procuradoria-Geral de
concurso obedecerá à Ordem de classificação.
Justiça será organizada por Regulamento, nos termos da lei.
§ 19 Os candidatos aprovados, na ordem de classificaTITULO III
ção, escolherão a lotação de sua preferência, na relação das
Das Disposições Estatutárias Especiais
vagas que, após o resultado do concurso~ o Conselho Superior
decidir que devam ser providas inicialmente.
CAPÍTULO I
§ 29 O candidato aprovado poderá renunciar à nomeaDa Carreira
ção correspondente à sua classificação, a"ntecipadaniente ou
SEÇÃOI
até o termo final do prazo de posse, caso em que o -renunciante
Do Provimento
será deslocado para o último lugar na lista dos classificados.
Art. 182. Os cargos do Ministério Público da Uni_ão,
SEÇÃO III
salvo os
Da Posse e do Exercício
de Procurador-Geral da República, Procurador-Geral do TraArt. 195~ O prazo para a posse nos cargos do Ministério
balho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Procurador-GePúblico- da União é de trinta dias, contados da publicação
ral de Justiça do Distrito Federal e Territ6iióS-, são de provido ato de nomeação, prorrogáveis por mais sessenta dias,
mento vitalício e constituem. as carreiras independentes de
mediante comunicação do nomeado, antes de findo o primeiro
cada ramo.
Art. 183_. A _vitaliciedade somente será alcançada após prazo.
_Parágrafo único. O empossado prestará compromisso
dois anos de efetivo exercíciO.
Art. 184. Os cargos das classes iniciais serão providos de bem cumprir os deveres do cargo, em ato solene, presidido
por nomeação, em caráter vitalício, mediante concurso públi- pelo Procurador-Geral.
Art. 1%. Para entrar no exercício do cargo, o emposco e específico para cada ramo.
sado terá o prazo de trinta dias, prorrogável por igual tempo,
Art. 185. É vedada a transferência ou aproveitamento
nos cargos do Ministério Público da União, mesmo ·de um mediante comunicação, antes de findo o prazo inicial.
para _outro de seus ramos.
SEÇÃOIV.
Do Estágio Probatório
SEÇÃO II
Art. 197. Estágio probatório é o período dos dois priDo Concurso
meiros anos de efetivo exercício do cargo pelo membro do
Art. 186. O concurso públcio de provas e títulos para Ministério Público da União.
ingresso em cada carreira do Ministério Püblico da União
Art. 19K Os membros do Ministério Público da União,
terá âmbito nacional, destinando-se ao preenchimento de to- durante o estágio probatório, somente poderão perder o cargo
das as vagas existentes c das que ocorrem no prazo de eficácia.
mediante decisão da maioria: absoluta do respectivo Conselho
Parágrafo único. O concurso será realizado, obrigato- Superior.
riamente, quando o número de vagas exceder a dez por cento
SEÇÃOV
do quadro respectivo e, facultativamente, a juíZO do Conselho
Das Promoções
Superior competente.
Art. 187. Poderão inscrevei-se nO concursO bachar~is
Art. 199. As promoções far-se-ão, alternadamente, por
-em Direito há pelo menos dois anos, de comprovada idonei- antigUidade e mereciiriento.
dade moral.
§ 1~ A promoção deverá ser realizada até trinta dias
Art. 188. O .concurso obebcdecerá ao regulamento ela- de ocorrência da vaga; não decretada no prazo legal, a promoborado pelo Conselho Superior competente, observado o dis- ção produzirá efeitos a partir do termo final dele.
§ 2~ Para todos os efeitos, será considerado promovido
posto no art. 31, desta lei.
Art. 189. A CorDissão de Concurso será integrada pelo o membro do Ministério P~blico da União que vier a falecer
Procurador-Geral, seu Presidente, por dois membros dores- ou se aposentar sem que tenha sido efetivada, no prazo legal,
pectivo ramo do Ministério Público e por um jurista de repu- a promoção que cabia por antigüidade, ou por força do art.
tação ilibada, indicados pelo Conselho Superior e por um 200, § 3•, desta lei.
·
advogado indicado pelo Conselho Federal da Ordem dos Ad§ 3~ É facultada a recusa de promoção, sem prejuízo
vogados do Brasil.
do critério de preenchimento da vaga recusada.
SEÇÃOIX
Dos Promotores de Justiça Adjuntos
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§ 49 É facultada a renúncia à promoção, em qualquer
tempo, desde que haja vaga na categoria imediatamente ante-:

rior.
Art. 200. O merecimento, para efeito de promoção.
será apurado mediante critériOs- de ordem objetiva, fixados
em regulamento elaborado pelo Conselho Superior do respec-

tivo ramo, qbservado o disposto-no art. 31 desta lei.
§ 19 A promoção -por merecimento só poderão concorrer os membros do Ministério Público da_ União com pelo
menos dois anos de exercício na categoria e integrantes da
primeira quinta parte da lista de antigüidade, salvo se não
houver com tais requisitos quem aceite o lugar vago; em caso

de recusa, completar-se-á a fração incluindo-se outros integrantes da categoria, na seqüência da ordem de antigüidade.
§ 29 Não poderá concorrer "à prõmoçáo por merecimento quem tenha sofrido penalidade de censura ou suspensão,
no período de um ano imediatamente anterior à ocorrência
da vaga, em caso de censura; ou _de dois anos, em caso de
suspensão.
§ 3"' Será obrigatoriamente promovido quem houver figurado por três vezes consecutivas, ou cinco alternadas, na
lista tríplice elaborada pelo Conselho Superior.
Art. 201. Não_ poderá concorrer à prontbçãõ _por merecimento, até um dia após o regresso, o membro do Ministério
Público da União afastado da carreira para:
I -exercer cargo eletivo ou a ele concorrer-;
II - exercer outro cargo público permitido por lei.
Art. 202. Para efeito de promoção, entende-se por antigüidade o tempo de efctivo serviço no ca~go, nos termo:s_da
leL
§ 1"' A lista de antigüidade será organizada no primeiro
trimestre de cada ano, aprovada pelo Conselho Superior e
publicada no Diário Oficial até o último dia do mês seguinte.
§ 2"' O prazo para reclamação contra a lista de antigUidade será de trinta dias, contados da publicação.
§ 39 O desempate na classificação pór- antigUidade será
determinado, sucessivamente, pelo tempo de serviço na respectiva carreira do Ministério Público da União, pelo tempo
de serviço público federal, pelo tempo de serviço público em
geral e pela idade dos candidatos, cm favor do mais idoso;
na classificação inicial, o primeiro desempate será determinado pela classifk:açao no concursO.
§ 4 9 Na indicação à promoção por antigüidade. o Conselho Superior somente poderá recusar o mais antigo_ pelo
voto de dois terços de seus integrantes, repetindo-se a votação
até fixar-se a indicação~

SEÇA0-\11
Dos Afastamentos

Art. 203. Sem prejuízo áõS vencimentos~ vantagens. ou
qualquer direito. o membro do Ministério_ Púhlico da União
poderá afastar-se de sUas funções:
I - até oito dias consecutivos. por motivo de casamento:
II -até oito-dias consecutivos. por motivo de falecimento
de cónjuge ou companheiro, ascendente ou descendente, irmão ou pessoa que viva sob sua dependência econôrnica:
III- até cinco diaS úteis. para comparecimento a encontros ou congresSC>"s~no âmhito da Instituição ou promovidos
pela entidade de classe a que pertença. att:'ndida a necessidade
do serviço.
Art. 204. O memhro do Ministério Púhlico da Uni:.io
poderá afastar-se do exercício de suas funçücs para:
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I -freqüentar cursos de aperfeiçoamen,to e estudos, no
País ou no exterior, por prazo não superior a dois anos, prorrogável, no máximo, por igual período;
II --cOmparecer a seminários ou congressos, no PaísOu no exterior;
_
III- ministrar cursos e sentinãí-toSdestinados ao ape-rféJ.:.--çoamento dos membros da instituição;
IV - exercer cargo eletivo nos casos previstos em lei ou a ele concorrer. observadas as seguintes condições: _
3) o afastamento será facultativo e sem remuneração,
durante o período entre a escolha como candidato a cargo
eletivo em convenção partidária e a véspera do registro da
candidatura na Justiça Eleitoral;
_ b) afastamento será obrigatório a partir do dia do registro
da candidatura pela Justiça.
V - ausentar-se do País em missão oficiãl;
§ 1"' O afastamento, salvo na hipótese do inciso IV só
se dará mediante autorização do Procurador-Geral, depois
de ouvido o Conselho Superior e atendida a necessidade de
serviço.
§ 2"' Os casos de afastamento previstos neste artigo darse-ão sem prejuízo do_s vencimentos, vantagens ou qualquer
direito inerente ao cargo, assegurada, em caso do inciso IV,
a escolha da remuneração prefeii.âa, sendo o tempo de ãfastamento considerado de efetivo exercício pãrã-todos os fins
e_ efeitos de direito.
§ 3"' Não se considera de efetivo exercício. para fins
de estágio probatório, o período e afastamento do membro
do Ministério Público da União.
§_ 4° Ao membro do M.i"9-istéfio Público_da União que
-haja se afasta_do de suas funções para o fim previsto no inciso
I. não _será concedida exoneração ou licença para tratar de
interesses particulares antes de decorrido período igual ao
de afastarhcnto. ressalvada a hipótese de ressarcimento do
que houver recebido a título de vencimentos e vantagens em
virtude do afastamento.
SEÇÀO VII
Da Reintegração
Art. 205. A reintcgraçiio. :que decorrerá de_ decisão judicial passada em julgado. é o reingresso do memhro do Ministério P~blico da União na carreira. com_ ressardmento dos
vencimentos e vantagens deixados de perceher em razão da
demissão, contando-se o tempo de serviço correspándente
ao afastamento.
§ 1" O titular do cargo no qual se_ deva dar a reintegração será reconduzido àquele que anteriormente ocupava.
o mesmo aconte_cendo com o titular do cargo para o uual
deva ocorrer a recondução: seõCfõ--da classe -iniCial o ca'rgo
objeto da reintc:-gração ou da recondução. seu titular_ ficará
em disponihilidade. com proventos idenricos à remuneração
que venceria. se em atividade estivesse. § 2\' A disponibilidade prevista no parágrafo anterior
cessará com o aproveitamento obrigatório na primeira vaga
que venha a ocorrer na ch1sse iniciaL
_
§ 3" O reconduzido. caso tenha sido promovido por merecimento, fani jus à pronwção na primeira v_aga ~ser provida
por idênti<.·o critl5riü. atribuillào-:.Se-lhe. quanto à :.mtigüidade
na classe. os_efeitos de sua promoção anteri()!'_. _
§ 4·· O rdrltegú1do scd suhmç;-tido ~() exame mêdico
exigido para o ing_re:-;so n:.1 ~.:arrcira. e. verific:.1ndo-se sua inaptid:.io para cxcn:icio do ~.:argo. scr<i aposc..'ntado, com as vantagem>_ a que teria direito, se dc:-t~vada a rt:>intc..·graç:.lo.

9616 sexta-feira 27

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

SEÇÃO VIII
Da Reversão e da Readmissão
Art. 206. A reversão é-o reingresso. ·na carreira, do
membro do Ministério Público aposentado, quando insubsistentes os motivos da aposentadoria.
§ 1'-' A reversão far-se-á de ofício ou a pedido.
§ 29 A reversão de ofícíO dar-se-á no _mesmo cargo ou,
se extinto este, em cargo a ele correspondente; caso se encontre provido o cargo, aplica-se o disposto no artigo anterior.
§ 3<.> A reversão__a pedido será feita no mesmo _cargo
.anteriormente ocUpado pelo aposentado, ou em cargo equivalente, e .dependerá das seguintes condições:
I -existência de vaga em cargo a ser provido mediante
promoção por merecinlento ~
II - inexistência de candidato aprovado em concurso,
quando se tratar de reversão para cargo de classe inicial da
carreira;
III- ter sido requerida até cinco anos depois da aposenR
tadoria;
IV - contar o aposentado menos de_ sessenta e cinco
anos de idade à data do pedido;
§ 4~ Será contado como tempo de serviço, para todm
os efeitos legais, o período entre a aposentadoria e a reversão,
se aquela tiver sido causada por erro administratiVo para o
qual não haja concorrido o aposentado.
§ s~ A reversão será condicionada ao resultado do exaR
me exigido para ingresso na carreira.
Art. 207. A readmissão é o reingresso, na carreira, do
membro do Ministério PúbliCO exonerado ã pedido.
§ 1o A readmissão far-seRá a pedido do interessado e
dependerá de inspeção rriédica favorável.
§ 29 A readmissão farRse-á em cargo da classe inicial
da carreira e dependerá da inexistência de candidato aprovado
em concurso. que aceite nomeação.
·

CAPÍTULO II
Dos Direitos
SEÇÃOI
Da Vitaliciedade e da Inamovibilidade

Art. 208. Os membros do Ministério Público da União,
após dois anos de efetivo exercício, s6 poderão ser demitidos
por decisão judicial transitada em julgado.
Parágrafo único. A propositura de ação para perda de1
cargo, quando decorrente de proposta do Conselho Superior
depois de apreciado o processo administrativo, acarretará o
afastamento do membro do Ministério Público daUnião_do
exercício ·de suas funções, com a perda dos vencimentos e
das vantagens pecuniárias do respectivo cargo.
Art. -'209. Os membros do Ministério Público da União
são inamovíveis, salvo motivo de interesse público, na fo'rma
desta lei.
Art. 210. A remoção, ·para efeito desta lei, é qualquer
alteração de lotação.
Parágrafo único. A remoção será feita de ofício; a pedido singular ou por permuta.
Art. 211. A remoção de ofício, por iniCf3tíV3. do Procurador-Geral, ocorrerá somente por motivo de interesse público, mediante decisão do Conselho Superior, pelo voto de
dois terços de seus membros, assegurada ampla defesa.
Art. 212. A remoção a pedido atenderá à conveniência
do serviço, mediante requerimento apresentado. nÓs ·quinze
dias seguinteS ã publicação de aviso da existência de vaga;
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ou, decorrido este prazo, até quinze dias após a publicação
da deliberação do Conselho Superior sobre a realização de
concurso para ingresso na carreira.
§ 19 O aviso será publicado no Diário Oficial, dentro
de quinze dias da vacância.
§ 2" Havendo mais de um candidato à remoção, ao fim
do primeiro prazo previsto no caput deste artigo, será removido o de maior antigüidade; após o decurso de tal prazo,
prevalecerá a ordem cronológica de entrega dos pedidos.
Art. 213. A remoção por permuta será concedida mediante requerimento dos interessados .
SEÇÃO II
Das Designações
Art. 214. A desigriação: para oS fe"itõs desta lei, é o
ato que discrimina as funções que sejam compatíveis com
as previstas nesta lei, para cada classe das diferentes carreiras.
Parágrafo único. A designação para o exercfcio de funções diferentes das previstas para cada classe, nas respectivas
carreiras, somente será admitida por interesse do serviço, exigidas a anuência do designado e a autorização do Conselho
Superior.
Art. 216. As designações serão feitas observados ~s critérios ·da lei e os estabelecidos pelo Conselho Superior:
I - para o exercício de função definida por esta lei;
I I - para o exercício de função nos ofícios definidos em
lei.
Ari. 217. As designações, salvo quando estabelecido
outro critério por esta lei, serão feitas por lista, ·no últímo
mês do ano, para vigorar por um biénio, facultada a renoR
vação.
Art. 218. A alteração da lista poderá ser feita, antes
do termimo do prazo, por interesse do serviço, havendo:.
I - provimento de cargo;
II- desproviiric!nto de cargo;
III -criação de ofício;
IV- extinçã·o de ofício;
V -pedido de permuta.
Art. 219. A alteração parcial da lísta, antes do termo
do prazo, quando modifique a função do designado, sem a
sua anuência, somente será admitida nas seguintes hipóteses:
I - extinção, por lei, da função ou ofício para a .qual
estava designado;
II- nova lotação, em decorrência de:
a) promoção; e
b) remoção;
III -afastamento ou disponibilidade;
IV -aprovação pelo Conselho Superior, de propostas
do Procurador-Geral, pelo voto secreto de dois terços de seus
membros.
Parágrafo único. A garantia estabelecida neste artigo
não impede a acumulação event1.1al d~ ofícios .O_l.l que sejam
ampliadas as funções do designado, _
Art. 220. Os membros vitalícios do Ministério Público
ctã União poderão ser postos em disponibilidade, com vencimentos proporcionaiS ao tempo de serviço. por motivo de
interesse público, mediante decisão do Conselho Superior,
pelo voto de dois terços de seus membros, assegurada ampla
def~sa.

SEÇÃOIII
Das Férias e Licenças
Art. 221. Os membros do ~tinisténo t>úblico terão direito a férias de s~s-Senta dias por.._ ano, contínuOs ou divididos
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em dois períodos iguais, salvo acúmulo por necessidade de
serviÇo e pelo máximo de dois anos.
_
§ 1"' Os_ períodos de gozo de. férias dos mem~ros do
Ministério Público da União, que ofiéíem perante Tribunais,
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b) não será devido a quem houver sofrido penalidade
de suspensão durante o período aquisitivO' ou tiver gozado
as licenças previstas nos incisos II e IV;
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantagens ou qualquer direito i?erente_ao. cargo.
§ 4~ A licença prevtsta no mciSO IV poderá se~ con~e
dida ao membro do Ministério Público da União v1talfcto,
pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração, observadas as seguintes condições:

deverão ser simultâneos com os das férias coletivas destes,
salvo motivo relevante ou o interesse do serviço.
§ 2"' Independentemente de solicitação, será paga ao
membro do Ministério Público da União, por ocasião das
férias, importância correspondente a 1/3 (um terço) da remuneração do período em que as mesmas devam ser gozadas.
- ~) poderá ser inteiTompida: a qÚalquer tempo, a pedido
§ 3" ó pagamento da remuneração das fériãs será efedo interessado ou no interesse do serviço;
tuado até 2 (dois) dias antes do iníciO de gozo do respectivo
b) não será concedida nova licença antes de decorrido
período, facultando-se a conversão de 1/3 (um terço} das mes2 (dois) anos do término da anterior.
mas em abono pecuniário~ requerido com pelo menos 60 (ses§ 59 A licença prevista no inciso V será devido ao memsenta) dias de antecedência, nele considerado o valor do ac'fésbro do Ministério Público da União investido em mandato
cimo previsto no § 2~.
em confederação, federação, associação de classe de âmbito
§ 4~ Em casp de exoneração, será devida ao membro
nacional ou sindicato representativo da categoria, observadas
do Ministério Público da União indenização relativa ao períoas seguintes condições:
do de férias a que tiver direito e ao incompleto, na proporção
a) somente farão jus à licença os eleitos para os cargos
de 1112 (um doze avos) por mês de efetivo exercício, ou fração
de direção ou representação nas referidas entidades, até o
superiora 14 (quatorze) dias, calculada com base na remunemáximo de 3 (três) por entidade;
ração do mês em que for publicado o ato exoneratório.
. b) a licença terá duração igual à do mandato, podendo
Art. 222. O direito a férias será adquirido após o priser prorrogada no caso ~e reeleição, e por u~a única vez;
meiro ano de exercício.
c) será concedida sem prejuízo dos vencimentos, vantaArt. 223. Conceder-se-á aos membros do Ministério
gens ou qualquer direito inerente ao cargo.
Público da União licença:
§ 6~ É vedado o exercício de atividade remunerada duI -por motivo de doença em pessoa da família;
rante o período da licença prevista no inciso I.
II- por motivo de afastamento do cônjuge ou compa§ 7• A licença concedida dentro de 60 (sessenta) dias
nheiro; ·
do término de outra da mesma espécie será considerada como
III -prêmio por tempo de serviço;
prorrogação.
Art. 224. Conceder-se-á aos membros do Ministério
IV- para tratar de interesse particulares;
V- para desempenho de mandato classista.
Pú,blico da União, além das licenças previstas no art. 223,
§ 1~ A licença prevista no in~isl.? I será precedida de
licenças:
exame por médico ou junta médica oficial, considerando-se
I- para tratamento de saúde, a pedidO ou de ofício, com
pessoas da família o cônjuge ou companheiro~ o padrasto, base em perícia médica, observadas as seguintes condições:
a madrasta, o ascendente, o descendente, o e~t_e_~do, o colaa) a licença será concedida sem pre j ufzo dos vencimentos
teral consagüíneo ou afim até O seguridó grau civil. A licença
e vantagens do cargo;
_ . ___
_ __
.- _
estará,submetida, ainda, as seguintes condições:
b) a perfciã será feita por médiCo ou junta médica oficial,
a) sprnente será deferida se a assistência direta do mem- se necessário, na residência do examinado ou no estabelebro do Ministério Público da União for iridispensável c não dmento hospitalar em que estiver internado; _
puder ser dada simultaneameilte com o exercício tio cargo;
c) inexistindo médico oficial, será aceito atestado passado
b) será concedida sem prejuízo dos venc~entos, vanta- - por médico particular;
·
gens ou qualquer direito inei"ente ao cargo, salvo para conta_ d) findo o prazo da licença, o licenciado será submetido
gem de tempo de serviço em estágio probatório, até 90 (noven- a inspeção médica oficial, que cOncluirá pela volta ao serviço,
ta) dias, podendo ser prorrogada por i_gual prazo nas r:_nesmas
.
pela prorrogação da licença oU pela aposentadoria;
condições. Excedida a prorrogação, a licença será constderada
e) a existência de indícios de lesões orgânicas ou funciOcomo .E_ara tratar de interesses particulares.
nais _é motivo de inspeção médi~a;
§ 29 A licença prevista no inciso II poderá Ser concedid~
II- por acidente em serviço, observadas as seguintes
quando o cônjuge ou co~n:panheiro f~~ ~~ocado para o~t~o
condições:
ponto do território nacional, para o ext~rior oup-~-ra ~xerctcto.
a) configura acidente em serviço o dano físico ou mental
de mandato eletivo dos PoderesFxecuhvo e Leg:tslattv~ será
que se relacione, rnediata ou imediatamente, com as funções
por prazo indetenninadQi.'e sem remuneração,_salvo se o m~I_Il: exercidas;
bro do Ministério Público da Uriião puder ser lotado, provisob) equiparar-se ao acidente em serviço o ano decorrente
riamente, em ofício vago no local para onde 'tenha se deslocado
de agressão. não provocada e sofrida no exercício funcional,
e compatível com o seu cargo, caso em que a licença será be!Jl como o dano sofrido em trânsito a ele pertinente;
convertida em remoção provisória.
c) a licença será concedida sem prejuízo dos vencinientos
§ 39 A licença prevista ao inciso III será devida após, e vantagens inerentes ao exercício do cargo~
cada quinqüênio ininterruptO de exercício, pelo prazo de três
d) o acidentado em setviço, que necessite de tratamento
· .
meses, observadas as seguintes condições:
_ __
especializado não disponíVel em instituição pública poderá
a) 'Será convertida em pecúnia em faVor dos beneficiários ser tratado em instituição pi"ivada, à conta de recursos públido membro do Ministério Público da União falecido, qur.:
cos, desde que o tratamento seja.reeom~ndado por junta médinão tiver goz~do;
~ oficial;
·
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e) a prova do acidente deverá ser feita no prazo de 10
(dez) dias contados de sua ocorrência, prorrogável quando
as circunstâncias o exigirem;
III - à gestante, por 120 (cento c vinte) dias. observadas
as seguintes condições:
a) poderá ter início no primeiro dia no nono mês de
gestação, salvo antecipação por prescrição médica;
b) no caso de nascimento prematura, a licença terá início
a partir do parto;
·
·
c) no caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do
evento a mãe será submetida a exame médico e, se julgada
apta, reassumirá as Su-a:s fUnções;
d) em caso de aborto atestado por médico oficíal, a licença dar-se-á por 30 (trinta) dias, a partir da sua ocorrência:
IV- pelo nascimento ou a doação de filho, o pai ou
adotante, até 5 (cinCO) dias consecutivos;
V- pela adoção ou a obtenção de guarda judicial de
criança até 1 (um) ano de idade, o prazo da licença da adotante
ou detentora da guarda será de 30 (trinta) dias.

Dos Vencimentos e Vantagens
Art. 225. Os ri:tembros do Ministé-riá Públíco d3 União
receberão o vencimento, a representação e as gi~ltifícações
prevista em lei.
§ 19 Sobre os vencimentos inCidirá a gratifi"C<ição adicional por tempo de serviço, à razão de 1% (um por cento)
por ano de serviço público efetivo, sendo computado o tempo
de advocacia, até o máximo de 15 (quinze) anos, desde que
não cumulativo com tempo de serviço público.
§ 29 A representação e as gratificações íhCõrporam-se
aos vencimentos e aos proventos para todos os efeitos legais.
§ 39 Os vencirrientoS serãO fi-xados com a diferença não
superior a dez por cento de uma para outra das das classes
de cada carreira.
§ 4~ Os S~bprocuradoreS-verais do Ministério Público
da União terão os mesmos vencimentos e yaritagens.
Art. 226. Os venCimentoS do Procurador-Geral da República são os de Subprocurador-Geral da República, acrescidos de vinte por cento, não podendo exceder os valores
percebidos como remuneração em espécie, a qualquer título,
por MinistrOs do Supremo Tribunal Fede~al.
_ Parágrafo úníco. O acréscimo pfevistO nest_e_ artíg() n-áo
se incorpora aos vencimeritos- do cargo de Procurador-Geral
da República.
Art. 227. As gratiftcáÇOies perce0id3S-cm caráter geral
pelos membros do Ministério Público da União serão acrescidas de percentuais, fixados por ato do Procurador-Geral
da República, em caso de:
I - exercíco em ofíco de difícil provimento, assim definido em ato do respectivo Conselho Superior;
I I - exercício cumulativo de ofícios c funções;
III- exercício cumulativo de função eleitoral;
IV- exercício em ofício situado em local insalubre ou
em circunstâncias de acentuado risco à saúde ou à vida;
Art. 228. _ Oslliembros dó Ministério Público da União
farão jus, ainda, às seguintes vantagens:
I - ajuda de custo em caso de:
a) remoção de ofício, promOção Ou noméàçã6 qtfe impor~
te em alteração do domicilio legal, para atender às despesas
de instalação na nova sede de exercício em valor correspondente e até três meses de vencimentos;
-
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b) serviço fora da sede de exercício, por período superior
a 30 (trinta) dias, em valor correspondente a 1/30 (um trinta
avos) _dos vencimentos, pelos dias em que perdurar o- serviço,
__ _
sem prejuízO- da percepção de diárias.
l l - diárias, por serviço eventual fora da sede, de valor
mínimo equivalente a 1/30 (um trinta- avos) dos vencimentos
para atender às despesas de locomoção, alimentação e pousada;
-In- trarispbrte:
a) pessoal e dos dependentes, bem como de mobiliário,
em caso de remoção, promoção ou nomeação, previstas nas
alíneas a do inciso I;
b) pessoal, no caso de qualquer outro deslocamento a
serviço; fora da sede de exercício.
IV- auxílio-doença, no valor de um mês_ de vencimentos, quando ocorrer licença para tratamento de saúde por
mais de doze meses, ou invalidez declarada no curso deste
prazo;
V- salário-famnia;
YI- pro labore pela atividade de magistério, por horaaula proferida em cursos, seminários ou outros eventos destinados ao aperfeiçoamento dos membros da Instituição.
VII- assistência -médico-hospitalar, extenSiva aos inativos. pensionistas e dependentes, assim entendida como o con~
junto de atividades relacionadas com a prevenção, conservação ou rec~pcração da saúde abrangendo serviços profissionais médicos, pararriédicos, farmacêuticos e odontológicos,
bem como o fornecimento e a aplicação dos meios e dos
cuidados essenciais à saúde;
VIII- auxílio-moradia. em caso de lotação em loCal cujas condições de_ moradia sejam particularmente difícieis ou
onerosas, assim definido em ato do Procurador~Geral da Re~
pública;
IX- gratificação natalina, correspondente a 1/12 (um
doze avos) da remuneração a que fizer jus no mês de dezembro, por mês de exercício no respectivo ano. considerando-se
como mês integral a fração igual ou superior a 15 (quinze
dias).
§ 19 A gratificação natalina será paga até o dia 20 (vinte)
do mês de dezembro de cada ano.
_§ 29 Em caso de exoneração antes do mês de dezembro,
a gratifcação natalina será proporcional aos meses de exercício
e calculada com base na remuneração do mês em que _ocorrer
·
_
a exoneração.
§ 3~ A gratificação natalina não será considerada para
cálculo de qualquer vantagem pecuniária.
§ 4o Em caso de nomeação, as vantagens previstas nos
incis-os I, alínea a, e III, alínea a_, são extensivas ao membro
do Ministério Público da União sem vínCulo estatutário imediatamente precedente, desde que seu último domicíJio voluntário date de mais de doze meses.
§"- 5\> -O-PrOcurador-Geral da República arbitrará os valoreS das vantagens previstas nos incisos II, III, V, VI e VII.
§ 6~ A assistência rilédico-hospitalar de que trata o inci~
so VII deste artigo será proporcionada pela União, de preferênciã através de seus serviços, de acordo com normas e condi~
ções reguladas po_r ato do Procurador-Geral da República,
sem prejuízo da assistência devida pela previdência social.
§ 79 O Procurador-Geral da Repl1blica fixará e atualizará, periodicamente, atendidas as normas previstas neste artigo, o valor das vantagens nele estipuladas.
§ s~ À família dO -membro do Ministério Público da
UniãO que falecer no prazo de 1 (um) ano a partir de remoção
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de ofício, promoção ou nomeação de_ que te~ a resultado
mudança de domicílío legal, serão devtdos a aJuda de custo
e o transporte para a localidade de origem, no prazo _de 1
(um) ano, contado do óbito.
_
__ _
. . .
Art. 229. Salvo por imposição legal, ou ordem JUdiCial,
nenhum desconto inddirá sobre a remuneração ao provento
e à pensão devida aos membros do Ministério Públi.~o da
União ou a seus beneficiários.
§ 1~ Mediante autorização do devedor, poderá haver
consignação em folha de pagamento a favor de terceiro. .
§ z~ As reposições e indenizações em favor do eráno
serão descontadas em parcelas mensais de valor não excedentes à décim3-parte da remuneração ou provento;- em valores atualizados.
Art. 230. O me_mbro do Ministéri Público da União
que, estando em débito com o erário, f?r dcr~:J.i~i?o, exonerado
ou que tiver sua aposentadoria ou dispo_mblltda?~ cassada,
terá o prazo de 60 (sessenta) dias para qmta~ o ~ebtto. . .
Parágrafo único. Não ocorrendo a qu1taçao do_ deb~to
no prazo estabelecido neste artigo, deverá ele ser mscnto
em dívida ativa.
Art. 231. A remuneração, o provento e a pensão dos
membros do MiniStério Público_ da União_ e de seus beneficiários não serão objeto de arresto, seqüestro ou penh?r_a,
salvo em caso de dívida de_ alimentos, resultando de dec1sao
judicial.
SEÇÃOJV
Da Aposentadoria e da Pensão
Art. 232. O membro do Ministério Público da União
será aposentado, com-pulsoriamente, por invalidez ou aos: setenta anos de idade, c facultativamente aos trint3: anos de
serviço. após cinco anos de exercíCio efetivo-mi-carteira.
§ 1" Será contado como tempo de serviço para aposentadoria. não cumulativamente, até o limite de. q-uinze anos,
o tempo do exercíco da advocacia.
§ 2~ O membro do Ministério Público da União também
poderá ser aposentado, voluntariamente, aos sessenta e cinco
anos de idade, se homem, e aos sessenta, se mulher, com
proventos proporcionais ao tempo de serviÇo.
'
§ 3~ A aposentadoria por invalidez será precedida de
Ilicença para tratamento de saúde por período não excedente_
a vinte· e quatro meses, salvo quando o laudo mé~ico _concluir
· pela incapacidade defmitiva para o exercíco de suas funções.
§ 4" Será aposentado o membro do MinistériO Público
que, após vinte e quatro meses contínuOs de licença para
tratamento de saúde, for considerado inválido para o exercício
de suas funções; não terá efeíto interruptivo deSse pr~z~ q~a~
quer perfodo de exercíco das funções inferiOr a trinta ~ias.
Art. 233. Os proventos da aposentadoria s~~~o integrais.
_
._
Parágrafo único. Para o cálculo dos proventos da aposentadoria serão considerados os vencimentos do cargo ime~
diatamente su~rior ao último exercido pelo aposentado; caso
a aposentadoria ·se dê no ú~timo nível da carreira, os vencimentos deste serão. acrescidos do percentual de vinte por cen~
to.
Art. 234. Os proventos da aposentadoria serão revistos
na mesma proporção e data em que se niódif~car a _remunerçaão 'ctos membros do Ministério PúbTíco em atividàde,
sendo também estendidos aos inativos quaisquer benefícios
e vantagens novas asseguradas à carreira, ainda que por força
de transforma_ç~o ou reclassificação do ca~o.
1
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Art. 235. O apoSentado conservará a prerrogativa prevista no art. 18, item li, letra e, desta lei.
Art. 236. A pensão por morte, devida pelo órgão previdenciário aos dependentes de membros do Ministério Público
da União, corresponderá à totalidade dos vencimentos ou
proventos do falecido, assegurada a revisão do benefício, na
forma do art. 234, desta lei.

CAPÍTULO III
Da Disciplina
SEÇÃO I
Dos Deveres e Vedações
Art. 237. O_membro do Ministério Público da União,
em respeito à dignidade de suas funções e à da Justiça. deve
observar as normas que regem o seu exercíco e especialmente.
r- cumprir os prazos processuais;
I I - guardar segredo sobre assunto de caráter sigiloso
que conheça em razão do cargo ou função;
III- velar por suas prerrogativas institucionais e processuais;
IV- prestar informações aos órgãos _da administração
superior do Ministério Público, quando requisitadas;
V- atender ao expediente forense e participar dos atos
judiciais, quando for obrigatória a sua presença; ou assistir
a outros, quando conveniente ao interesse do serviço;
VI- de_clarar-se suspeito ou impedido, nos termos da
lei;
VII- adotar as providências cabíveis em face das irregularidades de que tiver conhecimento ou que ocorrerem nos
serviços a seu cargo;
VIII - tratar com urbanidade as pessoas com as quais
se relacione em razão do serviço;
IX- desempenhar com zelo e probidade as suas funções;
X - guardar decoro pessoal.
Art. 238. É vedado ao membro do Ministério Público
da União:
I - receber, a qualquer título e sob qualquer pretexto,
honorários, percentagens ou custas processuais;
I I - exercer a advocacia;
III- exercer o comércio ou participar de sociedade comercial, exceto como cotista ou acionista;
IV- exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer
outra função pública, salvo uma de magistério;
_ V --'--exercer atividade político-partidária~ ressalvaQ.a a filiação e o direito de afastai-se ·para exercer cargo eletivo ou
a ele concorrer.
SEÇÃOII
Dos Impedimentos e Suspeições
Art. 239.- Os impedimentos e as suspeições dos membros do__Ministéri? Públit? são ?S prt?visto~ em lei.
SEÇÃO III
· Das Sanções
Art. 240. Os membros do Ministério Público são passíveis das seguintes sanções disciplinares:
I - advertência;
I I - censura;
III- suspensão;
IV- demissão; ~
V -cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
Art. 241. As sanções previstas no artigo anterior serão
aplicadas:
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I -a de advertência; reservadamente e por escrito, em
caso de negligência no exercício das funções;
II - a de censura; reservadamente e por escrito, em caso
de reincidência em falta anteriormente punida com advertência ou de descumprimento de dever legal;
III- a de suspensão; até quarente e cinco dias, em caso
de reincidência em falta anteriormente punida com censura.
IV- a de suspensão, de quarenta e ciilco a noventa dias,

em caso de inobservância das vedações impostas por esta lei
ou de reincidência em falta anteriormente punida com suspensão até quarenta e cinco di~s;
V- as de demissões, nos casos de:
a) lesão aos cofres públicos, dilapidação do património
nacional ou de bens confiados à sua guarda;
b) improbidade administrativa, nos termos do_ art._ .37 ,_
§ 4', da Constituição Federal;
c) condenação por crime praticado com abuso de poder
ou violação de dever para com a Administração Pública, quan~
do a pena aplicada for igual ou superior a dois anos;
d) incontinência pública e~escandalosa que comprometa
gravemente, por sua habitualidade, a digriidade da Instituição;
e) abandono de cargO;
f) revelação de assunto de caráter sigiloso, que conheça
em razão do cargo ou função, comprometendo a dignidade
de suas funções ou da justiça;
g) aceitação ilegal de cargo ou função pública;
h) reincidência no descumprimento do dever legal, anteriormente punido com a suspensão prevista no item anterior.
VI- cassação de aposentadoria ou de disponibilidade,
noS casos de falta punível com demissão, praticada quando
no exeicíco do cargo ou função.
-§ 19 A suspensão importa, enquanto durar, a perda dos
vencimentos e das vantagens pecuriiárias inerentes ao exercício
do cargo, vedada a sua conversão em multa.
§ 29 -·considera-se reincidência, para os efeitos desta lei,
a prátfca de,nova infração, dentro dê'quatro anos após cientificido o infrator do ato que lhe tenha imposto sanção disciplinar.
§ 3~ Considera~se abandono do cargo a ausência dQ
membro do Mjnistério Pt'iblico ao exercíco de suas funções,
sem causa justificada. por mais de_ trinta dias consecutivo~;
§ 4~> Equipara-se ao aband~no de cargo a falta injustificada por mais de sessenta dias íntercaladas, no período de
doze meses.
·
- ,
· .
§ ·Ss> A demissão poderá ser convertida, uma única vez,
em suspensão, nas hipóteses" previstas nas alíneas a e h do
inciso V, quando de pequena gravidade o fato ou irrelevante
os danos causados, atendido o disposto no art. 245.

An. 242. Na aplicação das penas disciplinares, conside·
rar-se-ão os antecedentes do infrator, a natureza e a gravidade_
da infração, as circunstânSias em que foi praticada e os danos
que dela resultaram ao setviço ou à dignidade da Instituição
ou da Justiça.
Art. 243. As infrações-disciplinares serão apüradas em
proçesso administr~tivo; qUando lhes forem cominadas pénas
de dçmissão> de cassação de aposentadoria ou de disponibilidade., a imposição destas dependerá, também, de decisãe
judicial com trânsito em julgado.
'
Art. 244. CollJP<'te ao Procurador-Geral de cada ramo
do Min\il~rio Públieo da União aplicar a seus membros as
pe.nas de advertêncja, censura e suspensão.
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SEÇÃOIV
Da Prescrição

Art. 245.

Prescreverá:

I - em um ano, a falta punível com advertência ou cen-

sura;
I I - em dois anos, a falta punível com suspensão;
III- em quatro anos, a falta punível com demissão e

cassação de aposentadoria ou de disponibilidade.
Parágrafo único - A falta, também prevista na lei penal
como crime, prescreverá juntamente com este.
Art. 246. A prescrição começa a correr:
I - do dia em que a falta for cometida; ou
II- do dia em que tenha cessado a continuação ou permanência, nas faltas continuadas ou permanentes.
- Parágrafo único. Interrompem a prescrição a instauração de processo administrativo e a citação para a ação de.
perda do cargo.
SEÇÃOV
Da Sindicância
Ali. 247. A sindicância é o procedimento que tem por
objeto a coleta sumária de dados para instauração, se neces-sário, de inquérito administrativo.
·
SEÇÃOVI
Do Inquérito Administrativo
Art. 248. O inquérito administrativo, de caráter sigilo~
so, será instaurado pelo Corregedor-Geral, mediante portaria,
em que designará comissão de três membros para realizá-lo,
sempre que tomar 'conhecimento de infração disciplinar.
§ 19 A ComissãeJ, que poderá ser presídida pelo Corre-.
gedor-Geral, será composta de integrantes da carreira, vítalícios, e de classe igual ou superior à do indicado.
§ 2s> As publicações relativas a inquérito administrativo
conterão o respectivo númeró~ omitido o nome do indiciado,
que será cientificado pessoalmente.
Art. 249. O prazo para a conclusão do inquérito e apre~
sentação do relatório final é de trinta dias, prorrogável, no
máXimo, por igual tempo.
Art. 250. A comissão procederá à instruÇão do inquérito, podendo ouviJ o indiciado e testemunhas, requisitar perícias e documentos· e promover diligências, sendo-lhe facultado
o exercício das prerrogativas outorgadas ao Ministério Público
da União, por esta lei, para instruir procedimentos admiriis~
trativos.
Art. 251. Concluída a instrução do inquérito, abrir-se-á
vista dos autos ao ·indiciado, par.a se manifestar, no prazo
- de quinze dias.
.
Art. 252. A comissão de inquérito encaminhará o inquérito ao Conselho Supeóor, acompanhado de seu parecer
. COJ,Jclusivo, pelo arquivamento ou pela instauração de processó.ádn'linistratiVo.
§ 1• O parecer que concluir pela instauração do pro'
cesso administrativo. formulará a súiilula de acusação, que
cOnterá. a· exposição- do fato imputado, com todas aS suas
circunstânci_@s e a capitulação legal da ínfração
§ 2' O inquérito será submetido à deliberação do Conselho Superior, que poderá:
·
I -determ.i.run'.novas Qiligências, Se o considerar insuficienteméhte' instruído;
I I - Çeterminar o seu arquivamento;
III -instaurar processo admiiiistrativo, caso acolha a sú:..
mula de acusação;
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IV- encaminhá-lo ao Corregedor-Geral, para formular
a súmula da acusação, caso não acolha a proposta de arquivamento.

SEÇÃOVII
Do PrOt:esso Administrativo

Art. 253.. O. processo administrativo, lnSiaÜract'C) pÕr
decisão do Conselho Superior, será contradítório, assegurando-se ao acusado ampla defesa.
_
§ 1" A decisão que instaurar pl-oc-esso administrativO
designará comissão composta de três membros escolhi_dos den~
tre os integrantes da carreira, vitalícios, e de classe igual ou
superior à do acusado, indicará o presidente e mencionará
.
os motivos de sua constituiçãO.
§ 2" Da comissão de processo administrativo_ não poderá participar quem haja integrado a precedente _comissã_o de
inquérito.
__
§ 3" As publicações relativas a processo administrativo
conterão o respectiVo núniero, Omitido o nom~ do acusado,
que será cientificado pessoalmente.
_ _ ___ _ .,___, _
Art. _254. O prãzo para a conclusão do processo administrativo e apresentação do relatório final é de- noventa dias,
prorrogável, no máximo_ por trinta dias, _cQnt_ados da publicação da decisão que a instaurar.
Art. 255. A-citãção sCiá pessoal, CO!ll entrega de cópia
da portaria, do relatório final do inquérito e da súmula da
acusação cientificando-se o acusado do dia, da hora e do local
do interrogatório.
§ 1"' Não sendo encontrado o acusado e !TI sell domícilio,
proceder-se-á citação por edital, publicado no Diário- Oficial_,--_com o prazo de quinze dias.
-·- . _ ______
§ 2"' O acuSado, por Si Ou através de defensor que nomear, poderá oferecer defesa prévia, no prazo de quinze dias,
contados do interrogatório, assegurando-se~lhe vísta dos autos,
no local em que funcione a comissão.
__
39 Se o acusado não tiver apresentado defesa, a comissão
nomeará defensor, dentre os int~::grantcs da carreira e de classe
igual ou superior à sua, reabrindo-se-lhe o prazo fixado no
parágrafo anterior.
_
§ 4o Em defesa_ prévia, poderá o acusado requerer a
produção de provas orais, documentais e periciais, inclusive
pedir a repetiÇão daquelas já produzidas no inquérito.
§ 5" A comissão poderá indeferir, fundamcritadamente,
as provas desnecessârtasourcqucridas com intuito manifestamente protelatório.
__
Art. 256. Encerrada a produção de provas. a comissão
abrirá vista dos autos ao acusado, para oferecer razões finais,
no_pra~o _d_~__ qu_i_n?;c dias.
-- --Art: 257. Havendo mais de um acusado, os prazos-para
defesa serão comuns e em dobro.
Art. 258. Em qualquer fase do processo, será assegu_
rado à defesa a extração de cópia das peças dos autos.
Art. 259. Decorrido o prazo para razões finaiS-; a comissão remeterá o processo, dentro de quinze dias, ao Conselho
Superior, acompanhada de relatório dos seus tra.b<tlhQ:;;,.
Art. 260 ... O Conselho Superior do Ministério Público,
apreciando o processo administrativo, poderá:
I - determinar novas diligências, se o considerar insuficientemente instruido, caso cm que, efetivadas estas, proceder-se-á de acordo com os arts. 264 e 265 desta lei;
II propor o seu arquivamentO ao Procurador-Geral~
III -propor ao Procurador-Geral a aplicação de sanções
que sejam de sua competência;
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IV- propor ao Procurador-Geral da República o ajuizamento de ação civil para:
a) demissão de membro do Ministério Público da União
com garantia de vitaliciedade;
b) cassação de aposentadoria ou disponibilidade.
Parágrafo único. Não poderá particípar da deliberação
do Conselho Superior quem haja oficiado na sindicância, ou
integrado as comissões do inquérito ou do processo administrativo.
Art. 261. Havendo prova da infração e indícios suficientes de sua autoria, o Conselho Superior poderá determinar, fundamentadamente, o afastamento preventiv9 dq indi-ciado, enquanto sua permanência for frtcOrivcníente_ao serviço
ou_ prejUdicial à apuração dos fatos._____ _
_
- § 1" O afastamento que trata este artigo não pOderá
ocorrer quando ao fato imputado corresponder somente as
penas de advertênciã ou de Censura. § 29 O afastamento não ultrapassará o prazo de cento
e vinte dias, salvo em caso de alcance.
§ 39 O período de afastamento será consideradQ_ comode serviço efetivõ, para todos os efeitos.
_
. Art. 262. Aplicam-se, subsidiariamente, ao processo
disciplinar~ as normas do Código de Processo P~nal.

SEÇÃO VIII
Da Revisão do Processo Administrativo
Art. 263. Cabe, em qualquer tempo, a revisão do processo de que houver resultado a imposição de penalidade
administrativa:
----1- quarido se aduzam fatos ou circun~tâncias suscetíveis
de provar inocência ou de justificar a imposição de sanção
mais branda; ou
I I - quando a sanção se tenha fundado cm prcwa falsa.
Art. 264. A instauração do processo de revisão poderá
ser determinada de ofício, a requerimento do próprio interessado, ou, se falecido, do seu cônjuge ou companheiro, ascendente, descendente ou irmão.
An. 265. O processo de revisão terá o rito do processo
administrativo.
Parágrafo único. Não poderá integrar a comissão revis()ra quem haja atuado em qualquer fase do processo revisando.
Art. 266. Julgada procedente a reVisão, será tornada
sem efeito a sanção aplicada, com o restabelecimento, em
sua plenitude, dos direitos por ela atingidos, exceto se for
o caso de aplicar-se penalidade menor.
TÍTULO IV
Das Disposições Finais e Transitórias

Art. 267. O Procurãdor-Geral da República poderá requisitar servidores dos órgãos e entidades da Administração Federal direta ou indireta, incluídas as fundações públicas,
nas mes~ªg, condições estabelecidas para os órgãos integrantes
da Presidência da República.
Parágrafo único. O servidor cedido ao MinistériO Público da União terá assegurado, no órgão ou entidade de origem,
remuneração e vantagens do cargo e todos os demais direitos,
como se em efetivo exercício estivesse.
An: 268. Aplica-se aos membros do Ministério Público
da União o disposto no art. t', do Decreto n9 5:13~·- de 5
de janeiro de 1927, nos artigos lo, 2~. e 3" da Le1 n9 3.~58,
de 22 de dezembro de 1956, nos artigos I' e 2' da Le1 n'
4.447, de 12 de novembro de 1964, e no art. 3' da Lei n'
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Art. 277. Na falta da lei prevista no art. 16, a atuação
6.554, de 21 de agosto de 1978, que regem o Montepio Civil
do Ministério Público na defesa dos direitos constitucionais
da União.
-- do cidadão, observará, além das disposições desta lei, as norArt. 269. Ficam criados seiS cargos de Suóprocuradormas baixadas pelo Procurador-Geral da República.
Geral da República.
Art. 278. As promoções nas carreiras do Ministério PúArt. 270. Ficam criados setenta e quatro cargos de Problico da União, na vigência desta lei, serão precedidas da
curador Regional da República.
__
adequação das listas de antigüidade aos critérios de desempate
§ 19 O primeiro PT-0\:iinento de todos os ·cargos de Pronela estabelecidos.
_
curador Regional da República será considerado simultâneo,
_ Art. 279-. Não_ se farão promoções nas carreiras do Miindependentemente da data dos atos de promoção.
. nistéiiO Público da União antes da instalação do Conselho
·§ 29 Os_ vencimentos- inicía:ts- do Cargo de Procurador
Superior do ramo respectivo.
Regional da República serão iguais aos do cargo de P~ocurador
Art. 280. As primeiras eleições, para composição do
de Justiça do Distrito Federal.
Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público da
Art. 271. Os atuilís Procuradores da República de I'
União e para elaboração das listas tríplices para ProcuradorCategoria, que ingressaram na carreira até a data da promulGeral do Trabalho, Procurador-Geral da Justiça Militar e Progação da Constituição Federal, terão seus cargos transforcurador-Geral de Justiça, serão convocadas pelo Procuradormados em cargos de Procurador Regional da República, manGeral da República, para realizar-se no prazo de noventa
tidos seus titulares e lotações.
dias da promulgação desta lei.
§ 1"' Os cargos transformados na forma dç caput deste
§ 1~ O Procurador-Geral da República dispOrá, em ato
artigo, excedentes do limite previsto tfo art. 270, serão eXtintos
normativo, sobre as eleições previstas neste artigo, devendo
à medida que vagarem.
a convocação anteceder d~ trinta dias a data de sua realização.
§ 2~ Os Procuradores da República ocupantes do~ car§ 29 Os Conselhos Superiores serão instalados no prai:o
gos transformados na forma do caput poderão ser designados
de quinze dias, contados do encerramento da apuração.
para oficiar perante osJ uízes Federais e·os Tribunais R c gionais
ArL 281. Entre os eleitos para a primeira composição
Eleitorais.
do Conselho Superior de cada ramo do Ministério Público
Art. 272. Os eargos de Procurador da República de
da União, os dois mais votados, em cada eleição, terão man1~ Categoria n·ão alcançados pelo artigo anterior e os atuais
dato
de dois anos; os menos votados, de um ano.
cargos de Procurador da República de 2~ Categoria são trans·
-Art. 282. Os membros do Ministério Público da União,
. formados em cargos de Procurador da República.
nomeados antes de 5 de outubro de 1988, poderão optar entre
§ 1"' Na nova classe, para efeito de antigüidade, os
o novo regime jurídico e o anterior à promulgação da Constiatuais Procuradores da República de 1• Categoria: precederão
tuição Federal, quanto às garantias, vantagens e vedações
os de 2• Categoria-; estes manterão na nova classe a atual
do cargo.
ordem de antigüidade.
-- Parágrafo único. A opção poderá ser exercida dento
§ 29 Os vencimentos iniciãis do cargo de Procurador
de 2 anos, contados da promulgação desta lei, podendo a
da República serão iguais aoS-do atual de Procurador da Repúretratação ser feita no prazo de dez anos.
. ·- -blica de 1• Categoria.
Art. 283. Os Procuradores da República nomeados anArt. 273. São tra"nsformados__em cargos de Procurador
tes de 5 de outubro de 1988, deverão optar, de forma irretrado Trabalho de 1• Categoria 100 (cem) cargos de Procurador
tável, entre as carreiras do Ministério Público Federal e a
do Trabalho de 2~ CategOria.
Advocacia-Geral da União.
Art. 274. Os cargos de Procurador do Trabalho de 1"
§ J9 A opção deverá ser feita no prazo de trinta dias,
e de 2~ Categoria pãs:rãfil -a- denominar-se, respectivamente,
contados da promulgação da última das leis complementares
Procurador Regional do Trabalho e Procurador do Trabalho,
de organização das duas instituições.
§ 1"' Até que sejam criados novos cargos de Subprocura§ 29 Não manifestada a opção, no prazo estabelecido
dor-Geral do Trabalho, os atuais Procuradores do Trabalho
no parágrafo anterior, o silêncio valerá como opção tácita
. de l9Categoria, cujo-o cargo paSsa a denominar-se Procurador
pela carreira do Ministério Público federal.
!Regional do Trabalho e que estejam atuando junto ao TribuArt. 284. Será criada por lei a Escola Superior do Mi:nal Superior do Trabalho, ali permanecerão exercendo suas
l nistério Público da União, como órgão auxiliar da Instituição.
:atribuições.
Art. 285. Poderão ser admitidos como estagiários no
:
§ 2" Os vencimentOS iniciais dos cargos de ProcUrador '
Min-iStériO-Público da União estudantes de Direito inscritos
;Regional do Trabalho e de Procurador ___ flo_ Trabalho,serão
na Ordem dos Advogados do BraSil.
--iguais aos dos cargos de Procurador Regional da República
·e de Procurador da República, respectivamente.
I
Parágrafo único. As condições de admissão e o valor
Art. 275. Os Cargos de Procurador Militar d~_l~ _e__2~
da bolsa serão fixados pelo Procurador-Geral da, República,
i Càtegoiia passam a _denominar-se, respectivamente, Procusendo a atividade dos estagiários regulada pelo Conselho Su·rador da Justiça Militar e Promotor da Justiça Militar.
perior de cada ramo.
Art. 286. Fica reconhecida a Fundação Pedro Jorge de
Parágrafo único-.-'- Até cii.ie Sejam críados 'novos ~igos
Melo e Silva, mantida com recursos provenientes de seu patride Subprocurador-Geral da Justiça Militar, os atuais Procuramónio, com rendas previstas em seu estatuto e com as dotações
dores Militares da P Categoria, cujos cargos pãssam a -denomiorçamentárias que lhe forem consignadas .
nar-se Procuradores da Justiça Militar e que estejam atuando
Art. 287. As despesas decorrentes desta lei correrão
l. junto ao Supe:rior Tribunal Militar, ali permanecerão exerà conta das dotações constantes do Orçamento da União.
cendo suas atribuições.
Art. 288. Aplicam-se subsidiariamente aos mem_bros
Art. 276. O cargo de Promotor de Justiça Substituto
do Ministéri(l Púb~ico·da Ur~.íã-º:-a_s disposiçõ~s g~rais r~feren~tes -·
'Jassa _a d~no_!!linar-~e fromotor de Ju~tiça A~junt~.
1

1

I
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aos servidores públicos, respeitadas, quando for o caso. as
normas especiais contidas nesta lei.
§ I~> O regime de iei:iluneração es_tabelecido nesta lei
não prejudica a percepção de vantagens concedidas, em caráter geral, aos servidores públicos civis da ·nniàO.
§ 29 O disposto Oeste artigo não_p_<_:>~~r_á importar em
restrições ao regime jurídico ínstituído nesta lei ou na imposição de condições com ele incompatíveis.
Art. 289. Enquanto não for aprovada a lei complementar relativa à Advogacia-Geral da União, referida no art. _29
do Ato das Disposições__Constltucionais TransitÓriaS", o Minis-
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Art. 296. E defeso tomar a remuneração ou os vencimentes do Ministério Público da União corno base, parâmetro
ou paradigma da remuneração ou vencimentos de qualquer
classe ou categoria funcional.
Art. 297. Ao membro ou servidor do Ministério Público da União é vedado manter, sob sua chefia imediata, en:l
cargo ou função de confiança, cônjuge, companheirO, ou parente até o -segundo grau civil.
Art. 298. Esta lei em vigor na data de sua publicação.
Art. 299. Revogam-se as disposições em contráiio.
·
b
C
_,_senado Federal, 18 de novem rode 1992 . -Nelson arneiro, Presidente - Antir Lando, Relator - Eva Blay Júnia Marise _ Garibaldi Alves Filho _ Jutahy Magalhães
....... Elcio Alvares_ Carlos Patrocínio_ Cid Sabóia de Carvalho- José Paulo Biso! - Alfredo Campos - Hydekel Freitas
Josaphat Marinho.
·
·O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - O Expe:'
diente lido vai à publicação.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1<? Secretário.
São lidos os seguintes

tério Público Federal continuará a exercer ativi4ades de representação judiciã.I e da União, pela forma que for fixada pelo
,
Procurador-Geral da República.
Art. 290. Os membros do Ministério Público Federal,
cuja promoção pa:ra o CargO final de carreira tenha acarretado)
a sua remoção para o Distrito Federal, poderão no prazo,
de trinta dias da promulgação desta lei, renunciar à referida
promoção e retomar ao Estado-de origem, ocupando 0 cargo,
de Procurador Regional da República.
~
Art. 291. Sempre que ocorrer a criação-Slmultâneâ'de,
mais de um cargo de mesmo nível nas carreiras do Ministério
REQUERIMENTO N• 838, DE 1992
Público da União, o provimento dos mes~os, mediante pro..:
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
moção~ presumir-se-á simultâneo, independentemente da data
requeremos a urgência para o Of. "S", n9 67 de 1992.
- -_Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992.- Esperidião
dos atos de promoção.
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Art. 292. Os membros do Ministério Público da União
terão mantida em caráter provisório a sua lotação, enquanto
Marco Maciel - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 839, DE 1992
não entrar em vigor a lei e o ato a que se referem os arts.
34 e 214.
.
Parágrafo único: O disposto neste artígó Dão Obsta as
Nos termos do attigo 336, alín-ea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o Of. S, n9 68 de 1992.
alterações de lotação decorrentes de remoção, promoção Ç._u
designação previstas nesta lei.
,
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. -Esperidião
Art. 293. Fica instituído Fundo Especial vinculado ao
Amim - Nelson Wedekim - Louremberg Nunes Rocha Ministério Público Federal e destinado ao aperfeiÇõãméiifõ
Ma~o Maciei.--:-__ Hum~rto_Lu~na.
7
de sua atuação no exercfcio de suas funções instituciqnais,
0 SR. PRESIDENTi(Maur-o"B""e-n~e~v.,.idesT= Ésses reQueespecialmente na repressão do tráfico ilícito de substânc_ias
rimentos ser~o votados após a Ordem do Dia, na forma que
·
...'
.
preceitua 0 Regimento Interno .
entorpecentes e drogas afins.'
. § ·4.,. o património do fundo instituído neste artigo será
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre
constituído: ·
,. --~ _ _ _ . ·...:;=:, =
,
a) por bens referidos no parágrafo únic<i do art.,243 dai Senador Jutahy Magalhães.
Constituição Federal, revertido em benefíico da instituição,
·
·
- · --- - - - -nos termos da lei;
.
, ---·osR..JiirAHYMÚiALHÁÉs(PSDB-BA. Pronuncia
b) por bens, receitas e coníribu.ições provenientes de ou~ · o seguinte discu:r:so. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente
tras fontes.
,
e Srs. Senadores, em discurso anterior, procurei analisar e
§".29 __ A gestão do fundo especial obedecerá ao qm! dispu- rebater algumas críticas que vém sendo feitas ao Senhor Itamar
ser o seu regulamento, elaborado pelo Conselho Superior Franco.
.
• 1
Deixei para esse novo pronUnciamento o exame das- acudo Ministério Público Feder3l.
Art. 294. Fica instituído Fundo de Saúde, vinculado : sações de "populismo•• - assim como o farei segun,da-feira
ao Ministério Público d~ União, destinado a suplementar a \sobre as de ''imobilismo':_- que um re~trito grupo de críticos
assistência aos seus membros e servidor:es, ativos e irlativos, teima em identificar nas idéias. e no comportamento do atual
pensionistas e beneficiáfios. ·· .
Presidente.
·
§ 1"' Os recursos fiDanceiros do Fundo de Saúde proviw
Certas expre~ões, usadas para identificar fatos, situâ-_
~o de dotações consignadas no Orçamento Geral da União
ções, fenômenos, quando perdem a sua atualidade, sua voga,
e de receita extraorçamentárias.
ou desaparecem totalmente pelo de~uso, ou às veze;:s voltam
§ 2<? A gestão do Fundo de .Saúde obedecerá ao ·que à circulaxão com um stgnificado cifrado, ambíguo e ininle~
dispuser a lei, sendo o seu regulamento elaborado pelo Procu~ ligível para a maioria das pessoas. Nesse retomo à circulação,
rador-Geral da República. ·
,,
. dependendo de quem reintroduz tais expressões e do· sentido
Art. 295. Destinar-se-á ao Ministério Público Fedo:ral atual que lhe queiram emprestar, ela se transforma em clicbjl
percentuall)ão inferi1>r a cinco por cento \los. bens do valor . (re) codificado para o· ~jorativo. É " caso das expressões
eco~ mico. apreefididos e confiScados em decorrência do tráfi~ "populj.smo" e ~'populil~", utilizadas em relação ao Seilbot
; co ilícito de entorpecentes e drogas afins, para aparelhamento Itamar Franco. E pecha que os, reinventores desse« terinos
uerem ue,
com o ol>·etivo de critiçar o Presiden~
, e_custeio de suaS atividades de r ressãt> nal desse crime.
1

-
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Caht!, portanto, decodificar essa tentativa de (re) codificação.
Sem maiores incursõeS no- campo da ciência polítíCa -fonte
inesgotável de filigranas- vou-apenas me alçar ao Aurélio,
lembrando que Carlos Drummond de Andrade_disse das palavras: "Vivem em estado de dicionário".
Estão lá as três acepções do vocábulo "populistno'': umã.,
a de gênero literário, que busca temas no povo". Outra,
"simpatia pelo povo" e a terceira vem ali descrita como •~a
política fundada no aliciarilento das _classes sociais de menor
poder aquisitivo".
Vejamos em quais dessas acepções os palpites lançados
sobre Itamar Franco se enquadrariam. No primeiro caso, não
me consta que o atual Chefe do Governo- seja unCeSáítor,
com obras publicadas do gênero. Quem sabe? NO segundo
sentido, embora eu conheça políticos que têm verdadeiro horror a povo, conquanto finjam adorá-lo e adulá-lo, na realidade
desconheço a existência de um só político militante de quem
se diga que não tem simpatia pelo povo. Essa é a típica situação
em que aparentar é muito mais importante do que ser. Parecer
simpático aO povo, da mesma forma como parecer honesto
ao povo, é tão mais fundamental do que verdadeiramente
o ser. Aliás, parecer honesto ao povo já é uma forma de
ser desonesto. Nesse· caso do político, aquela história da mulher de César (não basta ser honesta, é preciso parecer honesta) não se aplica bem. Para o político - estou me referindo
àquela espécie que ainda não está em extinção, mas que o
povo já identifica bem e vai destruí-la- basta parecer honesto. Simpático é que lião basta parecer, precisa ser. Mas, sobre
isso indago, como faz aquele humorista famoso: ''Mas quem
não é"?
Agora tome-se a terceira ~cepção. ·ser~f que-----o-Senhor
Itamar Franco, até agora, teve uma atitude concreta, à qual
se pudesse atribuir, corno fazem alguns, a marca _de aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitívo, para
sustentar uma determinada política que deseja seguii"?
Ora, dizem- esses mesmos- que ele é tímido no exercício do poder, que até aqui não "disse ao que veio, que não
tem plano de ação política, nem projeto de governo, nem
coisa nenhuma.
Corno poderia alguém, com tal perfil, ser um populista,
naquele sentido de populismo? É claro, Sr. Presidente, Srs.
Senadores, que o populismo não se manifesta em frases soltas,
em questionamentos quase íntimos ditos em voz alta, em indagaÇões feitas a Ministros de Estado ou a- outras autoridades
para serem si~plesmente esclarecidas quanto a pontos duvidosos, quanto a questões que suscitam perplexidades em todos
nós, especialmente no povo.
Populismo não é isso. Populismo é doutrina, é estratégia.
É-doutrina aplicada, experimentada, praticada, e é estratégia
objetivada. Porque o indivíduo, estando no exercício_do posto
supremo do governo do Estado, -quer conferir planilhas de
custo para tomat: decisões conscientes sobre assuntos e~trema
mente sensíveis· à economia do País, ao bolso do cidadão,
à vida, enfim, das pessoas sObre as quais ele tem a maior
de todas as responsabilidades, por isso ele deve ser tachado
de populista? Quando esse mesmo indivíduo, com igual carga
de responsabilidade sobre seus ombros, decide adiar o leilão
de ações de determinada estatal a ser privatizada, por isso
o _mundo vem abaixo e alguns prejudicados ou descontentes
teriam o justo direito de desancar_ o sujeit9? Afinal,_ o que
ele fez nesse caso? Quis conferir valor~ ~ontroversos, achando
que é melhor assim, atrasando um pouco o-·cronograma das
pJjv~tizasões. que iá lhe chegou pronto, mas, pelo. menos,
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diminuindo o seu risco pessoal de adiante sentir-se cc-reSponsável por um mau negócio do Estado, pelo barateamento
e desdobramento do patrimônio público. Isso é ruim para
o País? Afinal, o movimento cívico e a competência fiSCalizadora do Congresso que determinaram o afastamento de Collor
mereciam um substituto que não fosse um gu-ardião do interesse público e do património público? Quem de nós, no
âmbito de nossas vidas privadas, não toma cuidado com as
contas pessoais e familiares, não pede orçamentos, não confere troco, não organiza e racionaliza os seus gastos?
O Sr. Affonso Camargo- Permite V.Ex~ um aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com todo o prazer,
Senador Affonso Camargo.
O Sr. Affonso Camargo- V. Ex~ sabe que sou um ouvinte
permanente dos seus discursos e que o tenho em elevadíssimo
grau. Por não ter podido ouvir o iníCio do pronunciamento
de V. Ex\ faço esfe aparte. Vejo que V. Ex~ se refere à
expressão "populismo", no sentido pejorativo. Eu queria
saber quem teria chamado, denominado, ou dado essa qualificação ao Presidente_Itamar Franco.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Não me estou referindo pessoalmente a ninguéin; es1ou apenas dando repercussão a notícias da imprensa, das quais - creio -os Senadores também tomam conhecimento.
A idéia de populismo está sendo levantada por órgãos
da imprensa, por editorialistas, por jornalista~ que querem
lançar um termo pejorativo à idéia de populismo do Senhor
Itamar Franco como um retrocesso a décadas anteriores em
q~e não tínhamos o caminho da modernidade -essa modernidade tão falada nos últimos tempos e que nos levou à situação em que nos encontramos hoje.
Por esta razão, faço o prOnunciamento desta tarde: acusações pejorativas de-populismo ao Presidente da RepúbliCa.
O Sr. Affooso Camargo- V.Ex~, portanto, não está
se referindo à acusação de uma determinada pessoa.
~- O SR- JUTAHY MAGALHÃES- De uma determinada
pessoa, não, mas de caráter genérico.

O Sr- Gerson Camata- Permite V.EX' um aparte?
O SR- JUTAHY MAGALHÃES - Com todo prazer,
Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Camata - Ouvindo as afirmações que
faz V. Ex\ preocupo-me com o Brasil. Não se sabe que
tipo de presidente as elites brasileiras querem para o Brasil.
Acompanhamos o Governo Samey. Diziam que o Presidente
não tinha autoridade, não tinha pulso; falavam que precisávamos de "presidente que mandasse mais". Veio o Collor.
Desta feita, as elites queixaram-se, argumentando que o Presidente m.andava demais. Na gestão do Presidente em exercício,
Itamar Franco - de estilo mais suave - ouve-se falar .que
Sua Excelêncüf deveria mandar mais. Portanto, será difícil
acertar o grau que as elites desejam para o comportamento
do Presidente. Quanto ao Presidente Itamar. Sua Excelência
sofreu algumas discriminaÇ6es interessantes. Quando começou o processo contra o Presidente afastado, Fernando Collor,
o.Presidente Itamar calou-se, escondeu-se o máxinio. Por essa
atitude, julgaram-no irresponsável, alegando que um Presi_tlente prestes a assumir deve se pronunciar. No entanto, quando Itamar Franco foi ao Rio e fez duas reuniões, disseram
que estava conjurando e que deveria ficar quieto, voltar para

o
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Minas. Tomeí conhecimento, também através da imprensa, que não deram as informações no momento adequado__da suspensão do leilão que V. Ex' aborda neste momento. evitar que se consuma um fato e não haja mais solução.
Foi um ato de poder do Presidente. Segundo informações
Isso não vai trazer nenhum prejuízo ao País, a não ser
que colhi, havia duas avaliações. A diferença entre:_ eJas girava a idéia que alguns querem levantar de que isso pode significar
em torno de 200 milhões de dólares. Vej_am, não_ se tratava uma mudança no plano de privatização do Estado, quando
de 10 mil réis ou de 50. cruzados; tratava-se de 2QO- milhões não é isso, na realidade, que acontece. Agradeço a V. E~
de dólares! Li ainda que Itamar Franco. solicitou ao_Vice-Pre- o aparte.
sidente do BNDES, que é quem dirige o programa, que inforSe a gerência das finanças pessoais exige excessiva cautemasse o porquê da enorme diferença. Passados 10 dias, o la, imaginem os cuidados que se devem exigir da última instânBNDES nada informou ao Presidente da República. Na vés- cia de gerência das finanças públicas!
pera do. leilão, um auxiliar do Planalto procurou o BNDES
Então, porque o homem, quer dizer, o Presidente Itamar
para saber por que a informação não havia chegado ao Franco, se preocupa com essas coisas, tenha esses cuidados
Presidente. O DiretOr do BNDES justificou dizendo que a para errar o mínimo -possível, ou não errar, por isso ele é
avaliação era secreta; secreta até para o Presidente da Repú- incompetente, despreparado, fraco, populista?
blica. Sua Excelência, então, num gesto de mando, de poder,
Está claro, claríssimo para mim, e certamente para todas
zelando pelo interesse público, determinQu que fosse suspenso as pessoas com um mínimo de espírito público, que ·a Sr.
o leilão. Seria 6tinio" se todas as coisas erradas feitas no Itamar Franco não assumiu o governo para assinar che"<jues
Brasil tivessem sido suspensas. Então, não é hesitação; é em branco. Ele também não está aí para fingir que governa,
afirmação, é--inando, é exercício do poder, é o zelo por bem para ir para o lixo da história, levando, nesse destino, de
. público que estava sendo vendido. Não é retrocesso: ao contrá- roldão o País. Ele está aí para ser o guardião da Constituição,
rio, é um grande avanço. Ontem, outro gesto do Presidente do Estado de Direito, da cidadania e da ética. Esse é o
foi a demissão de funcionários do Conselho Nacional do Petró- seu papel e disso ele est~ e sempre esteve consciente.
leo pela corteção de 1% numa Portaria; realmente um funcioE tem mais. Quando acusam o Senhor Itamar Franco
nário foi visto em público praticando ~um ato sem consultar
o Poder Executivo.. O Presidente quer saber tudo o que está de tímido, de despreparado e de populista, além de ser uma
acontecendo. Ele tem que saber. A burocracia não pode fun- injustiça e uma agressão leviana, se esqUecem (oú dissimulam
esquecimento) de que ele era (e continua sendo)) persona
mo supremo mandatário, ele tem que saber das coisas. E
quando o Chefe da Nação toma unia atitude dessas, ao invés non grata ao esquema de poder então existente. Quem duvida
de ser criticado, ele merece admiração, porque- praticoll-lúil que o Vice de Collor não tinha acesso algum aos "segredos
ato de poder, um ato de autoridade na defesa da moralidade de estado" do grupo palaciano então dominante? Nessas conda administração do País que ele dirige. Então, não houve dições, evidentemente ..que o Senhor Itamar Franco, ao assu~
um retrocesso; houve úm avanço. E eu espero que Sua Exce- mir a Presidência da República, somente a partir daí é que
lência continue asSim: sempre que tivér dúvida do preço sus- ele passou a inteirar-se da realidade que o cercava. Só que
penda transação a ser feita; sempre que houve~ alguém tentan- ele estava do lado de fora da cerca.
Volto aqui àquela questão do zelo c.om que o Senhor
do praticar atos sem que ele tome conhecimento que ·o
demita. Aí Sua Excelência vai enquadrando a burocracia fede- Itamar Franco encara os problemas e suas soluções. Guijrdo
ral paulatinamente, e o poder político vai se impondo. O uma noção elementar de Filosofia, que é uma espécie de
caminho é esse. Agora, o difícil, Senador Jutahy Magalhães, bússola de minhas atitudes perante a_ vida. Como se sabe,
vai ser descobrir que tjpo de Pfesidente as elites. brasileiras o sentido etim_ofógico da palavra filosofia é amante ou amigo
estão que-rendo. Porque não há jeitO de agradar. Faz-melem- do saber. Neste sentido, ou neste conceito, reside o próprio
brar aquela velha fábula do menino, do camponês e do cavalo. método do conhecimento filosófico. _A filosofia ensina que·
o processo do conh.ecimento não implica a posse do saber,
Não vai agradar. Muito obrigado a V. EX'
.
mas a sua permanente procura. Se a verdade é o valor supremo
O SR. JUTAHY MAGALHÃES - Nobre Senador Ger- do processo de conhecimento, o que importa, filosoficamente,
son Camata, agradeço a V. Ex~ o Séu aparte. No .meu entendi- é a sua procura e não a sua posse. Por isso mesmo ninguém
mento, o que se pretende é_ que não haja da parte do Presidente é dono da ve_rd~de.~
uma interferência para modificar ã sitUação em que se enconPois bem, essa inquietação do espírito na busca permatra o País. As elites, em grande parte, estão satisfe~ta~ com
o status quo, porque elas pagam menos impostos do que aquele nente da verdade e do conhecimeri.to, em contraste com a
assalariado que tem o imposto retido na fonte. O bolo cresce pretensão de seu domínio, de sua propriedade, é a postura
e a distribuição de renda permanece sempre naS IiiâOs de humilde que se requer aos es,Píritos s~periores.
E essa é up1a característica da personalidade do Senhor
uns poucos que cad.a vez têm uma fatia maior desse bolo.
Não existe a distribuição de renda que o País necessita. É Itamar Franco, que se deve admirar ao invés de desprezar.
aquela estória: "Si hay gobierno, soy CQntra". Mas da parte E eu esPero que ele qonsiga preservar a grandeza dessa atitude
dessas elites, não é somente aquela idéia de ser contra o na superação das iniustiças e agressões.
governo. É de fazer com: que haja o domínio do governo - ·Volta e meiâ coxiíenta-se, ironicamente, certas reações
por parte delas. E esse domínio está difícil de ocorrer, Porque, do Senhor Itamar Franco, que transpiram para o público como
como V. Ex• disse, o P!esidente quer saber porque em vez puxões de orelhas a seus Ministros. Esses comentários, na
de 420 milhões essa privatização ia ser feita
i02 milhões. verdade, são meras intrigas, o prato preferido dos alquimistas
Pode haver uma explicação ra2:6ável! Pode até haver, como do nada e dos alpinistas do ~_ydo. Os intrigantes são estupradores da dignidade alheia. ~ não há coisà mais revoltante
já falam que houve um:a primeira avaliação que Qão -levou
em consideração determinados "fatores. Mas isso precisa ser do que isso. Tenho certeza de.que as. atitudes ditas ~·tempera
verificador porque se existe essa dúvida, cabe ao Presidente mentais?' do Senhor Itamar Franco são,-_ em grande parte,~
-não deveria nem sefele, mas os encarregados do processo,, uma reaçáo incontinenti ao sentimento de indignaQão p~la
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dignidade ferida. Só os homens dignos são capazes de entender
isto.
Mas volto, Sr. Presidente e Srs. Senadores, à questão
do populismo.
- --Em sua coluna, na Folha de S. Paulo do dia 23 Ultiino,
o excelente,articulista Marcelo Leite, no artigo intitulado

.. Populismo pós-moderno", escreveu o seguinte:

.. Hoje ... fala-se em massas, trabalhadores; em
classes subaltemas ou desfavorecidas, até mesmo em
uma "neutra população". Povo, nunca.
No entanto, é nele que a maioria pensa. Muitos
políticos (sem dúvida, o caso de Itamar) postulam uma
identificação direta com aquela que é a mais abstraía
das coletividades. Este parece ser o fulcro do que se
chama genericamente de populismo, que em suas várias
versões - do russo ao peronista, passando por Vargas
- pode invocar diferentes encarnações das virtudes
populares: o camponês, o operário, o soldado ..... O mais
engraçado é que o termo tenha sido reservado apenas
para Itamar. Afinal, Collor era tão ou inais populista
do que ele,a começar pela obsessão com o u~rntipovo"
-os cartéis, a elite, os corruptos ... até mesmo o termo
"'descamisado" tem muito pouco de moderno:_ er.a o
preferido da maior musa populista de todos os tempos.
Ela, Eva Perón."
Nesse mesmo artigo, o jornalista lembra que o qualificativo "populista" é quase um xingamento. Está na boca dos
que menosprezam as incursões do Sr. Itamar Franco (que,
segundo ele, carrega a sinceridade do nome) pela economia,
'sempre para defender os interesses dos de&validos ante o
poder económico, o furor privatizante ou a insenSibilidade
tecnocrata".

É exatamente nisso que ressalta a gratuidade da a:CúSâÇ_ao.
Estamos desacostumados de ter à frente do governo estadistas que se preocupem com o povo sem demagogia, sem
marketing político, que se manifestem publicamente em defesa de uma política económica que permita resolver o ptoblema
da miserabilidade e da indignidade dos salários, que solicitem
providências efetivas para reduzir-se a distância entre os preços que sobem mensalmente e o salário mínimo, que só é
reajustado de quatro em quatro anos. Há quanto tempo não
temos um Presidente voltado para o problema do preço exorbitante dos medicamentos e disposto a enfrentar os poderosos
grupos que só visam_ ao lucro, para conseguir uma redução
do preço dos remédios_ de uso contínuo. Tanto era possível
fazer alguma coisa nesse sentido, que o atual Governo encontrou a solução baixando o preço de vários desses remédios.
Será populismo preocupar-se com a miséria de um povo
cansado de discursos em favor dos descamisados, ao mesmo
tempo em que· sé verifica a ocorrência de u~' processo de
ainda maior concentração de tenda no País? Cada vez_ mais
uns poucos ficando mais ricos?
A modernidade até aqui pregada só fez aumentar a conM
centração fundiária, acompanhada do crescimento do número
de assassinatos no campo. Os sem-terra cada vez mais desespe'tançados. Os meninos de rua sofrendo uma violência brut~l.
É essa a modernidade que o povo deseja?
Precisa-se, maiS e mais, ouvir o povO, a ·voz das ruas,
aguçar a sensibilidade para a aflitiva situação dos deSfavorecidos, para suas necessidades que pouco afetam as elites,
mas q'-!e para o povo é uma questão de sobrevivência.
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O Brasil precisava de um Presidente com hábitos simples,
de alguém que se parecesse coi:ll sua gente. e nãO com um
robô que só diz '"minha gente ...
V:ou agora me deter um pouco nesse problema de modernidade, tão difundida desde acampanha do candidato vitorioso
e tão ao gosto das nossas elites empresariais, neoliberais e
pseudo-intelectuais .
Do ponto de vista estritamente económico, a modernidade até aqui proclamada nesses dois anos e meio do Governo
Collor se baseou, fundamentalmente, na política de privatização.
Na edição de ontem, 25-11-92, da Folha de S. Paulo,
há duas coisas que me chamaram a atenção. Uma delas foi
uma pequena passagem do artigo do Deputado Delfim Netto
("Usurpação da vontade popular") onde S. Ex• fala, a certa
altura, de uma "redução do tamanho do Estado pela privati~
zação adequada". Não vou analisar o referido artigo. Apenas
me ficou a impressão de que o ilustre Parlamentar compartilha
de uma idéia de seletividade no processo de desestatização.
Para mim, neste ponto do meu discurSO, basta esse registro
para passa[lnos ao segundo assuntO que me aifalu a atenção.
E o seguinte: na mesma página, em sua coluna diária,
o jornalista Clóvis Rossi, sob o título ''Papai Estado voltou",
faz uma revelação muito importante para o moininto -político
brasileiro, exatamente no instante em que o Dr. Itamar Franco~ por suas preocupações com o social e o com o desbaratamento eufórico do património público, é acusado de populista,
de retrógrado, de uma espécie de homem da caverna, de
um fantasma da década de 50 etc.
Esse artigo de Clóvis Rossi é preciso qUe se -transcreva
e que se leia na íntegra, o que passo a fazer:

"O furacão neoliberal que assolou o Planeta nos
anos 80 extinguiu~se pelo menos provisoriamente, e
ao que tudo indica não deixou muitas saudades, a não
ser, é claro, no Brasil, um País em que as modas chegam
atrasadas e se vão mais atrasadas ainda.
A nova onda é o retomo ao ·"Papai Estado" como
fonte de grandes gastos e indutor da recuperação do
crescimento económico, reduzido a pó no mundo industrializado desde o ano passado.
Bill Clinton, presidente eleito dos Estados Unidos,
promete investir algo em torno de vinte bilhões de
dólares por ano em obras de infra-eStrutura para tirar
o país da letargia a que foi empurrado, em parte pelas
políticas liberais do ReaganfB,lSh.
A Comunidade Européi&. está para lançar uin pacotaço do mesmo calibre, mc:oJ.indo investimentos portentosos em ferrovias, comu.lic3Ções e -demais ·setores
relativos à infra-estrutura.
O governo japonês já enviou aO parlamento um
pacote fiscal de US$ 86 bilhões, que serão igualmente
consumidos em projetes de desenvolvimento. Até no
território acadêmico os totens liberais são çQ.n_t~tados.
__Laura D'Andrea .Tyson, Professora de Economia da
Berkeley, Califórnia, acaba de publicar um livro no
qual afirma que "o livre comércio não é, necesSária
e al!-tomati~~nte, a m,elbor política ••. Laura Tyson
não é uma acadêmica qualquer. Acaba de ser chamada
para a Equipe de Transição de Clinton, o que fez o
'The Woll Street Joumal, pelo menos em sua edição
européia, puxar o tema do livro para a capa da edição
de segunda-feira. Detalhe: o jornal, bíblia do mundo
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financeiro, habitualmente avesso a heterodoxias, elogia
a constatação de Laura Tyson.
É claro que a redescoberta de um papel mais ativo
para· o Estado não configura novidade. .Investir em
infra-estrutUra é uma tarefa clássica dos _Estados. O
que é novidade é a redescoberta de que o mercado,
por si só, não pode tudo, ao contrário do que liberais
apressados, ou mal intencionados, quiseram fazer crer.
A nova-velha onda vai chegar ao Brasil, com certeza, mas aqui vai t[ombar ·com um pequeno problema:
o Brasil divide-se ainda, entre os que acham que_ o Estado tudo pode e os que acham que a mão invisível do
mercado tudo resolve.'! --Sr. Presidente, Si"s. Senadores, ao final deixo à reflexão
de todos essa-b_omba relógio. Que o Br.ãSil possa, uma vez
pelo menos em sua História~ ingressar na hOra:certa, no mundo
certo. Se o caminho for o descrito no artigo de Clóvis Rossi,
já poderemos estar no esffibo do bonde._
. -- _
O inesquecíVel Tristão de Ataíde disse certa ve~:_ "O_
passa-do é o que não passan.
O Senhor Itamar Franco é populista? Respondo: de jeito
algum!
Mas o passado - não de Itamar e Sim d~ História, o
do mundo - , pode estar no caminho de volta, porque o
passado é o que não passa.
O Brasil, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ainda não passou
por uma boa parte do. seu passado, pelo qual outros países
já passaram e ao qual, quem sabe, podem estar voJta_ndo
lentamente.
O Sr Almir Gabriel- Permite V. EX'-- ririi-aparte?-O SR. JUTAHY MAGALHÃES nobre Senador.

Com muito prazer,

O Sr. Almir Gabriel- Nobre Senador J utahy Magalhães,
o discurso de V._Ex~ fez- me lembrar o discurso de despedida
do ex-Senador Roberto CampOs do Senado. Foi um discurso
em que falou que as causas maiõreS_V"ividas pelo BT3.sil, Com
relação a sua pobreza, seu atraso, estavam ligadas aos "ismos"
que o Brasil tinha sempre por moda usar; o nacionalismo,
o esquerdismo, o populismo, o corporatiVíSIDO'e 3Ssiin por
diante. No dia em que S. EX" fez esse discUrso tive um enorme
impulso de aparteá-lo. Todavia, outros companheiros Senadores consideraram que seria deselegante e esta é uma €asa
de rasgar sedas, não é uma Casa de debates. Acharam deselegante e quase que não me permitiram fazer o aparte na linha
que eu queria fazer. Da ntinha parte, confesso o meu erro,
na medida em que aceitei essa ponderação. Durante o discurso
de S. Ex~, o ex-Senador Roberto Campos, fiquei refletindo
que elites dominaram este País durante esses últimos_ 30 anos.
Se teriam sido os nacionalistas, Os esquerdistas, os populistas,
ou se não teriam sido exatamente essas elites que, no tempo
de 50 anos ou menos, foram capazes de acUmular um capital
brutal à custa do achatamento salarial, à custa da sonegação,
à custa do incentivo, à custa das isenções, enfim, à custa
de todo favoreciinento, ou aquilo que hoje as esquerdas diriam, a privatização do Estado brasileiro. Na verdade, se formos considerar em números, V. Ex' sabe que tenho particular
afeição por esta área, veremos o seguinte: na década de 40
o Produto Interno Bruto _do_ Brasil se situava em tomo de
oitenta bilhões de dólares. Hoje, segundo informações do
Presidente do Banco Central, o Produto Interno Bruto formal
do Brasil estaria em quatrocentos e cinqüenta bilhões de dóla-
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res. Se é verdadeira aquela fórmula que os economistas-diZem,
que pata produzir um determinado valor é necessário ter um
capital três vezes superior"; para--a década de 40, o Brasil
teria que ter um capital de duzentos e quarenta bilhões de
dólares. Agora, na década de 90, para esse Produto Interno
Bruto, deveríamos ter 1 trilhão e 35U bilhões de dólares. Se
nós nos lembrarmos doS trabalhos do ISEB -Instituto Superior de Estudos Brasileiros --que faziam uma análise da
distribuição do capital dentro do Brasil, nós vamos verificar
que, naquela época, o capital da empresa pública, chamada
União Federal ou Estado. brasileiro, correspondia, talvez, a
60 bilhões de dólares 1 o que estava nas_ mãos dos empresários
privados brasileiros a 80 bilhões de dólares, e çeréa de 100
bilhões de dólares nas mãos das empresas multinacionais ou
transnaciórtais. Se nós trouxermos para o Brasil de hoje, não
essa mesma distribuição mas um reforço para o que o Estado
tem de patrimônio, -nós pOderíamos dizer que desses 1 trilhão
e 350 bilhões, aproximadamente, cada terço dele esteja pertencendo ou à área: privada brasileira, às transnacionais, e
ao Estado brasileiro. Daí, vamos verificar que, somando os
450 bilhões das transnacionais aos 450 bilhões do empresariado
nacional, hoje se detêm cerca de 900 bilhões de dólares nas
mãos de transnacionais _e nas_ mãos de nacionais. Significa
dizer que a riqueza produzida pelo País, _durante todo esse
tempo, foi, em grande parte, transferida para essa área, que
passou de algo em torno 180 bilhões para 900 bilhões de
dólares, à custa, repito, do achatamento salarial, da redução
do salário mínimo, da isenção,do incentivo, da sonegação,
e de tudo isso. Ora, essas elites a que o Sr. Senador Gerson
Camata disse não entender o que elas querem, na verdade,
as elites, agora, estão sentindo que ã atitude--do PreSiâente
Itamar Franco é a atitude de uma pessoa que não corresponde
a um representante dessas elites, nem que vâ facilitar a privatização do Estado. Na verdade, tem razão o Senador Gerson
Camata quando diz que essas elites não estão se afinando,
porque cada uma delas visa defender seus interesses._ Os banqueiros têm uma posição, certamente os industriais, grandes
industriais, ligados_ a áreas monopolizadas ou oligopolizadas,
têm outros interesses, e, evidentemente, a burguesia nacional,
alhadores têm seus interesses. O que sentimos é qUe a imprensa brasileira dá toda a condição, repercute de toda maneira
-_.e tem lá suas razões, porque fatura em cima dos anúncios
que esses gràndes_empresários podem colocar em seus jornais,
rádios e televisões -:- e repercute exatamente a condição do
medo da perda do Estado como instrumento para que facl.lite
o enriquecimento rápido de_ssas pessoas e desses grupos. Tenho repetidamente colocado que não consigo entend_et: como,
num país como o Brasil, determinadas pessoas que se orgulham de terem puxado carroça, após trinta anos chegam a
acumular um património de dois bilhões__de dólares. Não sei
se isso é realmente a demonstração-do sucesso, da inteligência,
ou se por trás disso não exista alguma coisa absolutamente
imoral, como a apropriação do trabalho das outras pessoas,
como viver debaixo das escamoteaçõe:; e facilitações que o
Estado ditatorial - militar que o Brasil teve algum tempo
atrás. Eu diria, portanto, que o que precisamos ter cuidado,
sobretudo aqui dentro do Congresso, é de não deixar se contaminar por isso que hoje pretend~ria repetir aquilo que seria
um desejo,uma aspiração,-·uma preocupação popular. Diria
que o povo não está preocupado_ com isso, e a prova são
exatamente os dados que o lbope e outros institutos de pesquisas indiCéJIIIII.l com relação aO cOmportamento de Sua.Excel~ncia, o Dr. Itamar Franco, à frente da Pres\dência da Repú-
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blica. Quer dizer, o povo, petaS pesquisas, sente-se desafogado, aliviado, sente-se, enfim, com um pouco mais de esperança. Diria que, hoje,a República não cheira mal; como
cheirava até há bem pouco tempo. Só o fato de se respirar
um oxigênio limpo já é uma coisa absolutamente importante
para o povo brasil~iro. Certamente esse oxigénio limpo faz
mal a algumas partes das elites brasileiras, que estão acostumadas com o cheiro do metano, do propano e de outras coisas
que têm alimentado os seus cofres e as suas butras. _

O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Senador Almir Gabriel, agradeço o aparte de v;. EX', que veio trazer inf<?rma_çóe~
muito valiosas para este prohunciamento. E V.-~~. que tem
o conhecimento desses núineros, poderia, até, citar, porque
V. Er conhece, muito mais do que eu, a relação-no trabalho
na economia nacional; não a evolução, mas a involução do
que representa hoje a relação entre capital e t~abal~o_,_entre
salário e o capital das empresas. Então, S. Exa., daria um
quadro da involução existente neste País.
Fomos a oitava economia mundial. E socialmente? Estamos onde?
É essa preocupação, como V. EX" disse. Quem está à
frente desse poder é uma pessoa igual a todos nós, com os
mesmos sentimentos, com a mesma sensibilidade, com as mesmas preocupações de uma pessoa simples e que sabe o que
é povo, que não fala em nome do povo apenas para dar
uma mensagem agradável através 4a televisão.
Sua Excelência pode errar, certamente errará, mas está
buscando acertar, e acertar levando aquilo que V. Ex~ falou,
o oxigênio- j:>tiro de uma pessoa honesta, que tem senso ético,
de país que, hoje; e~tá e~gindo essas quali~~des dos seus
dirigentes.
O Sr. Almlr Gabriel - Permite - me V. Ex• um novo
aparte?
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Com o maior prazer.,
O Sr. Almir Gabriel- Eu diria que uma das maiores
virtudes de qualquer pessoa é quando, de origem humilde,
consegué chegar aos mais altos cargos e não esquece nem
perde a condição do seu passado. Não ter vergonha dele,
nãopassar, com sua ascensão social, a ser um instrumento
da nova classe à qual passou a pertencer. Diria que issó que
está sendo apelidado de populismo, na ver'dade e no meu
sentimento, é uma extraordinária virtude que a pessoa humana, o cidadão Itamar Franco está demonstrando à, Nação.
Em vez de estar se enfeitando, se empavonando e se fonnando
de acordo com aquele modelo que se criou para o Brasil,
quer através de novela, quer através de fJ.lptes i~portados
de outros países, em que o artista tem de ser·necessariamente
mais bonito, é o mais elegante~ é o mais forte, é aquele que
consegue fazer as Coisas de forma melhor, ainda· que passe
uma fase de sacrifício, más, de qualquer maneira, esse artista,
esse quase santo, felizmente o Sr. Itamar Franco não representa. Sua Excelência é uma- pessoa de condição popular,
nascido em situação que eu diria normal, humilde, que chega
à Presidência da República e não esquece a importância que
essa condição lhe dá. Eu gçstaria de colocar um dado muito
importante. Estive hoje discutindo com funcionários da Orga~
nização Panamericana de Saúde. Trocamos idéias exatamente
sobre o funcionamento dos serviços de saúde nas três Américas. A informação que tivenlos é de que toda a campanha
do Sr. Bill Clinton baseou-se na condição da miséria crescente
dentro dos Estados Unidos. Hoje, 38 milhões de americanos
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incapacitados para o trabalho não tém acesso ao Seguro saúde. Mais do que isso: muitos americanos, Iígados formalmente à produção~ portanto, com atividades produtivas, não
são capazes, hoje, de pagar o seguro. Ora, o que é que isso
traz como reflexão para n6s1 Os Estados Unidos gastam 13%
do seu Produto Interno Bruto com saúde. Treze por cento
de 5 trilhões e 500 bilhões de dólares representam 715 bilhões
de dólares, ou seja, mais do que todo o Produto Interno
Bruto brasileiro. Pois bem, o índice de mortalidade infantil
nos Estados Unidõs não é dos melhores do mundo, e tanto
a assistênCia à saúde da população dos Estados Unidos como
a-expectatiVa de vida também não são as melhores do mundo ..
O que isso significa? Que essa história de dizer que o mercado
resolve o problema de tudo é uma falácia, é uma tolice, é
coisa daqueles que estão ligados, obviamente, aPenas ao interesse de enriquecer à custa do Estado, da miséria e da pobreza
dos outros.
O SR. JUTAHY MAGALHÃES- Quem teve a oportunidade de ir aos Estados Unidos nesses últimos tempos, e
teve a oportunidade de conhecer os Estados Unidos antes,
deve ter sentido o mesmo choque que eu senti em ver a miséria
nas ruas de cidades como Nova Iorque e Miami, onde há
pedintes e pessoas vivendo .debaixo de panos, ao relento,
nas noites frias. Quando têm sorte, alguém vem buscá-las
para levá-las a alguma daquelas casas coletivas. Essa miséria
foi muito acentuada nos Estados Unidos nesses últimos anos.
Na eleição do Sr. Bush, quando passávamos por qualquer
rua, víamos sempre pregado nas portas das lojas: "Precisa-se
de empregado". Era quase emprego pleno. Hoje, é diferente:
precisa-se de emprego. Quer dizer, a involução também existiu
lá.
Por isso, Sr. Senador, agradeço mais uma vez a intervenção 'sempre oportuna de V. Ex• ao meu pronurteiameilto.
Sr. Presidente, o Brasil ainda não passou por uma boa
parte do seu passado, pelo qual outros países já passaram
e ao qual, quem sabe, pode estar voltando lentamente. Por
isso, disse que podemos estar no "estribo do bonde".
Existirá o saudosismo do futuro?
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo.
O SR. AFFONSO CAMARGO (PTB - PR, Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Srs. Senadores, ~ntes de iniciar o meu discurso, gostaria de
cumprimentar os oradores da sessão solene de hoje, que estão
aqui presentes, a começar pelo nobre Presidente desta Casa,
Senador Mauro Benevides, e o Senador Pedro :Simon, pela
oração que fez pela manhã em memória do Dr. Ulysses Guimarães.
V. Ex•, Senador Jutaby Magalhães, que conheço há muitos anos na tribuna, realmente boje excedeu-se a si mesmo
pela forma com que retratou no discurso de hoje de manhã
a personalidade do nosso inesquecível Dr. Ulysses Guimarães;
por isso estou fazendo o elogio que merece V. Ex~
Mas, Senador Jutahy Magalhães, também creio que estou
fazendo como V. Ex•: pela manhã, leio os jornaiS, trabalho
durante o dia e, à noite, vejo os noticiários; no dia seguinte,
a mesma rotina se repete e acordo mais parlamentarista ainda.
Q1,1aildo ouvia o aparte dado ·pelo Senador Gerson Camata
a V. Er, em que S. Ex• perguntava: ~·que tipo de mando
o Presidente deve ter?" "Que tipo de mando o povo quer
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que o Presidente tenha?", eu constatava exatamente os vícios
do presidencialismo. Isso certamente terminará no sistema
parlamentarista, porque vamos colocar as idéias acima das

pessoas e vamo-nos preocupar mais com os planos do que
com a intensidade do ma_n_do pessoal.
Eu queria me reportar - como li os _jotnais pela manhã
- a essa notícia que a Folha de S. Paulo estampou com um
título que não tem nada a ycr çorn a essência d~ notíc;ia,_
que diz: "Itamar Franco se compara a Bill Clinton". Na verdade~ eu queria me ater a esse problema do presidencialismo
e à necessidade de· termos um plano de governo.

Hoje, folgo em saber, pelas notícias do meio-dia, que
o Presidente Itamar teria designado o Líder do Senado, Senador Pedro Simon, e o Líder da Câmara, para- qUe fos·sem
os coordenadores de um programa mínimo para o Governo.
Folgo em saber disso, porque estava dizendo __que a excelência
do parlamentarismo é exatci.mente o fatO de colocar as idéias
acima das pessoas, e, assim fazendo, o póvo córileça a se_
despreocupar com o comportamento das pessoas. Hoje, preocupam-se até com a intimidade do Presidente Itam_ar Franco,
se Sua Excelência va1_ para Juiz de Fora, se fica mais tempo,
menos tempo; quantas vezes foi visitãr a sua mãe que está
doente. lsso tudo é fruto_ dessa_ forroª_ persona1ística que o
presidencialismo cria com relação às lideranças políticas. Ou
fiCamos coin- a visão- parlamentarista a examinar os últimos
acontecimentos, ou ficiúitós com a visão presidencialista. Como sou parlamentarista, tenho a tendência de pender para
o lado parlamentarista.
_
V. Exifalava na campanha do candidato Fernando Co.llor,
na verdade a campanha dos candidatos Fernando Collor e
Itamar Franco, que apoiei no segundo turno.
_
O Senador Márfo COvas tem consciê-ncia, pela riossa· história comum, de amizade, de apreço e de_ respeito, de que
se S. Ex~ tivesse id_p para- o segundo turno dificilmente eu
deixaria de apoiá-lo.
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idos de 1964/1965: Desde aquela época, a amizade que nos
une realmente me honra muito e permite entender as_razões
da afirmação de V. Ex', que nasce muito mais do coração
do que propriamente da razão.
O SR. AFFONSO CAMARGO - A amizade que tenho
por V. Ex~ e por sua família.
Dizia que, então, apoiei, nessa visão parlamentarista,
pessoas e um programa que se chamava Programa de Rccons~
trução Nacional. Muito bem! Hoje, vivemos um --momento
no País que dá a impressão de uma absoluta descontinuidade.
Creio que se consultássemos a opinião pública quanto ao fato_
de que o Presidente Itamar Franco, no exercício da Presidência, é V ice do Presidente Fernando Collor, uma gama
de eleitores de Brasília diria que descOnhece issO. Não estou
fazendo essa observação para criar nenhum tipo de confusão
mas porque isso é uma verdade. Eu apoiei essa chapa no
segundo turno assim como o meu partido a apoiou.
Vejo o Presidente Itamar sempre preocupado com o problema das críticas. Como tenho adotado a posição da chamada
bancada independente, aquela bancada que não participa do
Governo, que não está decidindo junto, que não está opinando
sobre programa de Governo, leio as declarações que me parecem absolutamente verazes, não há nada de novo, em que
o Presidente Itamar diz o seguínte: ''Não reclamo de críticas".
Aqui dizem que Sua Excelência estaria se referindo a
críticas feitas em primeiro lugar pelo Presidente do Partido
da Social Democracia, o presidente Tasso Jereissati - _não
sei s_e é ilação da Folha de S. Pa11_l_9._-:_-:-__ e a críticas que teriam
sido feitas pelo Lula e pelo presidente do PMDB, Orestes
Quérciã. Disse Sua Excelência:
"Não reclamo de críticas. Eu quero que me critiquem e mostrem que tipo de ação querem até para
que eu possa mudar. se necessário."

Em seguida, Sua Excelência fez uma avaliação·, quando
fez Comparação com o Presidente Clinton e cítou, entre os
temas de Clinton, o combate a pobreza e a recessão, e a
O SR- M-FONSO CAMARGO - Não digo certamente
proposta -de geração de emprego. Então, o Presidente Itamar
porque eu estaria sempre preso a uma âcdsão partidária e Franco tem o desejo de que façam construtivamente as críticas
não poderia apoiá-lo pesSoalmente.
quando as fizerem, dizendo que tipo de ação querem. E à
De qualquer forma, dentro da posição que adotamos, medida que ele se identifica com o programa do Presidente
o meu partido reuniu-se e foi o único, creio eu - posso
Clinton, cuja proposta principal é a geração de empregos,
estar enganado - , que fez aquela prática do segundo turno volto a afirmar o seguinte: sem estrada, sem energia e Sem
e oficialmente apoiou a chapa Fernando Collor/Itamar Franco.
telefone não haverá emprego. Não se trata do chamado dilema
Fez a opção por aquela chapa, e não pela chapa do candidato do "ovo e da galinha". Seril -ínfra-estiUfurã- não- há desenvolLuis Inácio Lula da Silva e do Senador José Paulo Bisol.
vimento econômico. Sem desenvolvimento econômico não teO" Sr. Mário Covas - Permite-me V. Ex~ um aparte, remos emprego, e sem emprego não haverá salário.
nobre Senador Afforiso Carilargo? --Na minha última intervenção, abordei o__ problema do
sistema
Telebrás. Hoje abordo novamente o problema do
O SR- AFFONSO CAMARGO - Ouço, com prazer, o
financiamento das rodovias. O Presídente da República, no
aparte do nobre Senador Mário COvas.
regime presidencialista, está decidindo até sobre tarifas públiO Sr. Mário Covas- Gõstáfiã de fazer uma intervenção
cas, pois avocou para ele a decisão de_ definir preços de tarifas
só para agradecer a V. Exa a lembrança do fato e para declarar
Públicas; confesso que isso me preocupa. Quero levar ao
que, para mim. é muito honrosa não apenas a afirmação de
Presidente da República, por íritermédio do Senador Pedro
V. Ex~ mas a generosidade de tantos companheiros que, aqui Si_mon, a seguinte preocupação: o problema é o financiari:iCntO
ou ali, fazem referência a esse respeito. Diria que saio com
das -estradas. Dentro de urll acordO interno de governo, Minismuita satisfação do pleito. Fui o segundo preferido por uma
tério da Economia-e Ministério de Transportes, só existe hoje
porção de gente. Quem sabe, um dia, serei o primeiro-. -De · recursos do -Imposto de Importação de Petróleo Bruto, que
qualquer maneira, agradeço muito a V. Ex~. Ep.vaidece-me
eram direcionados para o DNER. A informação que tenho
muito a afirmação -feita, sobretudo nessa distânCia históiicã.,
é de que a Petrobrás voltou a não recolher o imposto federal.__
trazendo o fato à tona, aqui dentro deste Senado Federal.
É inadmissível que uma empresa estatal da União não o faça.
Quanto à amizade que nos une há tantos anos, ainda me
Digo "isso porque enfrentei esse pro-blema; na época que assulembro como surgiu, na praia de Caiobá, no Paraná, nos
mi, a Petrobrás também não estava recolhendo o imposto.
O Sr. Pedro Simon- Eu também.
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E houv~.: um~t d~.·~.:is~io: se.~ St.' arrc.'L'<H.1a do ('l)ntrihuintc.• na bom~
ha. tt..·m-sc.· qut.' rr..•~,·,)Jhr:r o imposto para qui.' o Tt.:-souro possa
tramsf~.·ri-lo :.to DNER 1.' o ,..-olllrihuintt.• possa te:" r aquck· impo:-;-

to d~vol\'ido t.'I11 tt.·rmos de- sc.:rviços. como consertos_ de hur:.H.:o
de ~tmda. Es:->a seria uma sugesuio. porque significot sor·;..
dos rt:-cursos do DNER. Ê simplesmente dar uma ordem para
que sç rc;ocolha esse imposw. creio que é uma soluç:.lo: não
se est;:i criand1.1 nadn novo. Vt.:-ju que existe preocupação com
os custos das e-statais. o qut.• é normal e att: meritório: riúu;
tamhém que h;,tja preocupação com que elas recolham os impostos porque é dever. obrigaçfw legaL
.
O DNER j;.i t!'St<í dCvéndó quase 500 bilhões d~ cruzeiros.
e sei que os emprdtc-iroS- ~stão amcãç-ando parar todas as
obras que tinham ~ido reini<..;iúdas. V. Ex' sabe. porque nada
é mais sensível para o político do que a estrada mal prep;.uada;
a água é a grande advcr~ária do pavimento c dcpo"is que o
serviço pára. perde-se muito do que já foi feito.
__
Coloco isso com muita sinceridade, querendo ajudar ao
Governo. porque essa é uma"-solução para começar a desobstruir e não deixar que essa dívida de faturas·vencidas aumentem cada vez mais.
O Sr. Pedro Simon . . .:. V. Ex;' me pei-miie um apa·r-ie?-O SR. AFFONSO CAMARGO- Ouço V. Ex·• com muito
prazer.
O Sr. Pedro Simon- Gostaria de felicitar V._ Ex" pelo
pronunciamento, pois sou testemunha._nas duas vezes em
que V. Ex-' foi Ministro_. da_ sua dignidade, competência_ e
seriedade. Lembro-me indusive, quando Ministro da Aliança
Democrática -cu no Ministério da Agricultura e V. Ex'1
no dos Transportes-, quando apareceram determinados grupos de pessoas. determinadas emprcitciras, com um.ã tnaquete
pronta no gabinete de V. Ex~ e disseram: "A obra é essa,
em tal lugar, o crédito internacional já está aceito·e é só
assinar aqui e abrir o edital; tem dinheiro e tudo já está resolvido".
O SR. AFFONSO CAMARGO cotes.

Eram os célebres pa-

O Sr. Pedro Simon - V. Ex~ colocou o pessoal para
fora e disse que _enquanto estivesse alí, cada obra teria estudada a_sua prioridade, a importância c o local a ser execqtada;
depois as emprciteiras poderiam aparecer. Tenho dito isso
várias vezes, inclusive quando V. Ex" assumiu o atual Ministério dos Transportes e muitas pessoas perguntaram se o Governo estava enfrentando algumas interrogações~ disse-lhes
da seriedade e dignidade de V. Exa, que o conhecia e i}uC
tinha certe~ do seu comporta~cnto pois V. Ex~ ocupou o
Ministério dos Transportes em duas oportunidades diferentes
e há de convir que a grande reclamação que existe hoje,
em termos de Ministério dos Transportes, foi haverem tirado,
na elabomção da Constituição, aquela verba que existia para
manutenção das estradas._ Eles resolveram tintr aquela verba
e transferi-la para estados c municípios, deixando o DNER
sem condições; quer dizer, toda aquela tradição que o DNER
tinha de conservação de estradas desapareceu e, de lá para
cá, tem sido uma loucura. Inventaram uma série de coisas.
Concordo com_ tudo =o _que V. Ex• está dizendO e que deve
ser feito e analisado; mas não sei se não s_eria a hára, já
que sç está falando em reforma fiscal, de, na Câmara dos
Deputados, estudar uma forma definitiva- com relação a essa
matéria. Na verdade, o que está acontecendo é o descalabro
com relação à conservação das nossas estradas, o que ~e certa
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forma c5 um crim~ porqu~. se se gasta muit<.> para conservar
umu estrada. se desmorona. gasta-se para refazê-la o equivalente a uma estrada nova. Então. é dinheiro que está sendo
posto fora de maneira escandalosa. Meus cumprimentos a
V. Ex'
O SR. AFFONSO CAMARGO - Nobre Senador Pedro
Simon. V. Ex·• tem razão: buraco de estrada é como cárie
de dente, se não cuidar dde enquanto está pequeno, daqui
a pouco tem-se que refazer a estrada.
Já ~isse aqui no plenário, mas V. Ex• não estava presente
no momento, que tenho a preocupação de que pensem que
não ·dcsencarnei do Ministério. É um dilema. Depois, achei
que não, porque tendo sido Ministro tenho obrigação, como
Senador. de trazer as informações para podermos discutir.
É a minha forma de ajudar.
Não tinho dúvida alguma de que a melhor forma de
se financiar rodovias no Brasil é com o tributo nos combustíveis. O brasileiro prefere. Vai ao posto. à bomba e ali já
está o imposto, desde que ele saiba que reverterá em benefíciOs
para ele. Sempre defendi o Fundo Rodoviário Nacional dentro
da Constituinte e por ele I utei desde o começo~ mas os tributaristas têm o_ princípio de que não se deve vincular receita
com despesa. Na época, lembro-me bem que os Deputados
José Serra e Francisco Dornelles foram os que mais combateram por princípio; eles eram contra, inclusive. o vínculo
da educação que, afinal, o nosso Senador João Calmon conseguiu vencer; nós não conseguimos e extingufU-=-se õ- FundoRodoviário.
Agora, estamo~ em vias de cria_r o Imposto Seletivo, no
qual estão incluídos os combustíveis, mas não há o vínculo.
Eu ainda creio que se deveria vincular. Mas, enquanto J]ão
se faz isso, há um imposto sobre a importação de petróleo
bruto que rende, para a União, mais ou menos US$ 50 rriilhões
por mês. dos quais. tirando os 18% da Educação, US$ 40
milhões estavam indo para o DNER -isso representa hoje
Cr$ 400 bilhões. Esse imposto já" exiSfe e é-"c"obrado junto
à bomba de combustível.
Já havia um entendimento, nesse sentido, entre o Ministério da Economia e o Governo. Acho que as coisas que
surgiram de um bom entendimento não devem ser mudadas
só porque mudou o Presidente. Nem tudo é certo nem tudo
é errado; entendo que se deve ponderar a respeito do que
está sendo feito de modo correto.
A minha sugestão concreta é esta, porque depende só
de o Governo dizer que, em primeiro lugar, a Petrobrás deve
recolher o imposto, porque já cobrou na bomba de combus-tíveis e uma estatal não pode dar o mau exemplo de não
pagar o imposto; em segundo lugar, a economia deve continuar a ser direcionada para o DNER, que folgará novamente
e não haverá necessidade de se interromperem as obras.
É uma coisa muito objetiva.- Enquanto não se resolve
o problema, o imposto simplesmente existe, está sendo cobrado do_ contribuinte e não está sendo recolhido. E não é um
problema do Governo Itamar, pois já havia acontecido antes
e nós conseguimos resolvê-lo. Assim, é uma sugestão concreta que _dou. diante do que
o Presidente disse: "Quero que _me critiquem ... " - e não
estou fazendo c;ríticas, estou analisando um problema - " ...
e mostrem que tipo de ação querem, até porque eu possó
mudar".
A ação é esta: mandar a Petrobrás recolher o imposto
e mandar esse dinheiro para as estradas. Creio que é com
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isso que se pode resolver a parte crítica do DNER. Faço
esta_sugestão para ajudar o País.
Era -o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Durante o discurso do_ Sr. A[fonso Camargo, o
Sr. Mauro Benevides, Presidente, deiXei a cadeira da
Presidência, que~ ompada pelo Sr. Epitâcio Cafetiera.
O SR. PRESIDENTE (Epitácío Cafeteira) '-'- Concedo
a palavra ao nobre Senador Iran Saraiva. (Pausa.)
S. E~ declina do uso da palavra.
Concedo a palavra ao nobre Senador ES:Peridião Amin.
(Pausa.)
S. Ex• não se encontra cm plenário.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lavoisier Maia,
por delegação da Liderança do PDT:
O SR. LAVOISIER MAIA (PDT- RN. Como Líder.
Pronuncia o seguinte discurso. Sem revisão do orador.)Sr. Presidente, Srs. _Senadores, setores competentes do Go, verno Itamar Franco estão, nestes dias, discutindo não somente os índices de reajuste dos salário mínimo, mas tambéin
a mudança na periodicidade destes reajustes. Conforme tem
noticiado a grande imprensa, essa periodicidade, que atualmente é de quatro cm quatro meses, passaria a ser bimestral,
logo após a aprovação do ajuste fiscal.
Todos os Srs. Senadores sabem que, desde o início do
Governo Collor, os trabalhadoreS-deste País foram submetidos
a um dos maiores arrochos salariais da nossa história econômica.
Em recente entrevista dada à imprensa, no diã_ 20 do
corrente, o Ministro do Trabalho, Walter Barelli, qualificou
de subumano o salário mínimo pago no Brasil, que é um
dos piores do mundo e o mais baixo da América Latina.
Segundo ainda o citado Ministro, o atual salário é 30%
inferior ao mínimo estabelecido em 1940. A meta do Governo
é pagar um salário mínimo de US$100 e, depois, elevá-lo
para o patamar de US$150. Ora. Srs. Senadores, esta meta
só será alcançada se o novo salário mínimo for reajustado
bimestralmente.
A proposta que o Governo pretende encaminhar ao Congresso Nacional é por demais jU-sta; pOis, no processo infladOnário em que vív6mos são os assalariados de baixo nível os
que têm dado maior parcela de sacrifício no_ combate à inflação. Enquanto os setores abastados da nossa sociedade tém
reduzido apenas o consumo de objctos supérfluos, os trabalhadores foram obrigados a reduzir o consumo de alimentos bási-_
cos, essenciais à sua sobrevivência e à dos seus dependentes.
Para ilustrar a crise salarial que vive a classe trabalhadora,
basta citar este caso: em Natal, capital do Rio Grande do
Norte, disse-me um comerciante de farinha de trigo que antes
da crise_ ele vendia, por mês, 50 inil sacas de farinha de trigo.
Hoje, ele vende apenas quatro ou cinco mil sacas, com muita
dificuldade para receber o pagamento.
.
O que significa- isso? É o pão nosso de cada dia que
o trabalhador brasileiro não potle mais comprar.
O salário mínimo de Cr$522 mil é suficiente, apenas,
para uma família de quatro pessoas se alimentar durante urna
semana. E como fica a despesa com água, luz, transporte,
aluguel e remédio? ____ _
A nossa Constituição, que, na expressão do saudoso Líder
Deputado Ulysses Guimarães, é a Constituição cidadã, diz
no seu item IV do art. 7"' que o salário mínimo deve ser
"capaz de atender às suas necessidades vitais básicas e às
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de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde,
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com
reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo ... ''.
O Sr. Magno Bacelar- Permite -me V. Ex~ um aparte?
O SR. LAVOISIER MAJA -Pois não, caro amigo, Senador Magno Bacelar.
O Sr. Magno Bacelar- Nobre Senador Lavoisier Maia,
inicialmente, gostaria de cumprimentá-lo pela defesa de uma
das causas mais_justas que podemos defender neste País, num
momento em que a miséria e a fome assolam todo o território
brasileiro. O nosso salário mínimo, hoje, é o menor das Américas; representa pouco· mais de US$53, e nós sabemos, como
V. Ex~ analisa com muito cuidado, que nem para a alimentação
de uma famllia de quatro pessoas seria suficiente. Sabemos
também, nós do Nordeste, que as famfiias, quanto mais pobres, mais numerosas são, e maiores são as desgraças e a
fome. V. Ex' fala da necessidade de aprovação do ajuste fiscal
para que o· Governo tente restabelecer a dignidade do salário
mínimo do trabalhador brasileiro. Entretanto, nobre Senador,
preocupa-me que neste ajuste fiscal pretenda-se também criar,
provisoriamente, o Imposto Sobre Transações Financeiras,
que agora mudou de nome- é chamado Imposto Sobre Movimentação Financeira. Ainda há poucos dias, desta tribuna,
fazia um apelo para que se examinasse a possibilidade de
não incluir o trabalhador que ganhe até três ou quatro salários
mínimos nesse desconto de imposto sobre cheques, sobre pagamento, porque seria dar com uma mão e tirar com a outra.
Entendo, nobre Senador, que urge uma providência dessa
maneira, porque a alegação de determinados setores de que
fica difícil conceder o aumento do salário mínimo, principalmenti! para as prefeituras ou para ~s empresas que já estão
em difiCuldade, não é verdadeira. A medida que se melhora
o poder de aquisição do trabalhador, isso se multiplica em
faturarnento, em rendimento para as empresas. Permita-me
felicitá-lo, congratulando-me e apoiando inteiramente o que
V. Exa defende, nesta tarde, na tribuna do Senado. Muito
obrigado.
U SR. LAVOISIER MAIA- Muito obrigado, nobre Senador Magno Bacelar, pelo oportuno aparte que ilustra essas
nossas palavras; sua preocupação é a minha também, é a
nossa, porque quem ganha menos não pode ser sacrificado
por nenhum tipo de imposto. Se o GOverno quer aumentar
mais a carga tributária para fazer caixa para as despesas inçl~ive de aumento de salário mínima - que exclua aquele
que ganha o salário mínimo, porque aí estará fazendo justiça
àqueles que ganham menos.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, enquanto não forem adotadas providências, medidas de Governo para uma distribuição de renda, penso que a situação deste País piorará a cada
dia que passa- e essa é uma preocupação do nosso Presidente
Itamar Franco- com a fome_, a miséría que assola o território
nacional, prinCipalmente no Nordeste brasileiro.
Ora, Sr. Presid_ente, Srs. Senadores, com uma inflação
em torno de 25% ao mês, o salário míninio de Cr$522 mil,
pago no início de outubro, valerá apenas Cr$212 mil em janei-ro--;-õU41%-do seu valor.
Com um reajuste quadrimestral, jamais o trabalhador
preservará o poder aquisitivo do seu salário. Por con~eguinte,
um reajuste bimestral, acompanhado de outras medidas complementares, se não é o ideal, pelo menos preservará um
pouco mais o poder aquisitivo do trabalhador brasileiro.
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·~ § 5'-! É -de 5 (cínco) anos o prazo de prescrição
do direito de as instituições financeiras, associações
ou sociedades de qualqu_er natureza jurídica utíli~a-rem,
para qualquer fim, ou fornecerem, diretamente ou através de bancos de dados, cadastros ou através de sistea ~ua preocupação com a recessão. Um prim~iro passo para
ma, ou entidade de proteção ao crédito, ou congêneres
altviá-la será o investimento de Cr$1 trilhão na construção
informação relativa a inadimplementO, pelo consumiw
civil, que o Governo liberará no início do p_r_óximo ano. Queira
dor, de obrigação líquida, certa e exigível, contandowse
Deus que aconteça, porque só assini gerara Um ilúmero acen- _
o prazo de prescrição da data do vencimento do_ título
tuado de empregos para o povo brasileiro.
da obrigação."
O Sr. Josaphat Marinho- V. Ex• me permiie um aparte?
Art. 2"' Esta Lei entra em vigor na data de sua publiO SR_ LAVOISIER MAIA- Concedo o aparte ao nobre
cação.
Senador Josaphat Marinho, com muito prazer.
-·
Art. Y Revogam-se as disposições em contrário.
O Sr. Josaphat Marinho - Nobre Senador Lavoisier
JustificaçãoMaia, V. Ex~ faz ponderações sobre Õquadro brasileiro, particularmente do ângulo económico. Acredito que as suas observações, fundadas nos fatos e dados estatísticos, conduzem
Dispõe o§ 5". do art. 43. do Código de Defesa do Consupara uma verificação sobre a qual o governO --õ.ão pode estar midor (Lei n" 8.078/90), que_ consumada a prescrição relatíva
desatento. O momento é de providências a curto -e a médio
à cobrança de débitos do consumidor, não serão fornecidas,
prazo. Tudo que envolver planos mirabolantes perderá o Gopelos respectivos Sistemas de Proteção ao Crédito, quaisquer
verno.
informaçõeS qu~ possam impedir ou dificultar n-Ovo acesso
O SR. LAVOISIER MAIA - V. Ex• é um homem expe-- ao crédito junto aos fornecedores. Tal dispositivo alinhawse
com a norma do § 1'', também do art. 43, que protbe que
riente e está dando.a sua opitlíãO, rhas, nobre Senad-or, por
os cadastros de consumidores contenham "informações negamais respeito e admiração q-ue tenha por V. Ex•, não considero
tivas referentes a período superior a 5 (cinco) anos".
que investir em construção civil no País seja uma perda, -enA rcdação dos parágrafos citados, contudo, contém imquanto há um dCficit alarmante de moradia; isso em primeiro
perfeição de natureza grave. Trata-se da ausência de qualquer
lugar. Em segundo lugar, dar emprego- a-milhões de brasiestipulação relativa à prescrição do direito de as diversas instileiros, no meu entendimento, é um esforço louvável do Gotuições que armazenam dados fornecerem a terceiros ou utiliverno e eu não vou classificá-lo como um plano mirabolante.
zarem informação a respeito do inadimplemento de obrigaÇões
Estou dizendo: vamos rezar e pedir a Deus para que dê certo.
pelo consumidor.
O Sr. Josaphat Marinho- Não, nobre Senador, no partiA omissão é de fácil entendimento. O Código do Consucular nós estamos de acordo. Tudo quanto envolver realizamidor veda o fornecimento de informações relativas á "coções a curto e médio prazo é legítim~ e aconselh3vel. Tudo
brança de débitos do consumidor", quando "consumada a
que conduzir a objetivos de longo prazo, conduzirá o governo
prescrição"; ademais veda o Código que os cadastros contea perder-se no tempo.
- -- -nham informações negativas do consumidor, referentes a pe0 SR. LAVOISIER MAIA- Concordamos nesse ponto.· ríodo superior a cinco anos. A redação do § s~ do art. 43
Foi apenas uma falta de entendimento entre nós. Agora estarefere-se ao não fornecimento dc_jnformações pelos sistemas
mos em completa concordância.
de proteção ao crédito, relativas à prescrição da •·cobrança
Portanto, Srs. Senadores, vamos, com boa vontade e
de débito::, do consumidor". Todavia, o Código de Defesa
equihbrio, apoiar il.qu-eias medidas do ltual Governo, que
do Consumidor não fixa com clareza o prazo de prescrição
visam à correção das profundas desigualdades sociais em nosso
a que alude o § 5" do art. 43.
País.
A análise teleológica do Código de Defesa do ConsuEra o qu_e_ tínha a dizer, Sr. Presidente.
midor demonstra, sem margem a dúvidas, que o fim colimado
pelo legislador foi o de proibir que os bancos de dados, os
Durante o discurso do Sr. Lavoisier Maia, o Sr.
sistemas de proteção ao consumidor e quaisquer outras entida'fpitácio Cafeteira, deixa a cadeira da presidência, que
des usassem ou fornecessem a terceiros, após certo lapso teme ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
poral (cinco anos) informações a respeito do inadimplemento
COMPARECEMMAiS OS SRS. SENADORES:
de obrigações pelo consumidor.
Alfredo Campos - Eva Blay - Jo~aphat Marinho Não é essa, contudo, a letra da lei, quando examinamos
Jo:)é Fogaça
o art. 43 do Código. Por outro lado, as normas do Código
Civil respeitantes à prescrição não auxiliam na solução da
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Sobre a mesa,
questão, uma vez que este, nos arts. 177 a 179, cuida dos
projeto de lei que será liUo pelo Sr. l" Secretário.
prazos de prescrição relativos ao direito de ação, que são
É lido o seguinte
_inteiramente jnaplicáveis à hipótese versada no art. 43 do
Código de Ddt:sa do Consumidor.
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 169, DE 1992
O presente Projeto de Lei objetiva corrigir as imperAltera dispositivo da Lei nD 8.078, de 11 de setembi:-o
feiçõe:) contidas no art. 43 da Lei n~ 8.078/90 (Código de
de 1990, que "dispõe sobre a proteção do consumidor
Defesa do Consumidor), tornando inequívoco o prazo de prese dá outras providências".
crição do direito de utilização e de fornecimento de informaO Congresso Nacional decreta:
ções negativas respeitantes a inadimplemento do consumidor.
Art. I" O § 5" do artigo 43 da Lei n·• 8.078, de 11 de
É firme a nossa convicção de que a presente_ proposição
setembro de 19':.l0, passa a vigorar com as seguintes alterações:
aperfeiçoará o relevantíssimo Código de Defesa do Consu-

Por outro lado, não podemos. continuar éoni esta política
que já colocou no olho da rua cerca de dez milhões
de trabalhadores em todo o País.
A equipe económica do_Governo Itamar já manifestou
recessiva~
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midor, impedindo que a redação iã.cunosa possibilite o cercea~
menta de direitos.
_
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. ~Senador
Mareio Lacerda.
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Art. 178. Prescreve:
§ lo:> Em 10 (dez) dias, contados do casamento, a ação
do marido para anular o matrimónio contraído com mulher
fá deflorada (arts. 218, 219, IV, e 22D).
e A Lei n' 13, de 29 de janeiro de 1935, que dispunha
LEGISLAÇÃO CITADA
sobre termo inicial da prescrição prevista neste páragrafo,
CÓDIGO DE PROTEÇÁO E
foi revogada pelo Decrefo-Lei n' 5.059, de 8 <fe ~âezembro
DEFESA DO CONSUMIDOR
de 1942.
LEI W 8.078, DE 11 DE SETEMBRO DE 1990
• Vide art. 5', I, da Constituição Federal de 1988.
Dispõe sobre a proteção do consumidor e dá outras
§ zo Em 15 (quinze) dias, contados da tradição da coisa,
providências.
a ação para haver abatimento do preço da coisa móvel, rece··············~····················"'~~··:.:···-·-.-~·-·-·--~~--~~-~~LLL~·L·-·-~·-~ bida com vício redibitório, ou para rescindir o contrato e
SEÇAO VI
reaver o preço pago, mais perdas e danos.
e Vide arts. 178, § 5•, IV, 1.101 e 1.105.
Dos Bancos de Dados e Cadastros de Consumidores
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no
§ 3"' Em 2 (~ois) mes,::s. contados do nasciment?? s~
art. 86, terá acess_o às informações- existenteS em cadastros,
era preser:ne o mando, a açao para este contestar a legltlmtfichas, registres e dados_ pessoais e de consumo arquivados
dade do fllho de sua mulher (arts. 338 e 344).
sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
~ 4"' Em 3 (três) meses; _
.
__ _ . _
§ 1" Os cadastros e dados de consumidores devem ser
I - a mesma açao do paragrafo antenor, se o mando
objetivos, claros, verdadeiros e em linguagem de fácil comse achava aus~nte, ou lhe ocu_Itaram o n_ascimento; c~nta?o
preensão, não poden-do conter info-rmações negativas refco prazo do dta de sua v~lta a casa conJungal, no pnme1ro
caso, e da dat~ do con.hecimento do fato. no segunQo;
rentes a período superior a 5 (cinco) anos.
§ z~ A abertura de cadastro, ficha, registro e dados
II-~ açao doyat, tutor, ou curador p~ra anular o casapessoais e de consumidor deverá ser comunicada por escrito':lento do frlho, puptlo, ou curatelad_o, contrmdo s_e~ oc?~sen_ao consumidor, quando não solicitada por ele.
tlmento daqu~les, nem o_seu sup:t~e~'lto pelo JUiz; contado
§ 3"' O consumidor. sempre que encontrar inexatidão
o prazo do dta em que tiverem c~encta do casamento (arts.
nos seus dados e cadastros, poderá exigir sua imediata corre180, _III, 183, XI, 209 e 213. (dezolto) anos; conta~o o prazo
do_ dta e.m que o menor perfe~ c~sa. tdade, se a açao for por
ção, devendo o arquivista,- no prazo de 5 (cinCO) dias úteis.
e_fe movtda, e da_ data do_matnmomo, quando o for por seus
comunicar a alteração aos eventuais destinatários das informações incorretas.
representantes legais (arts. 213 e 216) ou pelos parentes desig§ 4·.> Os bancos de dados e cadastros relativos a consuminados no art. 190;
dores, os serviços de pr6teção ao crédito e congéneres, são
--IV- a ação para haver o abatimento do preço da coisa
considerados entidades de carátcr público.
imóvel, recebida com vício redibitório, ou para rescindir O
§ 5o Consumada a prescrição relativa à cobrança de décontrato comutativo, e haver o preço pago, mais_ perdas e
bitos do consumidor, não serão fornecidas, pelos respectivos
danos; contado o prazo da tradição da coisa;
sistemas de proteção_ao crédito, quaisquer inforniações que
e Vide arts. 178, § 2"', 1.101 c 1.105
possam impedir ou dificultar novo acesso ao crédito junto
V- a ação dos hospedeiros, estalajadeiros ou forneceaos fornecedores.
__
dores de víveres destinados ao consumo no próprio estabele··················L·•·L.......... Lc-~·~'~"~~----~~~~~~..~.......~cimento, pelo preço da hospedagem ou dos alimentos fornew
cidos; contado o prazo do último pagamento.
.
• Dano causado por aeronave estrangeira -O De~reto
CÓDfGO CIVIL
n' 52.019, de 20 de maio de 1963, que promulgou o Convenção
Lei n" 3.071, de 1q·l-1916, atualizada e acornpa~
de Roma (7-10-1952), contém o seguinte art. 19: "Se a pessoa
nhada de Legislação Complementar, inclUsive de dispoque sofreu o dano não propuser ação de separação contra
sitivos da Constituição de 1988, Estatuto da Criança
o explorador ou se a este não no_tificar de seu pedido de
e do_ Adolescente, Código de Proteção do Consumidor
indenização no prazo de 6 (seis) meses a contar da __dat~ em
e Lei de Locação de Imóveis Urbanos, Súmulas e Índices
que acusou o fato que produziu o dano, será direito apenas
Sistemático e Alfabético-Remissivo do Código Chtil,
à parte não distribuíQa da indenização de que_ o explorador
Cronológico da Legislação e Alfabética da Legislação
disponha após terem sido totalmente satisfeitas todas as ações
Complementar, da Lei de Introdução e das Súmulas.
apresentadas dentro do referido prazo".
§ 6" Em I (um) ano:
·~~-~~~~--~--~
I - a ação do doador para revogar a doação; contado_
o prazo do dia em que souber do fato,_que o autoriza a revoDos Prazos da Prescrição
gá-la (arts. 1.181 a 1.187);
II- a ação do segurado contra o segurador e vice-versa.
Art. 177. As ações pessoais p·resCreVe1n~ ordinariamense o fato que a autoriza se verificar no país; contado o prazo
te, cm 20 (vinte)"arios-; as reais em 10 (dez), entre presentes,
do dia em que o interessado tiver conhecimento do mesmo
e entre ausentes em 15 (quinze), contados da data em que
fato (art. 178, § 7•, V);
poderiam ter sido propostas.
III- a ação do filho, para desobrigar c reivindicar os
• Artigo com redaçáo determinada pela Lei n\' 3.437,
imóveis de sua propriedade, alienados ou gravados pelo pai
de 7 de março de 1955.
fora dos casos expressamente legais; contado o prazo do dia
• Prescrição na Previdência Social: a·rts.--1U3 e 104 da
em que chegar à maioridade (arts .. 386 e 388, I);
Lei n' 8.213, de 24 de julho de 1991.

..............................cA."PiTui:o·i·v-·--..
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IV- a ação dos herdeiros do filho, no caso do número
anterior, contando-se o prazo-do dia do falecimento, se o
filho morreu menor, e bem assim a de seu representante legal,
se o pai decaiu do pátrio poder, correndo o prazo da data
em que houver decaído (arts. 386 e 388, II e III);
V- a ação de nulidade da partilha; contado o prazo
da data em que a sentença d~_ partilha passou em julgado
~
(art. 1.805);
• Item V alterado pelo parágrafo único do art. 1.029
do Código de Processo Civil.
VI - a ação dos prof~~~ores, mestres ou repeticlqres de
ciência, literatura, ou arte, pelas lições que derem, pagáveis
por períodos não excedentes a 1 (um) mês; contado o prazo
do termo de cada período vencido;
VII- a ação dos donos de casa de pensão, educação,
ou ensino, pelas prestações dos seus pensionistas, alunos ou
aprendizes; contado o prazo do vencimento de cada uma;
VIII- a açâo ·ctos tabeliães e outros oficiais do juízo,
porteiros do auditório e escrivães, pelas custas dos atos que
praticarem; contado o prazo da data daqueles por que elas
se deverem;
IX- a ação dos médicos, cirurgiões oU fatrriacêutiéos,
por suas visitás, operações ou medicamentos; cont3d0 o prazo
da data do último serviço prestado;
___ _
• O art. 16 do Decreto-Lei n' 7.961, de 18 de setembro
de 1945, havia disposto que a ação de cobrança de honorários
médicos prescrevia no-prazo de 5 (ciD.Co) anos, porém, foi
revogado pela Lei n' 536, de 14 de dezembro de 1948, que,
todavia, não restabeleceu o prazo anterior. A disposição do
Código Civil veio, afinal, a ser revigorada pela Lei n~ 2.923,
de 21 de outubro de 1956.
X- a ação dos advogados, solicitadores, curadores. peritos e procuradores judiciais, pãi'a o pagamento de seus honorários; c-o-ntado o prazo do vencimento do contrato, da decisão
final do processo ou da revogação do mandato.
e O art. 100 da Lei no 4.215, de 27 de abril de 1963,
dilatou para 5 (cincora:nos o prazo prescricional da ação de
cobrança de honorários de advogado, estipulando o momento
inicfal desse prazo.
XI - a ação do proprietário do prédio desfalcado contra
o do prédio aumetando pela avulsão, nos termos do art. 541;
contado o prazo do dia cm que ela ocorreu;
XII - a ação dos herdeiros do filho para prova da legitimidade da filiação; contado o prazo da data do seu falecimento
se houver morrido ainda menor ou incapaz;
_XIII- a ação do adotado para se desligar da adoção,
realizada quando ele era menor ou se achava interdito; contado o prazo do dia em que cessar a menoridade ou a interdição.
• Prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que
for publicada a homologação do resultado final, o direito de
ação contra quaisquer atos relativos a concursos:pãJª- provimento de cargos e empregos nã:Administração Federal Direta
e nas Autarquias Federais. Decorrido o pr-azo mencionado
e inexistindo ação pendente, as prova_s_e o material inservível
poderão ser incinerados (vide Lei no 7.144, de 23-11-1983).
§ 7o Em2(dois)anos:
I - a ação do cônjuge para anular o casamento nos casos
do art. 219, I, II e III; contado o prazo da data da celebração
do casamento; e da data da execução deste Código para os
casamentos anteriormente celebrados;
• A Lei no 13, de 29 de janeiro de 1935, que dispunha
sobre o termo inicial desse prazo, foi revogado pelo Decreto-Lei n' 5.059, de 8 de dezembro de 1942. O Decreto-Lei
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n9 4.529, de 30 de julho de 1942, estabele_ceu que a ação
do cônjuge coato para anular o casamento prescreverá em
2 (dois) anos contados da data da sua celebração; sobre a
não-aplicação desse Decreto-Lei sobre os processos já ajuizados, dispõe o Decreto-Lei n' 5.383, de 8 de abril de 1943.
II - a ação dos credores por dívida inferior a cem mil
réis, salvo as contempladas nos n9s VI a VIII do parágrafo
anterior; contado o prazo do vencimento respectivo, se estiver
prefixado, e, no caso contrário, do dia em que foi contfaída;
- III - a ação dos professores, mestres e repetidores de'
ciência, literatura ou arte, cujos honorários sejam estipulados
em prestações correspondentes a períodos maiores de 1 (um)
mês; contado o prazo do vencimento da última prestação;
IV- a ação dos engenheiros, arquitetos, agrimensores
e stereómetras~ por seus honorários; contado o prazo do termo
dos seus trabalhos;

V- a ação do segurado contra o segurador e, vice-versa,
se o fato que a autoriza se verificar fOra do Brasil; contado
o prazo do dia em que desse fato soube o interessad~ (art.
178, § 6', II);
VI- a ação do cônjuge ou seus herdeiros necessários
para anular a doação feita pelo cônjuge adúltero ao seu cúmplice; contado o prazo da dissolução da sociedade conjugal
(art. 1.177);
VII- a ação do marido ou dos seus herdeiros, para
anular atos da mulher, praticados sem o seu consentimento,
ou sem o suprimento do juiz; contado o prazo do dia em
que se dissolver a sociedade conjugal (arts. 252 e 315).
• Também em 2 (dois) anos prescreve o direito de pleiteat
a reparação de qualquer ato infrigente de dispositivos da Consolidação das Leis do Trabalho (art. 11).
• A ação anulatõria da decisão administrativa que denegar a restituição de tributo - Vide art. 169 da Lei n9 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
• Vide art. 226, § 5', da Constituição Federal de 1988.
§ 8• Em 3 (três) anos:
A ação do vendedor para resgatar o imóvel vendido;
contado o prazo da data da escritura, quando se não fixou
no contrato prazo menor (art. 1.141).
§ 9• Em 4 (quatro) anos;
I - contados da dissolução da sociedade conjugal, a ação
da mulher para:
• Vide art. 226, § 5', da Constituição Federal de 1988.
a) desobrigar ou reivindicar os imóveis do casal, quando
o marido os gravou, ou alienou sem outorga uxória, ou suprimento dela pelo juiz (art. 235 e 237);
b) anular as fianças prestadas e as doações feitas pelo
marido fora dos casos legais ( arts. 235, III e IV, e 236);
c) reaver do marido o 9ote (art. 300), ou os outros bens
seus confiados à administração marital (arts. 233, II, 263,
VIII e IX, 269,289, I, 300 e 311, III);
II - a ação dos herdeiros da mulher, nos casos das letras
a, b e c do número anterior, quando ela faleceu, sem propor
a que ali se lhe assegura; contado o prazo da data do falecimento (arts. 239, 295, II, 300 e 311, III);
III - a ação da mulher ou seus herdeiros para desobrigai
ou reivip.dicar os bens dotais alienados ou gravados pelo marido; contado o prazo da dissolução da sociedade conjugal (arts.
~
293 a 296);
• Vide art. 226, § 5', da Constituição Federal de 1988.
IV - a ação do interessado em pleitear a exclusão do
herdeiro (arts. 1.595 e 1.596), ou provar a causa da s4a deser-
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dação (arts. 1.741 a 1.745), e bem assim a ação do deserdado
para a impugnar; contado o prazo da abertuda da sucessão;
V- a ação de anular ou rescindir os contratos, para
a qual se não tenha estabelecido menor prazo; contado este:
a) no caso de coação, do dia em que ela cessar:
b) no de erro, dolo, simulação ou fraude, do dia em
que se realizar o ato ou o contrato;
c) quanto aos atas dos incapazes, do dia em que cessar
a incapacidade;
VI - a ação do filho natural para impugnar o reconhecimento; contado o prazo do dia em ·que atingir a maioridade
ou se emancipar.
- ~-- ·
e Vide art. 227, § 6', da ConstituiçãoFedeialde 1988.
§ 10. Em 5 (cinco) anos;
.
I -As prestações de pensões alimentícias;
• Vide art. 23 da Lei de Alimentos (Lei n' 5.478, de
25-7-1968).
II- As prestações de rendas te~por_á_~i-~~- ou vitalícias;
III- Os jurOs, ou quaísquer outras prestàÇoe·s-aéesS6rias
pagáveis anualmente, ou em períodos mais curtos-;
IV -Os alugueres de pi'édici rúsfico -õu--Ui'bano;
V - A ação dos serviçais, operáriõs_C_ jofrialeiroS, pelo
pagamento dos seus salários;
• Pelo art. 11 da Consolidação das Leis do Trãbalho,
a prescrição é de 2 (dois) anos.
VI- As dívidas passivas da União, dos Estados e dos
Municípios, e bem assim toda e qualquer aÇão contra a Fazenda Federal, estadual ou municipal; devendo o prazo da prescrição correr da data do ato ou fato do qual se originar a mesma
ação;
Os prazos dos números anteriores serão contadO-s--do dia
em que cada prestação, juro, aluguer ou salário for exigível.
•Regulam a prescrição qüinqüenal, em favor da Faienda
Pública, a Lei n' 5.761, de 25 de junho de 1930, o Decreto
n' 20.910, de 6 de janeiro de 1932, o Decreto-Lei n' 4.597,
de 19 de agosto de 1942, e a Lei ne 2.221, de 31 de maio
de 1954.
• Sobre a cobrança do Imposto sobre as Rendas, vide
Decreto no 85.450, de 4 de dezembro de 1980, art. 712.
•Prescrição da ação popular- Vide art. 21 da Lei n"'
4. 717, de 29 de junho de 1965.
•Prescrição da cobrança do Imposto de ImportaçãoVide Decreto-Lei n' 37, de 18 de novembro de 1966.
• O direito de pleitear a restituição de tributo -pago indevidamente -Vide art. 168 da Lei n' 5.172, de 25 de outubro
de 1966 (Código Tributário Nacional!.
• O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário- Vide art. 173, e seu parágrafo;·cta Lei n"' 5.172,
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional).
• Vide Súmula 443 do STF.
VII- A ação civil por ofensa a direitOS de-autor; contado
o prazo da data da contrafação.
• Vide art. 131 da Lei n' 5.988, de 14 de dezembro de
1973, sobre direitos autorais.
VIII- O direito de propor ação rescisória.
• Vide Código de Processo Civil, art. 495.
• Vide Súmula 264 do STF.
IX- A ação por ofensa ou dano causados ao direito
de propriedade; contado o prazo da data em que se deu a
mesma ofensa ou dano.
• Dispõe a Lei n' 1.060, deor de dezembro de 1950,
art. 12; "A parte beneficiada pela isenção do pagamento das
custas ficará obrigada a pagá-las, desde que possa fazê-lo,
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sem prejuízo do susteQtO próprio ou da família. Se dentro
de 5 (cinco) anos, a contar da sentença final, o assistido não
puder satisfazer tal pagamento, a obrigação ficará prescrita".
Art. 179. Os casos de_prescrição não previstos neste
Código serão regulados, quanto ao prazo, pelo art. 177.
•Sobre prescrição em matéria de trabalho, vide Consolidação da Leis do Trabalho, arts. 11, 119, 143, 440 e 916.

(A Comissão de Assuntos Económicos terminativa.)

decisdo

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- O projeto lido
será publicado e remetido à comissão competente.
Foram encaminhados à publicação Pareceres da Comissão de Assuntos Económicos que concluem pela apresentação
dos Projetes de Resolução n• 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, 81, 82, 83, 84, 85,86 e 87, de 1992.
As matérias ficarão sobre a Mesa durante cinco sessões
01::dinárias para recebimento de emendas, nos termos_ do art.
235, II, f, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Foi encaminhado à publicação Parecer da Comissão de Constituição·,
Justiça e Cidadania, concluindo favoravelmente, nos termos
do Substitutivo que -oferece, ao Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991.- Complementar.
A matéria ficará sobre a Mesa durante cinco sessões ordinárias para recebimento de emendas, nos termos do art. 235,
II, d, do Regimento Interno.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) tempo destinado ao Expediente.
Presentes na Casa 65 Srs. Senadores.
Passa-se à

Esgotado o

ORDEM DO DIA
A Presidência retira da pauta o--ltem 1, nos termos do
art. 175, e, do Regimento Interno.
É o seguinte o item retirado de pauta:
PROJETO DE RESOLUÇÁO N•; 68, DE 1992
(Em regirn:e de urgên~ia nOs termOs do art. 336,
c, do Regimento Interno".)
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução n"' 68, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora,
que altera o Regulamento Adminis~rativo do Senado
Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Médica e Social. (Dependendo de Pareceres.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Item 2:
Discussão, em turno único, do Projeto de Decreto
Legislativo n' 68, de 1992 (n' 130/91, na Câmara dos
Deputados), que aprova o texto da Convenção n" 168,
da Organização Internacional do Trabalho, relativa à
promoção do emprego e à proteção contra o desemprego, tendo_
.
.
· Parecer favorável, sob n" 337, de 1992, da Comissão
-De Relações Exteriores e. Defesa Nacional.
Em discussão. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão,
Em votação, em turno·Uníco.
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Os Srs. Senadores que o aprovam

queita~

perma-

ne_cer sentado.s4 (Pausa.)

Aprovado.
__ _ __
_
A matéria vai à Comissã<J Dlretora para a redação
final.
É -O seguinte o projeto aprovado:

PROJETO OE DECRETO LEGISLATIVO
N• 68, DE 1992
(N• 1341/91, 1111 Cimara dos Deput.dos)
Aprova o texto da Convenção o9 168, da Organização Internacional do Trabalho, relativa à promoção
do emprego e à proteção contra o desemprego.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1" Fica aprovado o texto da Convenção n9 168,
da Organização Internacional do Trabalho, relativa-à promoção do emprego e à proteçáo con_t:_a o desemp~ego. _ -- Parágrafo único. Ficam suJeitos à apreciação do C:o.?gresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em rev1sao
da referida Convenção, bem corho quaisquer ajustes complew
mentares 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.
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de que a Comissão cie Assuntos Sociais do Senádo Fede_ral
a tu e como mediadora entre os sindicatos da área de Saúde,
o Governo do Distrito Federal e o Governo Federal, em busca
de solução para o problema.
Como Senador eleito por Brasília, sintowme gratificado
com essa proposta do Senador Josaphat Marinho e com a
grande aceitação que ela recebeu por parte de meus Pares
nesta Casa. Isto reflete, s~s e Srs. Senadores, o reconheciw
mento, por parte de todos nós, da gravidade_ 4o problema
e, ao mesmo tempo, a importância que o sistema de Saúde
do Distrito Federal representa não só para a população local,
mas também para o atendimento de milhares de pessoas oriundas de outras Unidades da Federação, particulannente do
interior de Goiás, Minas Gerais, Bahia, Mato Grosso e de
Estados do Nordeste.
Essa grande demanda de serviços de Saúde por pessoas
de outras áreas causa uma forte sobrecarga aos profissionais·
e ao sis~ema de Saúde do DF, que é gratuito e de boa qualidade, justificando, assim, os repasses do Governo Federal
para o pagamento do pessoal do setor. Por isso é muito imporw
taote a atuação da Comissão de Assuntos Sociais do Senado
na busca de solução para o impasse.

Neste momento grave que estamos vivendo, o que se
deve fazer em primeiro ·lugar é reabrir as negociaçõeS e não
deixar que os canais sejam obstruídos. As conseqüências de
-Um poSsível desmantelamento do setor de Saúde seriam muito
graves para toda a população. Portanto, todas as possibilidades
devem ser esgotadas, todas as alternativas devem ser buscadas,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Está esgotada
sem
preconceitos e com determinação. Faço, pois, um apelo
a matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se, agora, à votação do Requerimento n9. 838/92, ao Governador Joaquim Roriz, para que as negociações sejãin
reabertas imediatamente, até que se resolva a questão. Faço
de urgêJ.lcia, lido no Expediente, para o Offcio n• S/67/92.
o mesmo apelo a todos os sindicatos da área de Saúde.
Em votação o requerimento.
.
Tenho consciência de que os salários do pessoal de Saúde,
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penn3;necer
e
dos
médicos em pa;rticular, estão muito defasados. Tenho
sentados. (Pausa.)
consciência, tanibém, de que num pafs como o nosso, onde
Aprovado.
a maioria da população vive em condições próximas da miséria
absoluta,
com altos índices de subnutrição e sujeitas a todos
provado o requerimento, a -irliltérla a que se re~ere figurará
os tipos de epidemias e doenças transmissíveis, o funcionana Ot"dem" do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
mento do siStema de Saúde é fundamental.
O SR, PRESIDEN"TE (Magno Bacelar) ~ Passa-se agora
Saúde no Brasil não é luxo, não é atividade que possa
à votaçãia de Requerimento n• 839/92, de urgência, lido no ser adiada, controlada: saúde é produto. de primeira necessiExpediente, sobre o Offcio n• 68/92.
dade. Por isso, é preciso reabrir as negociações e fazer tudo
Em votação o requerimento.
para melhorar as OOndições salariais dos médicos e demais
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer profissionais--da área de Saúde. É preciso que as partes envolsentados. (Pausa.)
.
vidas tomem consciência da gravidade da situação e busquem
Aprovado o requerimento, a maté~ a que se refere figuw o entendimento, para que ~s hospitais e postQs de saúde sejám.
rará na Ordem do Dia da segnnda. sessão ordinária subse-. abertos e voltem a funcionar.
·
qüente.
· Faço, pois, Sr". e Srs. Senadores, este apelo às partes
OSR, PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Volta-se à lista envolVidas: Góvemo .e sindicatos.' Neste mo_mento de ·crise
que ..o País está vivendo, mais do que nunca é precisd que
de oradores.
.
.
Concedo a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy. o ~m-senso prevaleça, que a r~sponsabilidade de governantes
e profissionais esteja sempré presente e que o interesse público
(Pausa.)
paite, altaneiro, sobre interesses menores. É isso que a popuw
S. EX' não está presente.
.
lação do ·Distrito. Federal e do País espera de cada um de
Concedo a palavi'a ao· nobre Senador Pedro Teixeira.
nós. É isso que o nosso dever de cidadãos e de homens públicos
O SR, PEDRO TEIXEIRA (PDT- DF. Pronuncia o oos obriga a fazer. Muito ~brigado.
segUinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
Era o qy.e tinha a dizer, Sr. Presidente.
o que me traz hoje a esta tribuna é ainda a greve dos médicos
e profissionais~ enfermagem no. Distrito Federal, que permaO SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
nece sem solução e traz horizontes sombrios para toda a popu- palavra ao nobre Senador Março Maciel.
lação.
.
O SR, MARCá MACIEL (PFL -!"E. Pronuncia o seQuero, nesta.oport~dade,. ttazer meu apoio. à sugestão
do eminç_nte Senador'Josaphat Matinho,_f;la Bahia,_ll()_si:llli!k! ~te ~.)-Sr. p,,ideute. Sr" e Srs. ~nadores,.esta·
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mos comemorando os trinta e cinco anos de criação da Rede
Ferroviária Federal - RFFSA.
Na década de 50, o País iniciou um intensivo pi'Ocesso
de desenvolvimento econômico, alicerçado, príriCipalmente,
na industrialização. O transporte seria, evidentemente, um
dos instrumentos básicos desse processo. O Presidente Juscelino Kubitschek, impulsionador dessas transformações, trouxera, de sua experiência no -Governo Oe-Minas, o chamado
binómio "Energia e Transporte".
Dentro desse objetivo, Governo e CongresSO criaram; ·
então, a Rede Ferroviária Federal S.A., através da Lei n~'.
3.115, de 16 de março de 1957. Implantada em setembro
desse ano, a Rede unia as dezoito ferrovias existentes num
só órgão.
A história da ferrovia no Brasil começa, como se· Sãbe,
no século passado, quando, em 30 de abril de 1854, o Visconde
de Mauá inaugura o trecho entre o Rio de Janeiro e a raiz
da Serra de Petrópolis, num percurso de quatorze quilómetros
e meio. Em 1858, inauguravam-se duas importantes empresas
ferroviárias: a Estrada de Ferro Recife a São FranciSco, enl
Pernambuco, e a Estrada de Ferro Central do BraSil; em
1867, a Estrada de Ferro Recife a Caxangá, e, em 1870, a
Estrada de Ferro Recife a Olinda. A Rede Ferroviária Federal
nasceu da Estrada de Ferro Central do Brasil, fundada exatamente há cento e trinta e qu-atro anos.
Da oportuna iniciativa;que foi a ~criaÇão da Rede Ferroviária Federal? originou-se um grande empreendimento. Hoje,
a Rede Ferroviária, aó conipletar seus trinta e cüico anos
de existência, é, sem dúvid3.? a maior empresa ferroviária
do País, de relevância essencial para a economia da Nação,
participando, ativamente, do nosso processo de desenvolvimento, distribuindo a produção, viabilizando as exportações
e fazendo circular as riquezas. Possui ela um extraordinário
património material, calculado em dez bilhões de dólares;
capital social da ordem de setecentos e cinqüenta e dois bilhões
de cruzeiros, com cerca de 95% das ações em mãos da União;
vinte e dois mil quilómetros de linhas férreas; mil e quatrocentas locomotivas; tririta e oito mil vagões, que transportam
anualmente oitenta e cinco milhões de toneladas de carga,
com um faturamento/ano de oitocentos milhões de dólares.
A Rede Ferroviária é responsável por viri.te -e três por
cento de todo o transporte do nosso território. Abrange a
Companhia Brasileira de Trens Urbanos - EBTU, Rede Federal de Armazéns Gerais Ferroviários S.A. e a Empresa
de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - TRANSURB.
Antes da criação do órgão~ Sr. Presidente- é bom relembrar- o sistema ferroviário brasileiro era totalmente obsoleto
e arcaico, com um déficit escriturai imposto à União, em
fins da década de 50, da ordem de 57%. Implementaram-se,
então, medidas saneadoras e modernizantes no novo órgão~
como a gradativa redução do pessoal; unificação do regime
jurídico dós empregados; modernização operacional; padronização de sistemas e procedimentos; racionalização da malha
ferroviária etc.
- - -- Outras providências foram tomadas visaDdo à sua dinamização e à melhor maneira de servir ao desenvolvimento nacional. Assim, mudou-se o tipo de transporte, abandonando-se
o de passageiros, principalmente de longa distância~ oneroso
e deficitário, e expandindo o de cargas de minérios, comb-Ustíveis, insumos etc, para atender ã eiporfação, entâo em plena
expansão, à indústria pesada, como a siderurgia, à construção
liivil e à agricultura. O transporte de cargas, nos anos 70,
apresentou um crçscimento de mais de dez por cento ao an~,
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atingindo, no meado da década seguinte, a cifra re_corde de
oitenta e cinco milhões de toneladas.
O setor, por outro lado, foi beneficiado também com
a crise do petróleo de 1973, pois esta obrigou o Gove-rno
a investir volumosos recursos no sistema ferroviário. diante
dos riscos que sinalizavam, então, para um possível colapso
do transporte rodoviário.
Todo esse esforço gov_ernamental foi prejudicado, entretanto, pela crise económico-financeira por que vem passando
o País, em decorrência não só_ do caso do petróleo, acima
citado, mas também dos probleffias da dívida externa, especialmente a partir do início dos anos 80. A recessão instalou-se
no Brasil e, como nos demais setOfes, o das ferrovias também
foi atingido, com drástica redução de investimentos, adoção
de política de extrema austeridade e contenção de despesas,
comprometendo o programa de metas e planos da Rede- Ferroviária.
-A escassez de verbas, em função da crise, levou a Rede
FeiToviária Federal a reprogramar a -construç~o de importantes projetes de elevado interesse· regional e nacional, como,
por exemplo, a Ferrovia Transnordestina. Ora, ·é evidefite
demais a transcendência dessa_ ferrovia para o escoamento
da produção do Norte-Nordeste em direção ao Centro~Sul
e_ para sua interligação com o OeSte da Bahia e 'o Norte de
Minas Gerais, objetivando a exportação de seus pi-odU.tos pelos portos de Recife,--Salvador e Fortaleza. A sua finalídade
principal é -encurtar as distâncícls eritre o Norte-Nordeste e
o Sul, bem como a integração e o desenvolvimento do Nor_deste por este meio de comuni~ção.
Sem a construção da Ferrovia Transriordestina, a malha
ferroviária do Nordeste torna-se incapacitada de realizar o
grande papel de integração regional e de propidar a·conexão
com os mercados do Centro-Sul do País, seguindo a tendência
Norte-Sul do fluxo de produção de transporte ferroviário.
Assim, a Ferrovia Transnordestina, a ser construída iin duas
etapas, ligará as regiões pioâutoraS do interior do País, desde
o Porto de Itaqui, no Maranhão, até_a Cidade de LivramentO
no Rio Grande do Sul, através das Ferrovias EF-116 e EF-225~
do Plano Nacional de Viação, numa extensão de seis mil,
seiscentos e oitenta e quatro quilómetros. São trechos a construir, reconstruir, recuperar e modernizai.
Deste modo, deverão ser construídos os segmentos de
Petrolina, em Pernambuco; Missão Velha, no Ceará; Crate"ús
a Piquet Carneiro, tã.mbém no Ceará; deverão ser recllpétadOs
e moderniZados os trechos Recife a Salgueiro, em Pernambuco; Petrolina-Iaçú, na Bahia; Terezina-Cratéus; FOrtalezaMissão Velha. Sua construção irá gerar cerca de trinta mil
empregos diretos.
Á Ferrovia Transnordestina, cujos estudos e projetas foram iniciados em meu governo, interligará as regiões do Nordeste, Norte~ Sudeste e Centro-Oeste, onde se encontram
localizadas quatro S_uperintendências Regionais do Nordeste
-Recife, Salvador, Fortaleza e São Luís- abrangendo todo
o Estado de PernambucO, o· OOste e o_ sertão da Bahia, o
sertão da Parafba, a região de Mossoró, no Rio Grande do
Norte; o centro-sul do Estado do Ceará, e Carajás, no Maranhão. Também se articulará com a Ferrovia Norte-Sul, através
da Ferrovia Transversal Nordeste, e com a ligação hidrofer·
roviáiia do rio São Francisco.
Servirá a Ferrovia Transnordestina para. o escoamento
de produtos, como cana-de-açúcar, álcool, algodão, arroz,
milho, soj_a, sal (de Mossoró), cimento, minérios de ferro,
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cobre, magnesita, produtos petroquímicos, adubos, fertilizan·
tes etc.

_

_

_

_

-

Como vemos, a Ferrovia Transnordestina é um desses
empreendimentos inadiáveis, e sua construção, prioritária,
sob todos os títulos, para o País. É uma obra tão relevante
e imprescindível que neni a crise económica ou-ã recessão
justifica a sua postergação.
Lamentavelmente, porém, Srs. Senadores, o que temos
presenciado, diante desta realidade, é que as prioridades da
Rede Ferroviária Federal concentraram-se, tão-somente, na
manutenção e recuperação das linhas férreas, equipamentos
e instalações.
Daí o nosso apelo ao Ministro dos Transportes e ao VicePresidente da República no exerdcio da Presidência, Dr. Ita·
mar Franco, no sentido de que não faltem recursos· â Ferrovia
Transnorà"estina, pelo relevante papel que desempenhará no
desenvolvimento do transporte ferroviário brasileiro.
Atualmente, pelo que tenho conhecimento. ela apenas
realiza obras nos corredores de exportação do Paraná e de
Goiás-Minas, assim mesmo com verbas de empréstimo do
Banco Mundial e com escassos recursos gerados por suas Supe·
rintendências regionais.
Esses os desafios, Sr. Presidente, da hora presente, que
enfrenta a Rede Ferroviária.
Sr. Presidente, outras medidas em andamento poderão,
também, revitalizar a Rede Ferroviária, como o novo financiamento, no valor de trezentos e cinqüenta milhões de dólares,
a ser concedido pelo Banco Mundial, destinado a recuperar
e modernizar a sua malha ferroviária; o empréstimo do EXJMBANK, do Japão, de trezentos e n·overita e seis milhões de
dólares, para reformar a frota de locomotivas e vagões; e
investimentos de vinte e cinco milhões de dólares a serem
cedidos .pelo Banco Iriteramericano de Desenvolvimento BIRD, para interligar os corredores ferroviário,s do Cone Sul,
dentro do projeto Mercosul.
A Rede Ferroviária Federal, pelo Decreto nO? 473,_ de
10 de março de 1992, foi inserida no Programa Nacional de
Desestatização, que é a tendência internaciõnal para se chegar
à modernidade, competência e competitividade.
Em sua mensagem pela passagem dos trinta e cinco anos
de fundação da Rede Ferroviária Federal, o seu Presidente,
Osiris Stenghel Guimarães, disse: "Nossa empresa nasceu como resposta a um desafio: revitalizar o transporte ferroviário
no Brasil. Vamos, pois, juntos, continuar construindO a história dos transportes, com a dedicação e o otimiSnlo aos ferroviá~
rios, com nosso trabalho e nossos sonhos".
~ __
É com imenso prazer que, nesta hora, Sr. Presidente
e Srs. Senadores, nos associamos, também, à direção e aos
funcionários da Rede Fêrroviária Federal, na comemoração
desses trinta e cinco anos de existência, dedicados ao progresso
e desenvolvimento do Brasil.
Era o que tínhamos a dizer, Sr. Presidente.
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra ao nobre Senador Divaldo Suruagy.
O SR. DIV ALDO SURUAGY (PMDB - AL. Pronuncia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
a importância da exploração agroindustrial da cana~de-açúcar
no Brasil tem sido enfatizada e reconhecida inclusive por autoridades oficiais,- eni--viftude, entre outros, dos seguintes motivoS:
'a) como geradora de um expressivo segmento económico
. responsável_pela constituição de aproximadamente dois por
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cento do produto nacional e da geração de uma vultosa massa
de impostos;
b) como destacado elemento estabilizador de tensões sociais, em face da sua capacidade de absorção de mão-de-obra
em grande escala, principalmente no campo;
c) como fato r indiscutível de fixação do homem no campo,
a exemplo do trabalho desenvolvido por milhares de fornece·
dores de cana e ·cta implantação, no interior do País, de inúmeras indústrias; e
d) corno fomentadora da inegável melhoria do meio ambiente pela geração da matriz energética considerada a mais
- limpa do mundo.
Todavia, apesar da sua manifesta importância, a atividade
da agroindústria do açúcar e do álcool como um todo e, especi·
fitamente, no que se refere aos produtores de cana, não vem
recebendo, dos Poderes Públicos, a necessária compreensão
quanto aos seus problemas, principalmente ao mais essencial
consubstanciado em um preço justo para a cana-de-_açúcar,
capaz de cobrir os seus elevados custos agrícolas e assegurar
uma justa retribuição à sua penosa atividade -segundo recentes estudos da Fundação Getúlio Vargas, a atual defasagem
entre o preço da cana-de-açúcar em relação aos seus custos
de -produção atinge o impressionante percentual de sessenta
e um por cento.
Tais motivações têm determinado a ocorrência de sucessivas e graves crises de ordem financeira para o setor canavieira, cujos custos agrícolas reajustam-se até pela variação
cambial, enquanto o preço da cana-de-açúcar persiste em fla~
grante defasagem para absorvê-los e permitir. ta-rilbém, uma
justa retribuição, corno assinalado.
A presente constatação é altamente preocupante, eis que
o crédito do Banco do Brasil permance reajustado sem defasagens, enquanto a moeda do fornecedor de cana, consistente
no _seu produto agrícola- a cana-de-açúcar- está sofrendo
uma_ violenta desvalorização.
Tal descompasso, além de afetar até o velho princípio
da comutatividade contratual, ao deixar uma das partes em
situação de inferioridade perante a outra, necessarianiente
irá desaguar em uma inadimplência geral, indesejada e cala·
mitosa.
Preocupado com a grave situação e os rilaléficos efeitos
que resultariam dessa inadimplência forçada, apeJo para a
recOnhecida sensibilidade do Presidente Itamar Franco, no
sentido de determinar a imediata e regular concessão de preços
justos p3ra a cana-de-açúcar, principal atividade responsável
pela geração de empregos e renda na região.
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Concedo a
palavra ao nobre Senádor Nelson Wedekin.
O SR. NELSON WEDEKIN (PDT ~ SC. Pronuncia o
seguinte discurso.) - Sr. Presidente, S~ e Srs. Senadores,
até o finai deste ano, espera -se a aprovação pelo Governo
de uma Zona de Processamento de Exportação (ZPE) para
o Estado de Santa Catarina. Estudos realizados pelo Banco
Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul concluíram
que o local mais conveniente para a·- instalação da referida
ZPE é o Município de Imbituba, no sul do Estado, que conta
com a maior parte da infra-est~tura indispensável, uma vez
que abrigá-_ a Indústria Carboquímica Ca:tarinense e tem um
porto com as características ideais para o sucesso do empreen,
dimento.
De acordo com os estudos Teé\lizados, o custo da ZPE
de Imbituba foi estimado em quatro milhões de dólares, consi-
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derado baixo, uma vez que o do Porto de Rio Grande foi
orçado em 25 milhões _de dólares, e outra ZPE, prevista para
o Nordeste, teve seu custo calculado em 300 milhões de dólares. A escolha de Imbituba, na região de Laguna, tem outra

explicação, de natureza social: lá existem muitoS ·desempregados, em razão da crise que atingiu a econom~a carbonífera.
As Zonas de Processamento de Exportação,-·como sabe-

mos, Sr. Presidente, foram instituídas pelo Decreto-Lei no
2.452, de julho de 1988, e ieprescntaril verdadeiros distritos

industriais nos quais

·a-s empreSas- instaladas são favorecidas

por benefícios fiscais, cambiais e burocráticos para a coril.ercialização de seus produtos no mercado externo: Elas estão impeM
didas apenas de realizar transações no mercado interno, para
não estabelecerem competição desleal com empresas instaladas fora da Zona de Processamento.
Algumas vantagens fa~orec~m _a~ emp~~~~s que se sit~am
nos limites da ZPE. Uma delas é a dispombthdade para hvre
utilização das divisaS obtidas com _as exportações de seus proM
dutos, além da total isenção sobre exportação e importação,
permitindo menor custo nas suas aquisições no mercado interno. As ZPE são inspiradas em modelos aplicados com êxito
em outros países, especialmente na China e no sudeste asiático.
Entre as desvantagens, Sr. Presidente, Sr~ e Srs. Senadores, as empresas situadas nas ZPE estão impedidas de buscar
financiamento e garantiaS no slsterila bancário interno. além
de não terem direito ao crédito à exportaçãO--e de estarem
impedidas de colocar seus produtos no mcr_cado domésfic~.
Diferem das zonas francas, como a de Manaus, que se desunam à comercialização, pois são voltadas essencialmente para
a industrialização.
Os técnicos comparam a ZPE a um pequeno paíS~ -que
será financiado pelos governos estadual e municipal. No caso
da ZPE de Imbituba, os especialistas calculam que, dentro
de prazo não superior a 18 meses, seu investimento estará
pago. Lá serão criados 10 mil empregos pelas 30 empresas
que se instalarão na primeira fase do projeto. Estima-se que
essas empresas terão um faturamento anual de 60 milhões
de dólares no início, gerando 4 milbõ_es e 500_ mil dólares
de receita pública, dos quais 1 milhão e 125 mil dólares para
o Município de Imbituba.

O Município, Sr. Presidente, está situado na região catarinense de Laguna, em área territorial de 182 qliilômetros quadrados. O porto, a infra-estrutura ferroviária, -rodoViária,- urbana e de comunicações, além da existência da área industrial
e das disponibilidades de insumos são vantagens que despertaram o interesse de seis empresas, segundo informações da

imprensa. A ZPE não entrará em conflito com o MERCOSUL; pelo contrário, irá complementá-lo. A expectativa é
de que, a partir de 1995, a ZPE de lmbituba ganhará fornecedores novos para conquistar outros_ mercados, além do Cone

Sul.
Segundo estudo realizado_pelo Banco Mundial, existem
hoje, no mundo, 86 ZPE, foCalizadas em 27 países. Na América Latina existem 42; 36 na Ásia; quatro na Europa e Oriente
Médio, e quatro na África. Agora, o sul de Santa Cãtarin3,
com seus 35 municípios, agUarda, esperançoso, a instalação
da ZPE de Imbituba, conflan.te na mudança da sua fisiónoinia
econômicã, marcada pela exploração do carvão, que começou
ao final da Segunda Guerra Mundial, diversifiCando-se, a partir da década de 60, com o desenvolvimento da indústria de
cerâmica.
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As ZPEs estão isentas do pagamento de lPI~ ICMS, Fiosocial, IOF, Iffiposto sobre ImPortação e Exportação; ·e dispõem de total liberdade para utilização das divisas obtidas
com as exportações. Como estão isentas do AFRMM, são
favorecidas igualmente por uma redução 9-a ordem de 25 por
cento no frete marítimo, além de contarem com uma estimulante desburocratização administrativa para agilizar os negóM
cios.
Consoante explicações dos especiafisúis, -"Zoria ·de Pi-Ocessamento de Exportação caracteriza-se como uma área de
livre comércio com o exterior, destinada à instalação de empresas voltadas para a produção de bens para o comércio
externo." Sua instalação visa a reduzir des_equilíbrios regionais, fortalecer a balança comercial, bem corno acelerar o
processo de difusão e absorção tecnológica".
Sr. Presidente, s~~ e Srs. Sen-adores, a partir do momento
em que se começou a discutir a possibilidade de aâoção dessa
experiência, vitoriosa em outros países, tal forma de incentivo
sofreu duras críticas. até mesmo no Nordeste._ As tendências
que se esboçam cOm a nova ordem económica internacional
impõem a busca de maior velocidade no esforço para corrigir
desequihbrios regionais, na medida em que fortalecem a formação de grandes blocos económicos.

No Brasil, de acordo com estudo do BRDE, diante da
necessidade de abertura do mercado, tornou-se necessário
criar instrumentos para dotar as regiões mais sensíveis a essa
pOlítica de condições para redirecionar sua estrutura de produção. Simultaneamente, precisamos de novos írivestirnentos,
-cUjOs prodUtoS possam recuperar parte_ das diVísas peididas
com -abertura às irnportaç6es._
- A __experiência das ZPE representou, em vários países,
"'Um -iDStrumerlto efiCiente de tranSfofmações estruturaiS
economiã, contribuindo para promover um reequilíbrio de
forças e uma possibilidade maior de absorver modernas tecnologias". Gregos, fenícios e romanos já aplicavam a idéia de
estabelecer áreas de comercialização com tratamento alfandegário preferencial, como forma de incentivar- aS trans3ç6es
comerciais. Foi só a partir da década de 60 que muitos países
em desenvolvimento passaram a adotar modernas_ políticas
de incentivo às expOrtações, cOnstituindo as Zonas de Processamento de Exportação uma das principais formas utilizadas
para sua promoção.

a
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Os especialistas acreditam que a·lnstalação de- uiila ZPE
em Santa Catarina representa "uma oportunidade ímpar de
se promover novo impulso industrial, a partir de ·insumos
e fatores de produção cativos." Pretende-se aproveitar toda
a infra-estrutura existente no Distrito Industrial de Imbituba,
_de maneira a reduzir os elevados custos sociais que os investimentos já alocados representam para toda a sociedade. O
objetivo em mente _é gerar novas oportunidades de investimentos, "a partir de produtos derivados do próprio parque
_industrial".
Os técnicos acreditam que o modelo de_ desenvolvimento
aplicado em Santa Catarina, Sr. Presidente, Sr"s e Srs. SenadoM
res, foi comprometido pelas mudanças promovidas no modelo
nacional e pela Crise- que atinge o Brasil. Ainda que com
Uma econ_omia diversificada, o Estado depende do desempenho de setores tradicionais. Muitas tentativas fora111: feitas
no sentido de promover mudançaS- no perfil industrial, tendo
em vista. o aproveititmento mais nobre dos recursos natUrais
e do alto espírito empreendedor de seu povo.
O sul do Estado, onde se vai localizar a ZPE, compõe-se
de 35 municípios e represerita -9,9% dO território catarineilse
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lt1.5<'t d~.· :->ua pnpula~·~hl. A n.:gi.hl pani~..·ipa l'lHll mt.·no:-.
15~''.ê- dl~ \':tlor Brut~) d:t Tr;,m:-;formm;;hl Industri.:tl tk Santo.~

('~narina. Ao
IHW:t políti~.·a

fim da St.•cunda Gut.•rra Mundial c diant~..· da
d~.· imh.•pt';H.lC:ni..'Í~I L'l'Oilômica lJUt' :-;.~,• buscava
llll País. a n.·ghlll c:ont.·~.·ntilHI suas atividadt.•s ba:-;iL'anll..'lllt' na
t.'Xplora~·{nl d~l l'<tfVÜ.ll. L:i sc dc.:stal'l)U a cidmk de Tuharüo.
conw l't•ntm c..•t.·onômí,:o no ht:nt.·fkiamt.:"nto do carvüo mc:ra~
hirg.ictl c no aprovc.•itamt.'nto do L'arvüo-vapor para g~..·ntçüo
de cncrgio.1 c tétrica.
As c.:idadc.•s c.k la um Müllcr. Urussanga. Orlcans. Ararangtd t.' Sic.krôpolis concentraram suas atividades na extraçào
de mint'rio. e a cidadt.!' d~ _Criciúma. além da ativid:.~d~ min~ra~
dora. constituiu-se em centro dl..' apoio técnico-;;u.hninistrativo
no compkxo sistema dt!' prõSpl'Cç.:io. minemç;io e transporte.
Se a exploração trouxe tanta:.; vantangens para a região em
p;.tssado não distante. favort!'cendo a implantação da estrada
de ferro e do porw de Imhituba. além de oferecer nova fonte
para geração de energia ektrica. a monoativid<lde econônüca.
segundo conclusão consensual dos técnicos ... acabou por comprometer o meio ambiente e o desenvolvimento do setor primário. concentrando accntuadam~nte a atividade empresarial ...

A panir da década de ·60. a região começou a cxperimt!ntar um esforço em prol da diversificaçãO cconônüca. Graças à expansão urbana. à grande disponibilidade de argila
que se somou à experiência n·a ·exfração c moVimentação de
minerais. a região corncçcm·um piócCssb de mudança no perfil
industrial. contando. para isso. com os estímulos técnico e
financeiro do Banco Regional de Desenv_ol~'imento do Extre~
mo Sul. Foram instaladas unidades industriais de cerâmica
estrutural e de revestimento. unidades de transformação plástica. mecânica de qualidade e metalúrgicas, e criado um parque de conf~cçõcs e malharia.
Acontece que a drástica redução da participaçãO do car~
vão__ no mercado. em fa~e da opção nacional pela abertura
da economia e das próprias características do carvão metalúr~
gico. resultou em grav~ d_esestruturaç~o econômica-_e ,soci~l
nessa região. polarizada pelos municípios mincradorcs. A crise
da construção civil concorre·trparaa·grãvar a situação·do sul
catarinense. uma vez que·. n·o eixo Tuharão-Criciúma. con~
centra~se grande parte da capacidade de produção de pisos
e azulejos. empregando direia e indiretamentc cerca de 32
mil pessoas.
'
Sr. Presidente. Sr'" c Srs. Senadoies, o setor cerâmico,
aliado ao complexo carbossiderúrgico. apareceu na década
passada como parte importante de um e~forço de subsri,tuição
e diversificação setorial, visando a reduzir os efeitos negativos
que a mera exploração mineral repres.enta. Acabou, porém,
comprometido por uma política nacional rcstritíVa---:-- Teffios
a registrar. ainda. que não se-efetivou, encs:ua pfenitude,
a implantação de complexos industriais baseados no aproveitamento racional dos recursos minetals abunçlantcs na região
-tais como carvão, fluorita c fosfato. A necessidade de otimi~
zar o u·so dos recursos minerais na região representa um esforço para neutralizar os efeitos negativos do esgotamento de
nossa fronteirf\ agrícola.
A retração do mercado, provocada pela mais longa reces~
são económica de que se tem notícia no Brasil, Sr. Presidente.
assim como as bruscas_ mudanças no modelo económico e
as dificuldades cm conseguir sensibilizar o governo central
a desenvolver programas voltados para a exploração dessas
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mat~rias-prinw:-:. l'Ontrihuiram para agravar <l c:rist! econlim1<.:a
e social qlll' castiga ~ss:.t import:.mtc reg.ião c.k Stlnta C':.ttarina.
A implantac;üo da ZPE de Imbituha _ganha, portanto. papel
de especial relevo cm um esforço destinado a desenvolver
o sul catarin~nse.
_
_ _
De início, a ZPE de' Imbituha ocupad uma âr~a de 100
hecwrl..'S. onde- se projeta a in.stalaç;io de. 30 t-mpre:.;as. com
faturamento de 2 milhões de dólares. gerando um total acima
de 2 mil empregos dirr;-tos. Se o faturamento anual representa
apenas 4~( do total exportado por Santa Catarina. em 1991.
a ZPE _de lmbituba teni efeito multiplicador cm empregos
e renda- acontecimento da maior import:.1ncia para a região
sul de Santa Catarina.
Na relação custo/beneficio social. estudo realizado pelo
BRDE a~~inala que "o setor público participa com uma inversão em torno de 3 milhões de dólares. devendo gerar 9.600
empregos. assegurando 4,5 milhões de dólares em impostos.
gerados sobre a demanda derivada. Este processo vai acionar.
ain-da, uma infra~estrutura ociosa. que custou aproximadamente 80 milhões de dólares ...

Sr. Presidente. Sr•' e Srs. Senadores, nos últimos anos,
um grande esforço. que se traduziu por ações
concretas, no sentido de reestruturar e consolidar o aproveita~
mento racional dos re_cursos minerais existentes no sul do
Estado. Entre essas ações, merece especial destaque a criação
da CODISC. a conc.epÇão do Complexo Carbqqui'mico EnergétiCo e a Usina Siderúrgica, incluindo~se a Indústria Carboquímica Catarinense- ICC,_arualmente em operação.
A implantação da ZPE de lmbituba pode ser o marco
de uma real mudança no perfil económico do sul de Santa
Catarina. Lá existe uma infra-estrutura de boa qualidade porto, malha ferroviária e rodoviâria, eStrutura urbana e de
comunicação. A área industrial conta com corredor de trans~
porte, estudos ambientais. acessos implantados e projetOs.
Há boa disponihlidade de insumos para transformação industrial- como rocha fosfática, ácido sulfúrico, ácido fosfórico,
fluorita. bauxita. carvão energético~ cãiVào metalúrgico e co~üe. óXido de_ ferro e pirita carbonosa._
registrou~se

A região tem "inte-rligação -n3cionar e internacional, atra. vés -da BR-101 e da BR-282, além de aeroportos, porto de
minério e cargas gerais e recursos humanos de boa qualificação. Segundo os estudos realizados~ são destacadas várias
prioridades, que passam a orientar a escolha dos projetes
para a ZPE de Santa Catarina, em Imbituba: atividades de
mão-d~-obra intensiva; aproveitamento de recursos naturais
da região; aproveítamento de matérias-primas e insumos da
regiã_o; estímulos às atividades.econômicas potenciais no sul
do Estado, atualmente parcamente desenvolvidas; absorção
çle tecnologia de ponta; absorção de teCnologia de comércio
·
exterior. · ·
A conviCção 9o~ técnicos _qoúe Se- debruçaram no-estUdo

a: respeito dos efeitos positivos desta ZPE sobre todo o sul
do Estado é a de que deverá surgir um surto_de múltiplo
desenvolvimento em toda a região. Existem condições excepcionais para o desenvolvimento de minerais não metálicos,
da metalurgia, de me~nica, material elétrico, comunicação,
transpórte, de montagem e acoplamento com componentes
importados de alta tecnologia, da indú_stria de madeira e mobi~
liário, de derivados de madeira (resina) e de amido, a partir
da mandioca, de materiais plásticos, de produção de fios usando algodão importado, de produtos alimentares, bebidas e
fumo.
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A ZPE reacende o entusiasmo em Santa Catarina, que
também sofre as conseqüênciaS da recessão económica erigida
com<?_política de combate à inflação, quando a economia brasileira revela o nível mais baixo de ocupação. Estamôs conven-

cidos de que a ZPE de Santa Catarina poderá representar
uma· forma de o Governo Federal reparar sua dívida para
com uma região que teve seu meio ambiente cruelmente comprometido com a rudimentar exploração do carvão.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
O SR. PRESIDENTE (Magno tiacelar) -Não há mais

oradores inscritos.
-- --A Presidência convoca Sessão extraordinária a realizar..:se
hoje, às 16h5min, com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 657, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento- no 657, de
1992, do Senador Iram Saraiva, Solicitando, nos termos regi~
mentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo .. 0
Pedestal e a Fogueira", de autoria do jornalista Baptista Cus~
tódio, publicado no Jornal Diário da Manhã, edição de 1~
de setembro del992.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas.)

Ata da 252a Sessão, em 26 de novembro de 1992
28 Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAS E 5 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga- Beni Veras- Carlos De'Carll -César Pias- Qd Sa-·
bola de Carvalho - Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Divaldo Suruagy - Eduardo Supllcy - Elclo Álvares - Epitáclo
Cafeteira - Esperidil!o Amin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa J6nlor- Jarbas Passarinho- Jono Calmon- João França
-Jollo Rocha -Josaphat Marinho-Jost Fogaça -Josê PauIa Biso! - Jos6 Richa - José Sarney - Jutally Magalhâes Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio PorteUa - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mârio Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Molsês Abrl!o - Nabor Jtmior - Nelson Wedekin - Ney
Maranhno - Onofre Quinan - Pedro Simon -Pedro Teixeira - Rachid Saldanha Derzl- Raimundo Lira - Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - TeotO!lio Vilela Filho Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Se'nadores. Havendo
número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1'? Secre-t:lrio.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 84.0, DE 1992
Requeremos urgência, iloS terrilós do art. 336, alínea c
do Regimento Interno, para o Projeto de Lei da Câmara
n' 11, de 1991, Complemento que "dispõe sobre a organização,
as atribuições e o estatuto do Ministério Público da União".
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. ~ Jutahy
Magalhães- Louremberg Nunes Rocha-- Humberto Lucena
- Elcio Alvares-- Nelson Wedekin.
REQUERIMENTO N• 841, DE 1992.
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento InternO,
requeremos a urgência para o ofíCio s, n~ 21, de 1992.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. ~Espiridião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Esses requerimentos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
Passa-se à
ORDEM DO DIA
ltêm 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 657, de
1992, do Senador Iram Saraiva, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado, do artigo "O
Pedestal e a Fogueira", de autoria do jornalista Baptista Custódio, publicado no Jornal Diário da Manhã, edição de 1~
de setembro de 1992.
Em votação.
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Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)

Aprovado.
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Será feita a transcrição :;olicitada.
Ê a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:

"O PEDESTRAL E A FOGUEIRA
A imagem que se tem da permanência de Fernando Collor

na Presidência da República é a de um corpo que se mantém.
de pé, mas caindo aos pedaços, sendo desmontado aos poucos,
com a autoridade moral no chão, sem poder de_ governa~
bilidade e tratado como ex-Presidente. A sua realidade no
Governo é a mesma do marido que insiste em continuar usando a aliança, quando a mulhc.:r já e~ tá montando casa_ nova
com outro. O Chefe da Nação precisa tomar uma atitude,
não pode continuar fingindo que não está acontecendo nada,
porque a pers-istir nessa escalada dcsmoraliZarite, vai chegar
o momento cm que nem o garçom do Palácio irá obedecer
a ordem de servir cafezinho-cm seu gabiriete. Ou verá o dia
em que os militares que perisar estarem ·au para sua segu'rança,
terão ido para prendê-lo.

O Presidente Fernando Collor não deve pe-nnanccer i~di
ferente ao seu naufrágio, como se agarrado à esperança de
que o casco do navio chegará ao chão antes da água afundar
o seu camarote. A pregação de austeridade de sua campanha
eleitoral acabou se tornando a realidade moralizadora em
seu próprio Governo, corno se o estopim aceso por ele contra
a corrupção nos palanques se propagasse !:1.9 incêndio· que
manda para a fogueira os corruptos de sua administração.
A honra do Presidente da República está nas cinzas e a cada
dia irá sendo espalhada como- sujeira cm todas as portas.
Por isso, só lhe resta deixar o cargo, ainda que para o cemitério
ou para a praça pública, como única maneira de salvar sua
dignidade pessoal.
Fernando Collor permanecer na Presidência, mudando
de Ministros e de_ apoio dos _partidos políticos, não resolve
para o Brasil. Seria o mesmo -que se trocar a vela suja do
filtro, s~ há excesso de poluição contaminando a fonte de
águas. E certo que a corrupção minou as estruturas do País,
de tal sorte, que para combatê-la seria necessário muito cuidado e critério, senão o organismo socíal não suportará a cirurgia
de todos os tumores de uma só vez. Mas o que importa é
que o tumor PC Farias veio a furo cm Collor, portanto terá
que ser. eliminado com urgência, a rim de que a Nação possa
se refazer da convalcscência e_ extirpar os demais tumores
de todos PC Farias existentes nos negócios de todas empreiteiras com o Governo. Contudo, se o Presidente reagir para
permanecer na PrcsidCncia, as instituições poderão não suportar o confronto das infecções que estão nas veias do País.
O Presidente Fernando Collor acabou sendo a maior vítima e sua demagogia. Fez a pregação da austeridade, e fa
a corrupção; fez a companhia contra os ··marajás"' da administração pública, c fez os "marajás" das n~go~iatas públicas;
fez o proselitismO das_ rcaliúlçõcs. c n[io t'ei obras. Tamhém.
como ele, terão seu dia de juízo final na opinião pública todos
aqueles que o massacram com verdade, caso não _este-jam
sendo verdadeiros. Esse incêndio que queimou até agora ape-

nas a moita da macega de Fernando Collor não se deterá
sob os acciros. Suas faísca~ ~erão sopradas pelos ventos das
?JU?an.ças a~sa~ n?s anseios do povo, e não se apagará, de
mcenc1o em mcendw, enquanto houver um só cisco na sequi~
dão moral dos homens públicos do Brasil. A q_ueirrtada começou, vai saltar as cercas da lavoura de Collor e-vlrarluz nos
horizontes. Serão incinerados todos os canteiros dos lucros
fáceis e ilícito~ das fortunas incalculáveis e acintósas dos comerciantes travestidos de políticos no Brasil onde a única
atividade que dá prejuízo é o trabalho honest~.
. Se. o P.residente Collor deixar o Governo, poderá até
ficar hrstoncamente - como Vargas - igual a chama na
brasa. Mas se teimar, confundindo com pedestal a fogueira
aramda à sua frente, será reduzido a carvão.''
Batista Custódio.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n'' 841/92, de urgênCía, lido no Expediente, para o OfícioS no 21/92.
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 subs_eqüente.

OSR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à apreciação do Requerimento n" 840/92. de urgência;Iido no Expediente, para o Projeto de Lei da Câmara n'' 11191-Complementar.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.) ·
- -=Aprovado.
~prQyado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na_ Ordem do Dia da segun_da s_essão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje às 16 horas
-e 10 minutos, com a seguinte

. ORDEM DO DIA
-l--

REQUERIMENTO N" 7:!4. DE 1992
Votaç<lo. em turno único, Jo Re4u~rimento n·· 7:!4. de
l~l):!. do Senador Maurício Corrêa. solicitando. nos termos
rcgirilcntais. a transcrição. nos Anais do s~nado FederaL dos
artigOs "Antece-dentes a um triunfo que está a nossos pés"
c "Será que só o tempo é o melhor r~médio?'~. de autoria
da jovem Fahíola Ül)I11CS. puh\icados no SA-FA- Informa
- Informativo Uo Centro Educacional Sagrada Fan11lia. de
setembm de 191.,)2.
~
O SR. PRESIDENTE (Magno B<.Kt.'lar) havendo a tratar. dt.'<.:laro l..'nccrrada a ~cssüo.

Nada mab

(Lt'l'WIW-.H' a sc.\:slio às /6 horas e 8 minutos.)
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-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
O Ministério da Educação solicita abertura de crédito
ÀS 16 HORAS E 1G MINUTOS,
PREsuplementar no valor de Cr$1.006.424.491.000,00 (um trilhão.
SENTES OS SRS. SENADORES:
- - -Affonso Gamargo - Alfredo Campos - A.lmir Gabriel seis bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatro- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello centos e noventa e um mil çruzeiros), em favor do Fundo
Parga - Beni V eras - Garlos De'Garli -César Dias - Cid Sa- Nacional de Desenvolvimento da Educação.
2. A solicitaç~o decorre da necessidade de se incorporar
boia de carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Eldo Álvares - Epitâcio ao orçamentó vigente recursos de excesso de arrecadação do
Gafeteira - Esperidi!lo Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - --"Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-EFrancisco Rollemberg- Garibaldi Alves Filho- GerSon Ga- -ducação''~
3. o crédito em re~erência depende: P.e autorização legisla~
mata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucepa - Hydek.el Freitas - Iram Saraiva - Irapuan COS- tiva do COngresso Nacional e foi elaborado de acordo com
ta Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmon- João França o art..43, parágrafo 1•. inciso II da Lei n• 4.320. de 17 de
-João Rocba- Josaphat Marinbo- J ore Fogaça- Josê Pau- marçO de )964, obedecidas as prescrições do art. 167, inciso
V da Constituição.
lo Biso! - Jore Richa - Jore Sarney - Jutaby Magalb!les 4. Nessas condições, submeto à consideração de Vossa
Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocba Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Mag- Excelência o anexo Projeto de Lei que autoriza oPoder Execuno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Mar- tivo_ a_ ~fe!~var a abertura do referido crédito suplementar.
Respeitosamente, Paulo Roberto Haddad, Ministro de
co Maciel - Mârio Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Moisês Abr!lo - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney Est,ado Çhefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e
Maranhão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixei- Coordenação da Presidência da República.
ra- Racbld Saldanba Derzi - Raimundo Lira - Ronaldo Aragão- Ronaç Tito- Ruy Bacelar - TeotonioVilela FilhoValmir Crunpelo.
·
ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, - .
.- - .
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de pre,
ORÇAMENTO COORDENAÇÃO DA PRESIDÊNCIA
sença acusa o comparecimento de 66 Srs. S~nadores. Havendo
DA REPÚBLICA N• 51, DE 23·11-92
número regimental, declaro aberta a sessão.
Soh a proteção de Deus, iniciamos nossos· tfabalhos.
Sobre a mesa-mensagens que serão lidas pelo Sr. 1"' Secre1 - Síntese do problema ou da situação que reclama protário.
·
vidências:
São lidas as seguintes
Incorporação~ no orçamento do Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ministério da Educação. das receitas decor~
MENSAGEM N• 145, DE 1992-CN
rentes de excesso de arrecadação, do "Produto da Aplicação
(N' 7.alt92, .........) .
·dos Recursos à Conta do Salário-Educação".
2 - Soluções_ e providência·s contidas no ato normativo
Senhores Membros do Congresso N acion·al,
ou na medida' proposta:
Encaminhamento ao Congresso nacional de Projeto de
Nos termos-do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências,-acompanhado
Lei solicitando autorização para a abertura de crédito suplede Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
mentar por incorporação de recursos, em Programas de Trabada Secretaria de Planejamento, Orçamento e Coordenação
lho daquela entidade supervisionada, decorrente .de excesso
de arrecadação da receita própria.
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que
"Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos da
3 - Alternativas existentes às medidas ou atos propostos;
4-Custos:
.
·
União, em favor do Ministério da E~ucação, crédito suple~
mentar no valor de Cr$1.006'.424.491.000,00, para os firis que
Cr$1.006.424.491.000,00 (um trilhão, seis bilhões, quatrocentos _e vinte e quatrO milhões, quatrocentos e noventa
especifica".
e um mil cruzeiros) provenientes da incorporação de recursos
Brasflia, 25 de novembro de·l992
do excesso de arrecadação da receita própria.
EM n' 51
5. Razões que justificam;·a urgência;
Brasília, 23 de novembro de 1992
6. Impacto sobre o meio ambiente;
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da República, no
7. Síntese do parecer do órgão jurídico.
exercício do carg9 de ?residente da República!

ACHAM-SE
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bilhões, quatrocentos e vinte e quatro milhões, quatrocentos

PROJETO DE LEI N'' 76, DE 1992-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito
suplementar no valor de Cr$1.006.424.491.000,00, para
os fins que especifica.
O Congresso Nacional decreta:
Art. 1n Fica o Poder Executivo át.lt<irizád.o_ a abrir aos
orçamentos da União (Lei n" 8.409, de 28 de__ [everc_iro de
1992), cm favor do Ministério da Educação, crédito suplementar no valor de Cr$1.()06.424.491.000,00 (um trilhão, seis

e noventa e um mil cruzeiros), para atender à programação
detalhada no Anexo I desta Lei.
Art. 2" Os recursos necessários à execução do disposto
no artigo anterior decorrerão da incorporação de recursos
do excesso de arrecadação do Produto da Aplicação dos Recursos à Conta do Salário-Educação, na forma do Anexo II
dest~ Lei, nos montantes especificados.
Art. 39 Esta_ Lei entra em vigor ria data de sua publi~
cação.
Brasília,

2GOOO - MINISTEJUO DA EOUCAÇiiO - I!MTIDADES SUPEII:VISIONAOAS
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ANEXO

26000 • MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
25zga - AJti)Q NACIONAL DE DESENV'Ot.VIWENTO DA EDUCAÇ1Q
RECIJRSOS DE TODAS AS FONTES E TRANSFER91CIAS . (Qit I.ODO.OO)

RIICEITA
ESPECIFICAÇ10

ESF.

DESDOBRAIIENTO

FOIITE

CATECDUA
ECOOIICA

1000.00.00 RECEITAS CORRENTES

1.001.-U4.~11

UJOG . 1-« . 4!U
1.280.000

FIS
SEG

1300.00.00

RECEITA PATRIMONUL

1.00&.424.4SI1

1.005.144.491
I.ZIO.ODO

FIS
SEG

1320.00.00

RECEITAS DE VALORES KIBILIARIOS

1.00&.424.411
FIS

1.00&.144.411

1.280.000

SEG
1321.00.00

JUROS DE TITULOS DE ADI)A
FIS

t.OOI.424.•UJ1
1.0CI&.144.411

SEG

1.280.000

TOTAL

TOTAL FISCAL
TOTAL SEGliUDADE

LEGISLAÇÃO CITADA, ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO LEGISLATIVA
DO CONGRESSO NACIONAL
LEI N• 8.409,
DE"8 DE FEVEREIRO DE 1992
Estíma- a Receita e fixa a despesa da União para
o exercício financeiro de 1992.
MENSAGEM W 146, DE 1992-CN
(N• 749/92, na origem)
Senhores Membros do Congresso Nacional,
Nos termos do artigo 61 da Constituição Federal, submeto
à elevada deliberação de Vossas Excelências, acompanhado
de Exposição de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de Planejamento~ Orçamento e Coordenação
da Presidência da República, o texto do projeto de lei que
"autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União crédito suplementar no valor de
Cr$10.700.000.000,00, para os fins que espeCifica".
Brasília, 25 de novembro ele 1992.
EM n• 58/Seplan-PR
Brasília, 23 de novembro de 1992
Excelentíssimo Senhor V ice-Presidente da República, no
exercício do cargo de Presidente da República:
O Ministério das Relações Exteriores solicita abertura
d~c~~li~ ~UJ'~el"~!'J.~-'!2 _Y,~~~ de Cr~ 1.9_.]Q00 9Q.O.OOO,QO
(dez bilhões e setecentos milhões de cruzeuos), destmado
ao pagamento da contribuição brasileira junto à Ass_ociação
Latino-Americana de Integração-- ALADI - , referente ao
,presente exercício.

I. 0015.424 .4SU
1.005.1«.411
1.280.000

2. Cumpre informar que o referido crédito será atendido
com recursos oriundos da anulação parcial de dotação da Reserva de Contingência, nos termos do art. 6~, inciso I, alínea
a, da Lei n-? 8.409, de 28 de fevereiro de 1992, e do art.
43, § 1', inciso III, da Lei n" 4.320, de 17 de março de 1964,
obedecidas as prescrições do art. 167, inciS-o" V, da Consti--tuição.
- - -- Nessas condições, submeto à consideração de Vossa Excelência o anexo projeto de lei que visa a efetivar a abertura
do referido crédito suplementac _
Respeitosamente, - Paulo Roberto Haddad, Ministro
de Estado Chefe da Secretaria de Planejamento, Orçamento
e Coordenação da Presidência- da República.

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E
COORDENAÇÃO
DA PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA N• 58, DE 23-JI-92
1. Síntese do problema ou da situação que reclama pro~
vidências:
--·- Atender despesas relativas a compromissos do Brasil jun- to a Associação _Latino-Ameriçana de Integração - ALADI
-~, referente ao presente exercício.
2. Soluções e providências contidas no ato normativo
ou na medida proposta:
SolicitaçãO de _crédito suplementar, sendo que os recursos
necessários à sua cobert1,1ra originam-se da anulação parcial
de dotação da Reserva de Contingência.
3.. Alternativas existentes às medidas ou atos propostos:
4. Custos:
!
Cr$10.700.000.000,00 (dez bilhões e setecentos milhões
de cruzeiros).
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5. Razões que justifiCam a urgência:
6. Impacto sobre o meio ambiente:
7. Síntese do parecer do órgão jurídico:
PROJETO DE LEI N' 77, DE 1992-CN
Autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento
Fiscal da União crédito suplementar no valor de
Cr$I0.700.000.000,00, para os fins que especifica.
O CongressO Naci6hal decreta:
_
Art. 1<? Fica O Poder Executivo autorizado a abrir ao
Orçamento Fiscal da União (Lei n<? 8.409, de 28 de "feVereiro

Sexta-feira 27 9647

de 1992), em favor do MiniStt:fio- das Relações Exteriores,
crédito suplementar no valor de Cr$ 10.700.000.000,00 (dez
bilhões e setecentos milhões de cruzeiros), para atender à
programação constante do Anexo I desta lei.
Art. 2'? Os recursos necessários à _execUçãO- do dispoSto
no artigo anterior decorrerão da. anulação parcial da dotação
indicada no Anexo II desta lei. no montante especificado.
- Art. 3° Estã !<~i -entra em vigor na data de sua_ publicação.
Brasília,

3!5000 - MINISTERIO DAS REUÇiii!!S I!!XTERIDRIS
35101 - MINISTI!IUD DA$ lti!LAÇtiES EXTIIIJOWI!!S
.,.,,.....,,DI

''"'"

_

·~ .... ~ 0011 '""''

..........,.......

tOTAL

_

rESSOAI. f.
DC. SCI:IAIS

.AJIIIIS E 0C

DA DIVIDI.

aoo""'""'""'01"
~CU<,

1!011-10""11 DI
- M O'O<IT!CA

u

IIIYESTfiENTO:S

IHVtf!SOtS
'IHAN:t:IIIAS

''"'•J •• "'"'n r ,••..,., ••,..,,.,
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OOIR.U OESI'
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•-flct•a'llg I" .,..;.v. I...,~ ••••-•c•.,•••
••lUa
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..
I!OTDU$1,
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011~

D~

CONTIHGII!:NCJA

· .0000 - llESUYA DI!

90000 - RESERVA
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..., "

.. ~OQ~AJIIIA

o•

T~A-ALHO

"". '

<100,00
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TO f A L
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LEGISLAÇÃO CITADA ANEXADA PELA
SUBSECRETARIA DE COORDENAÇÃO
LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL
LEI N' 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992
Estima a Receita e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -As mensagens
lidas serão publicadas e remetidas à Coniissão Mista de Planos,
Orçamentos Públiocs e Fiscalização.
' Sobre a mesa, íequerimentos que serão lidos que serão
lidos pelo Sr. 1' Secretário.
- · · - - ·
São lidos os seguirites:
REQUERIMENTO N• 842, DE 1992
Requeremos uriência, nos termos do art. 336, 3línea c,
do Regimento Interno, para o Ofício S/22, de 1992.
SaladasSessões,26-11-92-HumbertuLucena- Jutahy
Magalhães - Esperldião Amin - Elclo Alvares.

---

REQUERIMENTO N• 843, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o Of. S, iJ.<? 34, de 1992.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forina
do art. 345, segundo o Regimento Inte~o.
Passa~se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n9' 724, de
1992, do Senador Maurício Corrêa, solicitando, nos termos
regimentais, a transcrição, nos Anais do-Senado Federal, dos
artigos "Antecedentes a um triunfo que está a nossos pés"
e "Será que só o tempo é o melhor remédio?", de autoria
da jovem Fabíola Gomes, publicados no SA-FA-Informa -
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Informativo_ d_o Centro Educacional Sagra_dª _Fainília - , de
setembro de 1992.
Em votação o requerimcntõ.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
Ê A SEGUINTE A MATÊRIA CUJA TRANSCRIÇÃO Ê SOLICITADA:
ANTECEDENTES A UM TRIUNFO
QUE ESTÁ A NOSSOS PÊS
A desesperança assola o nosso país.
Felizmente agora é a nõssa vez, a-pena:s ~cnos-sa- voz: -opovo levanta, abre os olhos c briga, luta pelos dirCitos existentes. Não admitimOs mais tanta omissão, queremos ver em
pratos limpos a verdade; todos somos vítimas, todos iremos
lutar e alcançaremos o nosso objetivo.
O Presidente faliu com a economia brasileira, mas não
·com a nossa coragem. Ele transformou o exercício presidencial
em um "Mar de Lama", tentou acabar com a dignidade do
País.
É gravíssima- a· sitUaçãO do Brasil, há crise mi economia,
há crise nas instituiÇões, há crise política, há criSe na sociedade
e na sobrevivência de uma Nação.
Collor de Mello, conseguiu quebrar a honra, a verdade
e a confiança de toda uma pátria. Conseguiu até terminar
com a esperança do povo ("A última que morre") e transformar as cores da bandeira em instrumentos de empulhação.
Este homem faltou com seu dever e por isso esperamos que
seja imediatamente puriido.
Motivos para nos orgulhar? Agora, sim, temos! O povo,
principalmente os jovens, saímos para as ruas e proteStamos
em busca de um ideal e junto a isso tivemOs -úOúdri:sfítüiÇãõ
muito forte que ajuda a mostrar~nos mais claramente ainda
as farsas, nos deixando mais atentos, à CPI; a estes não incumbia transformar o _presidente em ser supremo e sim abrir o
jogo em relação aos culpados enganadores. A CPI mostrounos a vinculação de Collor com o esquema PC Farias, mostrounos a sujeira em qUe o País se encontra. Mas não deixamos
de acompanhar a voz da Nação e por isso saímos vitoriosos.
Queremos unia sõ- justlç_a_ pai:a todos; queremos igualdade; queremos viver bem.
·
A nossa força.é imensa, impondo nossas palavras, teremos a nossa vitória '"coritpleta". Vamos para frente.
Fomos vítimas -de urna farsa!
Fabiola Gomes (3' ano)
SERÁ QUE SÓO TEMPO Ê Q
MELHOR REMÊDIO?
Tudo que fazemos é acomodar-nos. Apesar das dificuldades que vivemos, o homem devido, principalmente, a tanta
tecnologia, esquece que a transformação da vida é possível .

Novembro de 1992

através de contestaçõ~s. de imposições de idéias. Co_m excesso
de comodismo, somos obrigados a ouvir e a obedecer pacificamente as injUStiçaS e aS ordens de p-essoã.s -que n-ão inerecem
nossa obediência. Confiamos nossas vidas às pessoas errada5
e quando somos vítimas de traições, sentamos e olhamos toda
a farsa como se nada tivesse acontecido.
_
A vida passa e tudo que fazemos é vê-la escapar por
entre nossos dedos. O presente vivemos agora, o passado
está acontecendo a cada palavra dita antes, o futuro está ao
nOsso lado e este_só depende de nossas ações agora, já! Por
_que esperar que_ gs outros ajam em nosso lugar? Por que
esperar pelo daqui a pouco, se tantas mudanças podemos
fazer agora? As pessoas são cômo4a_s, as ações são rotineir'âs,
os ates são interesseiros, o País está no caos, caminhando
_para a falência. É a morte de uma Nação.
Fabiola Gomes (3·· ano.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n\' 843/92, de urgência, lido no Expediente para o Ofício S/34-91. Em votação o requerimento.
Os Srs. Seriadores que o aprovam queiram permanecer
·
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado crrequerimento, a matéria-a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária-- SUbseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Magno B~celar)- Passa-se â votação do Requerimento n9 842/92, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S/22-92.
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 (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se hoje, às 16h15min,
com a seguinte

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 736, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n~ 736, de
1992, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos termos
regimentais,' a tran·scrição nos_ Anais do Senado Federal, do
artigo lmpeachment é legalidade", publicado no jornal Folha
de S. Paulo, edição de 4 de outubro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 5 minutos.)

Novembro de 1992
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Ata da 254a Sessão, em 26 de outubro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 493 Legislatura

- EXTRAORDINÁRIA Presidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAS E 15 MINUTOS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:
Alfonso Crunargo - Alfredo Campos - Almír Gabriel
- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga - Beni Veras- Carlos De'Cãrlí - César Dias -Cid Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Darip Pereira --Dival~
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidiao Amín - Eva Blay - Flaviano Melo -

Francisco Rollemberg - Garibaldí Alves Filho - Gerson Ca-

mata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- João Calmou- Joao França
-Joao Rocha -Josaphat Marinho -Josê Fogaça- Josê Paulo Biso!- José Rícha- Josê Sarney- Jutahy MagalbaesLavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto- Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Moisês Abrão - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney
Maranbao - Onofre Qtiinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Lira- Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho Valmir Crunpelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores. Havendo
número regimental, declaro abt;rta a sessão._
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa. requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1\' Secretário.

São lidos os seguintes:

REQUERIMENTO N' 844, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o· Of. s, n'' 41, de 1992. que
autoriza a Prefeitura Municipal de Guapirama (PR), a contratar operação de crédito jUnto ao Banco do Estado do Paraná
SIA, no valor de Cr$278.000.000,00 (duzentos e setenta e

oito milhões de cruzeiros).

Sala das Sessões. 26 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin ---Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.

REQUERIMENTO N• 845, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o o r. s, n'' 42, dc_ _l_992, que
autoriza a Prefeitura de Campo Mourão (PR), a contçatar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paran~
SIA- BANESTADO,

com

reci!isos do Fundo Estadual de

Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de

Cr$..J..000.000.000,00 (quatro hilhões de cruzeiros). destinados
a-ohras de infra-estnuura naquela municipalidade.
Sala das Sessões, 2:6 de novembro de 1992. - Esperidião
Amin - Nelson \\'edekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel- Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -

Os requeri-

mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forri1a
do art. 340, inciso II. do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação. em turnO único, do Requerimento n·'736,
de 1992, do Senador Magno Bacelar, solicitando, nos
termos regimentais, a transcrição nos Anais do Senado
Federal do artigo Impeachment legalidade, pubiicadq
no jornal Folha de S. Paulo, edição de 4 de outubro

de 1992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram penilanecer

sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita a transcrição solicitada.
É A SEGUINTE A MATÉRIA CUJA TRANSCRIÇÃO FOI SOLICITADA:

Folha de S. Paulo- 4-IQ-92
IMPEACHMENT É LEGALIDADE
Saulo Ramos
O processo legal é um pouco mais lento do que a impaciência dos emocionados. Por isto, e pela primeira vez, o
Brasil está sendo elogiado no mundo civllizado pela forma
com que soube conduzir a primeira fase do impedimento constitucional de Collor. Alguns afobadinhos quase estragaram
esta imagem,logo depois que a Câmara aprovou a instauração
do processo pelo Senado. Queriam que o Senado, ao receber
a autodzação, intimasse ó-Presidente, e pronto. Estava suspenso.
Assim os afobadinhos induziram em erro outros emocionados impacientes, até mesmo a Folha, que, no dia seguinte
à histórica decisão da Câmara do dia 29, noticiou o afasta_mento de-Colloç-e ã "posse" de Itamar no dia 30.
Como nada disso aconteceu, veio a versão estapafúrdia
de que, por acordo e a pedido de Itamar, com dificuldades
e111:_compor o novo Ministério, solicitara-se a Mauro Benevides
o adiamento da intimação para a próxima segunda-feira. Pobre
povo br~sileiro: é enganado até na aplicação da Justiça.
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Intimação alguma poderia ser expedida sem que o Senado
da Câmara. exemplarmente conduzida por lbsen Pinheiro
instaurasse o processo em obediência ao rito 1egal. Nossa
(com exceção do prazo de defesa, que lhe rendeu um mandado
lei maior fala em instauraç-ão do processo pelo Senado e não
de segurança evitável), nada tem que ver com o processo
no Senado. Significa que o-processo-nao·pode ser instaurado
propriamente dito, aquele processo previsto na Constituição
pelo Presidente do Senado, nem pela Mesa do Senado, ~em
e que, instaurado pelo Senado, tem eficácia para suspender
por ninguém mais que não seja o próprio Senado, como Tnbuo Presidente da República de suas funções. Vi, nesse episódio,
nal de pronúncia e julgamento, hoje tribunal unitário, único
muitos juristas e professores confundirem denúncia com acucompetente para processar e julgar.
-Sação, instalação de procedimento com instauração de proOra, o Senado _exerce tal competência através de uma
cesso.
rito legal estabelecido pela Lei n~ 1.079/50, que impõe algumas.
Li, nos jornais, que o. senador Espiridão Amin queria,
formalidades essenciais à validade do processo. Há necessiporque queria, que o Presidente do Senado intimasse, imediadade da leitura da denúncia em sessão plenária, eleição de
tamente depois de receber a autorização da Câmara, o Presicomissão especial para emitir parecer sobre se- a denúncia
dente da República, declarando-o suspenso das funções. O
deva ou não ser objcto de apreciação à votação do plenário
senador por Santa Catarina, arriigo meu, a -quem admiro e
que, por maioria simples de votos. decide: a denúncia deve --- respeito, liderou os afobadinhos que poderiam macular o proou não ser objeto de deliberação. Está tudo escrito na Lei cesso legal sustentado por Mauro Benevides. Vejam como
são as coisas: Espiridião Amin, tanto quanto os juristas que
n' 1.079/50.
Aí, sim, se a decisão for positiva, o processo estar3 instau- confundiram procedimento com processo, errou espetacularrne-nte, apesar de ser uma das cabeças ma i::- brilhantes do
rado pelo Senado e não pela vontade dos afobadinhos que
Brasil. O que se pode esperar das cabeças que não brilham,
desejavam saltar por cima dessas exigências procedimentais
ofuscadas pelos cabelos ralos ou brancos?
impostas por lei. Quem quiser solução mais rápida, que chame
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está esgotado
o general. Neste caso, porém, o Brasil não será aplaudido.
a matéria constante da Ordem do Dia.
Com a santa paciência e a ccarensC sabedoria, qUe vem
Passa-se à votaçãO do Requerimento n"' 844/92, de urgênM
de Clóvis Beviláqua, Mauro Benevides suportou toda a grita-_
ria, até a versão _do "pedido" de Itamar, e trabalhou para cia, lido no Expediente, para o Ofício S/41/92.
Os Srs. Senadore_s que o aprovam queiram permanecer
que todas as exigências legais fossem cumpridas.
sentados. (Pausa.)
Foi lida a denúncia no plenário, elegeu-se a comissão
Aprovado.
especial, o parecer proferido c aprovado pela comissão no
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu-:.
mesmo dia, as publicações foram reali:z;adas e o plenário aprorará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsevou a deliberação sobre a denúncia oo dia seguinte. Somente
qüente.
com· a votação do plenário o processo foi instaurado pelo
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votaSenado. É difícil de entender? Tudo conduzido com a maior
ção do Requerimento no 845/92, de urgência, lido no Expeeficiência e cOrripetência. Nem sequer o processo precisou
diente, para o Ofício S/42, de 1992.
chegar até segunda-feira.
- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
A suspensão t~mporária de Collor foi proclamada na
sentados. (Pausa.)
qUinta e o réu, suspenso, intimado na sexta, ato-fato jurídico
Aprovado.
que fez Itamar entrar no exercício da, Presidência mesmo antes
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu·
de concluir a formação do ininistérjo. Era absolutamente ne- rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subsecessária a observação desse rito processual, sob pena de assis- qüente.
tirmos o Supremo Tribunal Federal conceder um mandado
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
de segurança, se Collor requeresse, para que __o impetrante
convoca sessão extraordinária a -realizar-se hoje, às 16 horas
continuasse nas funções por mais dois, ou três dias, até que
e 18 minutos, com a seguinte
se completasse o procedimento legal. Seria ridícUlo, mas seria
jurídico. E os aplausos, que estamos recebendo dos países
civilizados, perderiam o entu_siasmo.
ORDEMDODIÀ
Além do mais, sofrendo uma ilegalidade no rito processual, Collor poderia alegar que fora deposto, o que lhe daria
-lo direito de asilo em muitos países, diante das disposições
REQUERIMENTO N• 785, DE 1992
contidas na Declaração Universal dos Direitos do Homem.
É por isto que nãO renuncia. Está à espera de um erro procesVotação, em turno único, do Requerimento n"'785,
sual, provável pela pressa dos afobadinhos. A nulidade procesde 1992, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos
sual, além do direito de asilo e dependendo das condições
termos regimentais, a transcrição, nos Anais do Senado
da concessão dele, poderá proporcionar uma certa proteção
Federal, do editorial "Instrumento de ação política",
patrimonial ao asilado. LembremMse que a França concedeu
publicado ·no jornal O Glob_o, e do artigo-«A nova
asilo a Bocassa, não pelos diamantes ditos como presenteados
flor do Lácio", publicado no Jornal do Brasil, edições
às autoridades, mas porque, embora ditador, foi deposto sem
de 27 e 28 de outubro de 1992, respectivamente.
o devido. processo legal hipocritamente vige-nte em seu país.
Neste caso, o crime compensou. Os afobadinhos querem isto?
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
Deve, pois, o Brasil, muito à serenidade do Senador Mauhavendo
a tratar, declaro encerrada a sessão.
ro Benevides na condução do rito processual da primeira fase
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 17 minutos:)
do .impechment no Senado Federal, posto que a auto~zação
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26 de novembro de 1992

2" Sessão Legislativa Orclinãria, da 49" Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAS E 18 MINUI'OS, ACHAM-sE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

AIIonso Camargo - Alfredo ea·mpos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - BeiJo
Parga- Benl Veras- Carlos De'Carli- César Dias - Çjd Saboia de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Joao Calmon- Joao França
-João Rocha -Josaphat Marinho -José Fogaça -José Paulo Bisai - J osê Ri c h a - J osê Sarney - J utahy Magalbl!es Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mareio Lacerda -~Mar
co Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meiril Filho
- Molsês Abrao - 'Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney
Maranhao - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Lira- Ronaldo Aragao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho Valmir ~pelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -A lista de presença acusam o comparecimento de 66 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1o Secretário.
São lidos os seguintes:
REQUERIMENTO N• 846, DE 1992
Nos termos do artigo 336~- <ilínea C, do Regiinento__Intc;~
no, requeremos a urgê~cia para o Of. S, n" 43, de 1992,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Floraf (PR), a contratar
operação de crédito com o Banco do Estado do Paraná BANESTADO, pelo Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU, no valor de Cr$ 159.500.000,00.
Sala das Sessões, 28 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 847, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea C, do Regimento Interno, requeremos a urgência Para o Of. S, no 44, de 1992,
que autoriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo (PR),
a contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado

do Paraná S/A, BANESTADO, no valor de.Cr$
6.000.000.000,00.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. - Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.
O SR, PRESIDENTE (Magno Bacelar) _:___ Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do disposto no art. 346, § 2~. do Reglffiento Interno.
--Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento no
785/92, do Senador Marco Maciel, solicitando, nos termos regimentais, a transériÇão fios Anais do Senado
Federal do editorial: "Instrumento de Ação Política",
publicado no jornal O Globo e do artigo: "A Nova
Flor do La cio", publicado no Jornal do Brasil, edição
de 27 e 28 de outubro de 1992, respectivamente.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores qu_e o aprovam queiram permarrinecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, será feita a transcrição solicitada.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é solicitada:

6. OPINIÁO
O Globo - dia 27-10-92
INSTRUMENTO DE AÇÁO POLÍTICA
Criado faz quase três anos, o Instituto Internacional da
Língua Portuguesa foi deixado como um projeto. Está à espera
de se tornar realidade, apesar de se ter constituído através
de ato fiririado- por seis chefes de Estado - os presidentes
do Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal
e São Tomé e Príncipe - além do representante especial
do Presidente da República Popular de Angola.
Esses chefes de Estado representam uma comunidade
internacional de 170 milhões de pessoas- o mundo lusófono,
que tem na língua portuguesa seU principal traço de identidade, fazendo-a a sétima entre as línguas mais faladas do
planeta. E consideram-na um património de valor irrecusável,
mesmo em se tratando de herança do período colonial. Vale
lembrar o testemunho insuspeito de Amflcar Ca_bral, líder
da independência de Guiné-Bissau e Cabo Verde: "A língua
portuguesa é o melhor que Portugal deixou em nossas terras".
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Património original, esse. o português seffii6Ssa língua,
na medida em que for também a língua de outrem. Ótimo
que esteja em uso, na condição de língua materna ou língua
oficial, no continente africano. na Europa e no Brasil, sem
que nação alguma entre as dive~sas nações soberanas possa
se arrogar monopólio ou procedência. Enquanto for língua
comum, na mesma medida em que é língua nacional, o portu~
guês será veículo de comunicação, de compreensão e de encon~
tro culturaL
Mas é preciso que ele não degenere em língua franca,
à mercê de variantes nacióriãis-e dialetais. É preciso que essas
diversidades tenham uma matriz a que se reportar, para que
não cresçam numa espécie de outras tantas línguas, digamos,
neoportuguesas. E aí estão o mérito e a oportunidade do
Instituto Nacional da Língua Portuguesa.
Não se trata de querer padronizações a qualquer custo.
Trata-se, ao contrário, de franquiar a todos os usuários do
português o acesso às particularidades e diferenças, mediante
a consolidação da matriz comum.
É impresditdível essa matriz. Sem ela, a língua original
decairá em língua morta. Foi a sorte que o latim conheceu,
depois de desfeito o Império Romano do Ocidente: surgiram
as línguas neolatinas e prevaleceram sobre a língua mãe, que
só os documentos oficiais de uma Instituição Internacional,
a Igreja Católica, puderam preservar da morte completa.
Muito mais será necessário para preservar o português
como língua viva. E para que não se perca, junto com a
língua, o acesso à cultura.
Quanto mais progridem as civilizações, mais diversificada
e complexa se torna sua cultura. A diversificação social traz
a multiplicidade dos papéis; e esta, a especialização profissional. O acervo cultural que se forma c se sofistiCa vai ficando
então inatingível para as maiorias, a menos que- se abra a
estas, no mesmo ritmo, o acesso e o domínio da língua comum.
Por iSso, o Instituto Internacional da Língua Portuguesa,
tornado realidade, será muito mais que uma academia.- Ele
deverá ser, e certamente será, instrumento de política internacional concertada. Ele será o embrião de uma efetiva comunidade - comunidade cultural, fundamento indispensável de
ulteriores e mais ousadas formas de Instituiçôes cOmunitárias.
Jornal do Brasil
Rio de Janeiro- Quarta-feira, 28 de ou_tubro de 1992.
A NOVA "FLOR DO LÁCIO"
Acordo ortográfico entre Brasil e ~ortugal pretende mudar a língua.
Norma Cóui'i
Correspondente
Lisboa - Portugal reagiu à nomeação dõ fiTól9gú- Antônio Houaiss para o MiniSféiio da Cultura com uma frase trans~
cri ta em letras garrafais no jornàl SemanáriÓ·: ··•o acordo ortográfico está no poder". A vinda de José Aparecido de Oliveira
como embaixador do Brasil em Portugal foi brindada com
o refrão: "E o Instituto da Língua Portuguesa vem para Lisboa". Houaiss e Oliveira são os mentores- da UnificaçãO da
língua portuguesa dos sete_ países cm que ela é falada {Angola,
Guiné-Bissau, Moçambique, São Tomé e Princípc, Cabo Verde, além do Brasil e Portugal). Mas enquanto para uns o
Acordo de Ortografia Simplificada e a difusão da líOgua unificada, representa a reabilitação da 11" língua do mundo que,
na virada do ano 2000, vai ser falada por mais de 200 milhões
d:_pessoas, para ·os ·nmis conservadores, ele seria a morte
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do _vernáculo de Camões. Quem fala o verdadeiro português,
nós ou eles?
O acordo foi assinado há menos de dois anos, deverá
entrar em vigor em janeiro de 1994 e modifica menos de
três mil vocábulos, ou 1,98%, das 110 mil palavras mais usuais
da língua portuguesa. Entre as alterações, está a extinção
de consoantes mudas não pronunciadas- cai- de "optimo",
por exemplo. Os mais tradicionalistas não precisam se assustar. O acordo preserva, entre outras. a grafia dupla de palavras
como "amigdala" (no Brasil) e "amidala" (em Portugal), e
mantêm os circunflexos em pôr e pôde. A língua portuguesa
pode ficar mais enxuta. A valorização da língua portuguesa
na Europa -onde é engolida pelo inglês, o francês e o espanhol - é o argumento forte dos defensores_ da unificação.
A invasão de oito telenovelas brasileiras nos três canais de
televisão portuguesas é o que mais assusta a turma do contra
em Portugal, que teme a influência do Brasil no acordo churrasquinho é prego, pirulito é chupa-chupa, satélite é vai-vem,
chiclete é bala-estica, caqui é diospii'o, o avião que decola
no Brasil descola em Portugal, banheiro é banhista e banhista
é guarda-vidas. Se há muitas diferença entre o "brasileiro''
e o "português", na África, onde o portugués é Utllizado
em menos de 40% dos países, as diferenças aumentam: dominam os dialetos cheios de k, y e w, que só em Angola são
45. "Se continuarmos assim, daqui a pouco serão sete línguas
diferentes", diz o lingüista Málaca Casteleira, um dos elaboradores do Acordo.
"Era precíso um acordo normativo para tornar a língua
pOrtuguesa influente e oficial em organismos -mundiais: João
Gilberto vai continuar influencíã.rido o maior roqueiro de Goa,
na Índia, e isso é a riqueza do português". diz Alçada Baptista,
um dos adeptos do Acordo e do Instituto. A cartilha para
reaprender o português é simples. Em Portugal, caem as consoantes mudas não pronunciadas corno o c de afectivo e o
p de adopção. No Brasil elas já caíram há muito tempo. As
consoantes mudas pronunciadas permanecem inalteradas.
Mas palavras corno "recepção" ganham duas grafias: no Bra-Sil, onde se pronuncia o p, ''recepção" permanece. Em Portugal, onde recepção é ''receçáo". ela _continua a ser grafada
assim. Ou seja, haverá grafia dupla no Brasil e em Portugal,
mas esses casos atingem menos de 600 palavras. Os acentos
são o segundo nó. O acent_? a_gudo das proparoxítonas permanece em Portugal e na Africa onde o som é aberto. Mas
o circunflexo enfeita as mesmas palavras de som feC-hado no
Brasil, "acadêmico" e "acadêmico", por exemplo. A grafia
dupla nos casos dos acentos atinge menos de 1.500 palavras.
As regras do hífen permanecem sem divergência entre as ortow
grafias lusitaria e brasileira. Cai o trema, com cxceção das
palavras derivadas de nomes próprios estrangeiros. (N.C.)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está esaotada
a matéria constante da Ordem do Dia.
ePassa-se à votação do Requerimento n" 846/92, lido no"
Expediente da presente ~essão para o Ofício S/43, 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.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votação do Requerimento n~' 847/92, de urgência para o Ofício
S/44, de 1992, lido no Expediente da presente sessão.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere fígúrará na Ordem do Dia da segunda sessão ordínária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar-se 1~ 16h22qlin~ com
a seguinte
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-1-

REQUERIMENTO N> 806, DE 1992
Votação, em turno úníco, do Requerimenton9 806,
de 1992. do Senador Nelson Carneiro, solicitando, nos
termos do art. 256, a, do RegirD.ento Inú:.fllo, a retirada
do Projeto de Lei do Senado n' 118, de 1992, de sua
· áutoria, que concede anistia no pagamento da correção
monetária aos contratos de financiamento ruraL
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada
mais havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão à~ J6h21min.)

Ata da 256a Sessão, em 26 de novembro de 1992
23 Sessão Legislativa Prdinária, da 493 Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
São lid<:'s os seguintes

ÀS 16 HORAS E 22 MINUTOS, ACHAM..SE PRESENTES OS SRS. SENADORES:

REQUERIMENTO N> 848, DE 1992
Affonso Crunargo - Alfredo campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz- Aureo Mello - Bello
Parga- Beni V eras- carias De'C3rli -César Dias- Cid Saboia de carvalho - Darcy Ribeiro ~ Dari_!l Pereira - Divaldo suruagy '- Equardo Suplicy - Elcio Alvares - Epitâcio
cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson ca.
mata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - lrapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Joao CSimon- Joao :França
-Jollo Rocha -Josaphat Marinho -Jooê Fogaça-José Paulo Biso!- José Richa- José Sarney- Jutaby MagalhãesLavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes RocbaLourival Baptista - Lucfdio Portella - Lulz Alberto - Magno Bacelar -- Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mârio Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Moisés Abrao - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney
Maranhão - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Ura- Ronaldo Ara·
gão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio VIlela Filho Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadore~:.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessao.
Sob a proteção-de Deus, iniciamos nossOs trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1<? Secretário.
- -

Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos-a urgência para o Of.s, n9 45, de 1992, que autoriza
a Prefeitura Municipal de Londrina (PR), a contratar operação
de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná S/A-BANESTADO, no valor de Cr$ 17.000.000.000,00.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992 - Espiridlão
Amim. - Nelson Wedekin- Louremberg Nunes RochaMarco Maciel - Humberto Lucena.

· REQUERIMENTO N> 849, DE 1992
Nos termos do artigo336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos_ a urgência para o Of. s, n~ 46, de 1992, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Rolândia, no Estado do
Paraná, a realizar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná S/ A - BANESTADO, no valor de
Cr$852.000.000,00.
·
Sala das Se'i$ões, 26 de novembro de 1992. - Espiridião
Amim - Nelson Wedekio - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel- Humber19. Luc;ena... .
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
Pass?-Se à
ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n~ 806,
de 1992, do Senador Nelson Carneiro. solicitando, nos
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termos do art. 256, alínea a, do Regimento Interno,
a retirada ·cto Projeto de Lei do Senado n~ 118, de
1992. de sua autoria, que concede anistia no pagamento
da corrcção monetária aos contratos de financiamento
rural.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam_ queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado de n" 118, de 1992, será
definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se, agora, à votação do Requerimento ·n" 848/92, de urgência, lido
no Expediente, para o Ofício S/45, 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 figu:. ~
rá na Ordem do Diã da segunda sessão ordinária subseqüentc.
O SR. PRESIDENTE (Magr.o Bacelar)- Passa-se, agora, à votação do Rcqueririlerito- ri." 849/92; de urgência, lido
no Expediente, para Ofício S-46, de 1992.
Em. votação ó ·requerimento.

Novembro de 1992

Os Srs. Senadores que o aprovam permaneçam sentados.
(Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu~
rá na Ordem do Dia da segunda sessão or.dinária ~ubseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extr~10rdinária a realizar~se, hoje, às 16 horas
e 25 min_utos, com a seguinte -- -

ORDEM DO DIA
-~l

REQUERIMENTO N' 811, DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n9 811,
de 1992, d_e autoria do Senador Marco Maciel, soliciw
tando, nos termos regimentais, a inclusão, em Ordem
do Dia, do Projeto de Lei do Senado n" 10, de 1992,
de sua autoria, que dispõe sobre o exercício da profissão
de Bibliotecário e determina_ outras providências.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, dedaro encerrada a sessão.
(Levanta~ se a sessão às 16 horas e 24 minutos.)

Ata da 257a Sessão, em 26 de novembro de 1992
23 Sessão Legislativa Ordinária, da 49 3 Legíslatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAS E 25 MINUTOS, ACHAM.SE PRESENTES OS SRS, SENADORES:

Af!ooso Camargo - Alfredo campos - Almir Gabriel
- Alu(zio Bezerra - -Antooio Mariz - Aureo Mcllo - Bello
Parga- Beni V eras - carlos De'carli -César Dias -Cid Saboia de carvalho - Darcy Ribeiro - Dari9 Pereira -::. Divaldo Suruagy - Eduardo Suplicy - E1cio Alvares - Epitácio
cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Costa Júnior- Jarbas Passarinho- Jol!o Calmon .,..Joao França
-João Rocha -Josaphat Marinho-José Fogaça-José Paulo Biso! -José Richa - José Sarney - Jutahy Magalhães Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Mârcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas -~Mauro Benevides - Meira Filho
-Moisés Abrão - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney
Maranbao - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Rachid Saldanha Derzi -Raimundo Lira- Ronaldo Aragão - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho Valmir Campelo.

O SR. PRESIQENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, dedaro aberta a sessão ..
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1~' Secretário.
_
___
.
-· __
São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 850, DE 1992
Nos termos do art. 336, alínea-c, do Regiinento Interno,
reque_remos a ~rgência para o Of. S,. no 47. de 1_992, que
a_u~onza a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu (PR)
a--contratar operação de crédito Junto -ao B3llco do EstaCio
do Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de
Cr$2.100.000.000,00, destinados à implantação de obras de
infra~estrutura.

Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin - Nelson \Vedekin - Louremberg Nunes Rocha ~
Marco Maciel - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 851, DE 1992
Re_queremos_ urgência, nos termos do art. 336, alíflea c,
do Reg•mento Interno, para o Ofício S/49, de 1992, que auto-

Novembro de 1992
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riza a Prefeitura Municipal de Argos (M.G) a êontáuar operaR
ção de crédito no valor equivalente a 295.50S:S89 BTNFrrRD
junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Geràis,' destinados à aplicação em obras de infra-estrutura no M-unicípio.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. - Jutahy
Magalhães- Humberto Lucena- Elcio Álvares- Esperidião
Amin.

SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar) -Os requerimentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma do
art. 340, inciso II, do Regimento Interno.
· Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n9 811,
de 1992, de autoria do nobre Senador Marco Maciel,
solicitando, nos termos do art. 172, inciso I, do-R:egimento Interno, a inclusão em Ordem do Dra-·do Projeto
de Lei do Senado no 10, de 1992, de sua autoria, que
dispõe sobre o exercício da profissão de Bibliotecário
e determina _outras providências.

Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram perrriánecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
O Projeto de Lei do Senado n~ 10, de 1992, será_inçluído
na Ordem do Dia oportunamente..
__ .. __ _
O SR. PRESIDENTE (Magno Barcelar) - Esgotada a
matéria constante da Q[dém do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento nç. 850/92, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S/47, de 1992. . . :.
Em votação Requerimento.

Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
-Aprovado o re_queriJ:!Iento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIJ)ENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votação do Requerimento nç. 851/92, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício S/49, 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 se~são ordinária sUbseqüerite.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar~se às 16h28m~ com
a seguinte
·

ORDEM DO DIA
-1-

REQUERIMENTON• 813, DE 1992
- _Votação, em turno único'1 çlo Requerimento 0_~ S_t~,
de 1992, do Senador Pedro Sirilon, sOlidtãndo, nos
termos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do
- Senado nç. 395, de 1991, de sua autoria; que proíbe
a outorga de mandato para os fins qõe mencl~na.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
]}_a vendo a. tratar, declaro ~ncerra~a a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 27 minutos.)

Ata da zsga Sessão, em 26 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura
-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAS E 28 MINUTOS, ACHAM.SB PRESENTES .OS SRS. SENADORES:
Afl'on8o Camargo - Alfredo campos - Almir Gabriel
- Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello
Parga - Beni Veras - Garlos De'Garli - César Dias - Qd Saboia de Garvalbo - Darcy Ribeiro -·Dario Pereira - Diwldo Suruagy - Eduardo Suplicy - Elclo Álvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidillo Amin - Eva Blay - Flaviano Melo Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Ge~on camata -Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Cos-·

ta J6nior- Jarbas Passarinho- Jo!l.o Calmon- Jo!l.o França
-João Rocha -Josaphat Marinho-Josê Fogaça-José Paulo Biso!- Jos~ Ricba- José Sarney- Jutaby MagalbllesLavoisier Maia- Levy Dias- Louremberg Nunes RochaLouriwl Baptista - Luefdlo Portella - Luiz Albeno - Magno Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Mois~s Abrlio- Nabor JiÍilior- Nelson Wedekin- Ney
Maranbllo - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Teixeira- Racbld Saldanha Derzi - Raimundo Lira- Ronaldo Araglio - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Ftlho Valmir campelo.
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O SÍt. PRESIDENTE (Magno Bacelar) --A lista de pre-

sença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.

Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1" Secretário.
São lidos os seguintes

REQUERIMENTO N• 852, OE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência p3ra o Of. s, n" 60, de 1992, que
autoriza a Prefeitura Municipill de Ponta Grossa (PR) a con~
tratar operação-de crédito junto ã.O Banco do Estado do Paraná
SIA- BANESTADO, no valor de Cr$15.000.000.000,00
(quinze bilhões de cruzeiros).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. - Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.

REQUERIMENTO N• 853, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o Of. s, no 61, de 1992, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Alegre (RS) a contratar operação de crédito no valor de Cr$180.412.021,09 (cento
e oitenta fnilhões, quatrocentos e doze mil e viáte e uni. cruzeiros e nove centavos).
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin - Nelson W~ekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Os requerimentos lidos serão yo_tados após a Ordem do Dia, na forma
do art. 340, inCiso II, do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento n'-' 813,
de 1992, do Senador Pedro Simon soliêiiãrido, nOs ~~r
mos regimentais, a retirada do Projeto de Lei do Senadon"' 395, de 1991, de sua autoria, qrie-prõíbe a oUtorga
do mandato para os fins que menciona.
EID votação o requerimento.

NovembTo de 1992

Os Srs. Senadores que o aprovam qucíram permanecer
sentados, (P_au:>a.)
_Aprovado
O Projeto de Lcido Senado de n· 395. de 1991. 'crá
definitivamente arquivado.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n·· R52/<-J2: Je urg-én-cia, lido no Expediente, para o Ofício S/60, de [992.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Aprovado o rcquerirnento,_a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia _da_ segunda sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votação do Requerimento n" 853/92 de urgência. lido no Expediente, para o Ofício n" 61/92.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar·se hoje. às 16h31 min,
com a seguinte
ORDEM DO DIA

-I-

REQUERIMENTO N• 816, DE 1992
Votação, em turno único, do RequerimentO nn 816.
de 1992, do Senador Mauro Benevides, solicitando.
nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais do
Senado Federal, do discurso proferido pelo Ministro
Armando Falcão, na sessão solene realizada pela Academia Cearense de Medicina, destinada a reverenciar
a memória do ex-Deputado João Otávio Lôbo, ao ense·
jo do centenário do seu n~scimento, publicado no Tribu_na do Cear~, edi~ão de 16 de novembro de 1992,
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 30 11')inutos.)

Novembro de 1992
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Ata da 25ga Sessão, em 26 de novembro de 1992
za Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência do Sr. Magno Bacelar
ÀS 16 HORAs E 31 MINUTOS, ACHAM.SE PRE·
SENTES OS SRS. SENADORES:

AffoDSO camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel
- Aluízio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello. - BeUo
Parga- Beni V eras - Carlos De'Carli -César Dias- Cid Sa·
bola de Carvalho - Darcy Ribeiro - Dario Pereira - Diva!·
do Suruagy - Eduardo i:iuplicy - Elcio Álvares - Epitácio
Cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - F1avtano Melo Francisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida - Humberto Lucena - Hydekel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Cos·
ta Júnior- Jarbas Passarinho- Joao Calmpn- Joao França
-Joao Rocha -Josaphat Marinho -Jos~ Fogaça -José Paulo Biso! - Jos~ Richa - Jose Sarney - JutahY Magalbaes Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz AI berto - Magno Bacelar - Maosueto de Lavor - Mareio Lacerda - Marco Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
- Moisês Abrao - Nabor Júnior - Nelson Wedekin - Ney
Maraobao - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro Tetxei. ra- Rachid Saldanha Derzi- Raimundo Lira- Ronaldo Ara·
gao - Ronan Tito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de pre·
sença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores.
Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a protcção de Deus, iniciamos no-ssos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimentos que serão lidos pelo Sr.
1? Secretário.

São lidos os seguintes
REQUERIMENTO N• 854, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento_ Interno,
requeremos a urgência para o Of. s, ri" 62, de 1992, que
autoriza a Prefeitura Municipal de Medianeira (PR) para contratar operação de crédito no valor de Cr$2.000.000.000,00.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. - Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes Rocha Marco Maciel - Humberto Lucena.
REQUERIMENTO N• 855, DE 1992
Nos termos do artigo 336, alínea c, do Regimento Interno,
requeremos a urgência para o Of. s, n" 66 de 1992. que autoriza
a Prefeitura Municipal de Dona Em ma (SC) a contratar operação de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Santa
Catarina S/ A - BADESC, no valor total de

Ct$147.245.000,00, no âmbito do Prourb, para realização de
obras de ínfra-estrutura naquela municipalidade.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. - Esperidião
Amin - Nelson Wedekin - Louremberg Nunes RochaMarco Maciel - Humberto Lucena.
O SR. PRESIDENTE (Magno Ililcdar) - Os requeri·
mentos lidos serão votados após a Ordem do Dia, na forma
do que determina o art. 340, inciso 11, do Regimento Interno.
Passa-se à

ORDEM DO DIA

Item 1:
Votação, em turno único, do Requerimento de
n" 816/92, do Se-nador Mauro Benevides, soliciüirido,
nos termos regimentais, a transcrição nos A!laisdo
Senado Federal do discurso proferido pelo Ministro
Armando Falcão, publicado na Tribuna do Ceará, em
16 de novembro de 1992, na sessão solene realizada
na Academia Cearense de Medicina e destinada a reverenciar a memóriã do ex~ Deputado João Otávio Lobo,
ao ensejo do centenário do seu nascimento.
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:
ARMANDO FALCÃO RECORDA
A VIDA DO DR. JOÃO LOBO
O discurso de Armando Falcão na sessão solene realizada
pela Academia Cearense de Medicina, em mem6ria do Dr.
João Otávio Lobo, é peça de merecido destaque, pois reassumiu a essência do caráter benemérito e empreendedor do
homenageado. Com palavras que comoveram não só aos familiares do ex-professor catedrático da faculdade de Direito,
mas a quantos compareceram à solenidade, o ex-ministro recordou o apoio que recebeu, desde menino do Dr. João Lobo.
A admiração que o médico lhe despertou, principalmente
pelo seu espírito dinâmico, incailsãVel na luta de ajudar aos
semelhantes a viverem melhor. Na íntegra, o pronunciamento
de Armando Falcão.
Senhoras e senhores: Estas palavr~s. que vêm do fundo
do coração, pretendem ser, simplesmente, uma mensagem
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de t:"Hlt'açüo e saudade. t..'m hl)nra de um hmno:..•m fora do
comum. qut' foi mt'dil'o com alm;l de ~anw.

Novembro de 1992

Providcnciou·se. cntüo. nossa mudança para Cajazciras.
alugando-se uma casa junto ao Sanatório de Mcssejana, cuja
Ü OO!lh.' dt.•k•. l}llt..' p~H todO~ ÚS-mOÜVOS St!' perpL'tUOU
construção o doutor Lobo ~stava terminando.
na memória dos pôste;;oros. era Joáo Otâvio Lobo. cujo primeiro
O projeto do majestoso conjunto arquitctônico era de
centemirio de n-.tscimento St.' L'lHllpktou no dia-+ dt..> novembro
autoria do engenheiro Emílio Hinco e o doutor Lobo tinha
de ll)l)~.
-como sócios. no empreendimentos os doutores Lineu Jucá e
Na$Cido. o doutor Lobo. cm Sam a Quitéria. pedaço do
Pedro Sampaio,
Diarimaentt.', Lobo em pessoa inspccionava as obras. E
$1!rtilo situado no :.imago do sem i-árido nordestirio. suã -iniçligC:ncia era luminosa como o sol d<.~ noss<l terra. a força Jo
toda vez. antes de regressar a Fortaleza, fazia uma parada
seu espírito vibrante igual à alma do seu povo. E a bondade
em nossa residência. quando nos. favorecia com a sua vivacide nascença lhe era pura como o sopro dos anjos.
d~de, sempre alegre, estimulante e espirituosa.
Num atQ de amor c rcconhedmcnto, estamos agOra ho-No ano de: 1934, o presidente Getúlio Vargas veio ao
Ceará, acompanhado de numerosa comitiva, que incluís minismenageando a figura do grandt:- cearensc •. quc nasceu para
fazer o bem, não importava a quem.
tros de- Estados. E na programação oficial de _eventos cm
nossa terra se colocou a solenidade_ de inauguração do San~
Inimitável na arte da crtridade suhjctiva e objetiva; antes
de tudo c por tudo irmão dos seus semelhantes. pensava muito
tório de Messejana, hoje. Hospital de Messejana, que já não
é mais tão bonito, por dentro e por fora, como o era no
mais nos outros do que em si mesmo. Pojs a vida, para o
doutor Lobo. era o serviço da solidariedade_ humana. não
passado.
Menino metido, curioso c bb;bilhoteiro,.consegui infitR
importavam o dia. a hora c a circunstância.
.
Ex-seminarista. formou-se em Medicina pela Faculdade
trar-me no meio da comitiva presidencial e fiquei cara a cara
com Getúlio Vargas, Juarez Távora, Gois Monteiro, João
do Rio de Janeiro. no ano de 1918. Foi professor da Faculdade
de Direito do Ceará. cuja: diretoria exerceu durante ~nos seguiAlberto, Manuel Rabelo e outros altos próceres da política
dos. Foi Diretor da Saúde Pública e SecretáriO- do Interior
e da administração nacionaL
e Justiça do Estado. presidente da Assembléia Legislativa
O doutor Lobo foi o orador da festa e, no final do seu
e deputado federaL Foi professor da Faculdade de Farmácia
diScurso, Getúlio o cumprimentou cordialmente, passando,
e Odontologia. Pela UniVersidade de Berlim. tinha o curso
em seguida, a distribuir o seu famoso sorriso, que a todos
deixou encantados.
de Tisiologia. Reprcscritou a Cãrnara dos Deputados na ConDesde aquela época, nunca mais perdemos de vista o
ferencfa Internacional do Trabalho em Genebra. Presidiu o
doutor Lobo e sua querida gente. Ele, a esposa. dona Nenen,
Instituto em Genebra. Presidiu o Instituto do Nordeste e foi
os filhos Glauco, Gláucia e Galba, sempre ap-areciam em nossa
membro da Academia Ce"ã.rense-aC Letras.
Autor de numerosos trabalhos científicos e literários, era
casa de Cajazeiras. A amizade recíproca se solidificou, definitiescritor de mérito real. Tinha o dom da palavra e era inconfunvamente.
Em 1936, eu, gianasiano da farda cáqui e boné de pala
dível na formulação das imagens nascidas de uma concepção
alta, cursava o Instituto S~_o Luiz. Como as mensalidades
original, fecunda e rica.
estavãm caras, meu pai aventou a hipótese de passar-me para
Quem não se lembra de "A oiticica", _de "O sapo'". dos
"Urubus", onde_ a forma e o fundo brilham com o fulgor
o Liceu do Ceará, onde o ensino era gratuito. Resisti à idéia
e minha mãe descobriu a solução certa: pediu ao doutor Lobo
da luz incandescente?
Familiarizado com os clássicos, nele tínhamos o mestre
que solicitasse aos professores Menezes Pimentel e Otávio
consumado do Português e do Latim. Ninguém jamais o sur- Terceiro de Farias, diretores do São Luiz que me nomeassem
preendeu, porém. cm pose de vaidade, empáfia ou soberba.
para um dos lugares de "Prefeito de diciplina", pois assim,
Nunca se viu aquele sábio falando ou escrevendo complicado
com o meu trabalho, ficaria isento do -pagamento mensal.
ou difícil. O humanista, o pensador era ameno, acessível,
Foi tiro e queda. Lobo diligenciou, imediatamente, e
compreensivo e acolhedor,
depressa me vi investido nas funções aludidas. Fui logo nomeaA simplicidade era a nota dominante na personalidade
do, entrosando-me com o escalão administrativo do estabelecimento de ensino nas Pessoas de José Milton e Crisanto Piintelectual de um príncipe das letras c da ciênciª.
Eu sou talvez suspeito para depor sobre o doutor Lobo,
m~n_tel, João Bati_?tª :PifltO e_ ~oanet]:eS Farias_ de_ Sa!>_çtya.
- e lhes explico por quê.
Foi, por assim dizer. a primeira função executiva de autoOs caminho~ das nossas vidas, a minhéo! e a dele, se cruza- ridade explícita a que me vi alçado, assimilando preciosas
ram em oportunidades diversas, e eu agradeço a Deus havê-lo
lições de vida na responsabilidade prática cotidiana, ãs voltas
colocado no bojo do meu destino, assinalado pela contribuíção com as turmas de dezenas de estudantes que integravam o
da sua presença benfazeja em momentos importantes para externato e o internato do Instituto São Luiz.
·
mim.
Um dos meus subordinados hierárquicos, -eu "Prefeito"
Primeiro, foi no começo de 1933, quando eu ainda não
e ele aluno foi Artur Eduardo Benevides. mais tarde inteleccompletara quatorze anos -de idade, e ele, literalmente, me
túal eminente, príncipe dos poetas cearenses. Benevides até
salvou a vida, gravemente ameaçada pelo tifo que grassa v:a
hoje diz que eu era um "Prefeito enérgico, que dava conta
no interior e na capital do Ceará, quase como numa epidemia
do
recado ... " - Eu só posso responder com o dolorido lamenavassaladora.
to. A h! Como longe vão aqueles meus 16 anos ... ".
Num tempo cm que ainda não havia antibióticos c sulias,
Quando concluí o curso de humanidades, em novembro
e ao longo de uma jornada médica que durou quarenta e
de 1937, fui escolhido orador oficial da turma de formandos,
cinco dias, o doutor Lobo conseguiu dominar minha grave
enfermidade e obter a cura. Cuidou, então, de convencer na bru;e de acordo conduzido pelos colegas Thomaz Po~peu
Gomes de Matos, Sinésio e Raimundo L-ustosa Cabral e Alvaa família a mudar de Clima, a fim de se me completar a conva-fo- Lins Cavalcante.
lescença fora de Fortaleza.
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Novamente, naquela altura dos acontecimentos, mais

uma vez eu e o _d_outor Lobo nos encontramos, faze a face:
preparado o meu discurso para -a solenidade, que seria presidida pelo Interventor Menezes Pimeritel, ocorreu-me subme-

ter a respectiva rniriufa ao Crivo daquele meu prezado e ilustra-

do amigo. Deixei-a em seu poder e no dia seguinte ele a
restituiu, com alvitres vários. Refundiu alguns conceitos, nielhorou trechos e sentenciou: ".&provado, com poucas emendas. Continue a escrev.er. Leia sempre bons autores. Nunca
esqueça a clareza e a concisão, Vá em frente. Você está começando a vencer".
Transfe"ri-me para o Rio de Janeiro, em 1938~-e effi 1951
o doutor Lobo e eu, um ao lado do outro, prestamos o juramento regimental solene no Palácio Tiradentes, na qualidade
de deputados federais, eleitos pelo Partido Social Dem6áático, secção do Ceàrá.
.
Em 1954, vi-me, de repente, escolhido para ser candidato
ao Governo do Ceará; O doutor Lobo formou firmemente
ao meu lado. Ombro a Ombro çomigo, nunCa-desertou,_nu~ca
falhou, nunca faltou.
O coração de João OCtávio Lóbo era de ouro e seQ caráter
era de bronze.
Enquanto vida ele teve, mantivemo-nos indissoluvelmente ligados, diretamente ou por correspondência.
Confraternizávamos intens_amente na nossa paixão telúrica, ele com a sua fazenda das Lages, e eu com o meu Massa pêGrande.
Em tom de brincadeira, certa vez mé" falou: "Ó ideal,
Armando, é haver um teleférico entre as Lages e o Massapê.
NóS, então, nos poderemos visitar todo o dia, para discutir
o Brasil, o Ceará e o-sertão" ...
Meu querido amigo doutor Lobo:
Vossemecê, na sua merecida glória do reino celestial,
sabe que aqui nós não o esquecemos, de modo algum.
Estão presentes e vivos, no nosso pensãiDénto, a força
~os seus exemplos, o modelo moral que nos legou, o retrato
Oem desenhado da sua imagem, que a morte não apaga.
É o nosso Ceará, que Vossemecê tanto arn_ou, há de reverenciá-lo pelos tempos afora, como um símbolo_ das
quana·âdes que -tazem do homem esPirítual a õbfa-prima de
Deus.
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à votação do Requerimento n~ 854/92, d~ urgência, lido no Expediente, para o Ofício n" 62/92.
Em votação o requerimento.
. _
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado, contra o voto do nobre Senador João Calmon.
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figu~
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqüente.

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Passa-se à votação do Requerimento n~ 855/92, de urgência, lido no Expediente, para o Ofício n' 66192.
Em votação o requerimento.
Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
_
__
..
_
- Aprovado o fequerimento, a matéria a que se refere figu~
rará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subseqUente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A Presidência
convoca sessão extraordinária a realizar~se hoje, às 16h34min,
com a seguinte: _

ORDEM DO DIA
-l-

REQUERIMENTO N• 830. DE 1992
Votação, em turno único, do Requerimento n" 830,
de 1992, do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais, a transcrição, nos Anais
do Senado Federal, da matéria "Porque conspiram contra Itamar", de autoria do jornalista Carlos Chagas,
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 25
de novembro de 1992.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar).:_ Nada mais
havendo a tratar, declaro encerrada a sessão.
(Levanta-se a sessão às 16 horas e 3-3 mi~uto~.)

Ata da 26()8- Sessão, em 26 de novembro de 1992
za Sessão Legislativ-a> Ordinária, da 493 Legislatura

-EXTRAORDINÁRIAPresidência. do Sr. Magno Bacelar.
ta Jfinior·:...·Jarbas Passarinho- Joaó Calmou- João França
ÀS 16 HORAS É 34 MINUTOS, ACHAM-SE PRE-João Rocha- Josaphat Marinho- José Fogaça- José PauSENTES OS SRS. SENADORES:
lo Biso! - José Richa - José Sarney - Jutahy Maga!Mes Affonso Camargo - Alfredo Campos - Almir Gabriel Lavoisier Maia - Levy Dias - Louremberg Nunes Rocha - Alufzio Bezerra - Antonio Mariz - Aureo Mello - Bello Lourival Baptista - Lucfdio Portella - Luiz Alberto - MagParga- Beni V eras- Carlos De'Carli -César Dias- Cid Sa- no Bacelar - Mansueto de Lavor - Márcio Lacerda - Marbola de Carvalho - Darcy Ribeiro- Dario Pereira- Dival- co Maciel - Mário Covas - Mauro Benevides - Meira Filho
do Suruagy - Eduardo Suplicy - Elcio Álvares - Epitácio - Moisés Abrao .,. Nabor J(inior - Nelson Wedekin - Ney
Cafeteira - Esperidiao Amin - Eva Blay - Flaviano Melo - Maranhao - Onofre Quinan - Pedro Simon - Pedro TeixeiFrancisco Rollemberg - Garibaldi Alves Filho - Gerson Ca- ra- Rachid Saldanha Derzi - Raimundo Lira- Ronaldo Àramata - Guilherme Palmeira- Henrique Almeida - Humber-• gl!o - Ronan 1ito - Ruy Bacelar - Teotonio Vilela Filho to Lucena - Hydakel Freitas - Iram Saraiva - Irapuan Coa- Valmir Campelo.
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O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- A lista de presença acusa o comparecimento de 66 Srs. Senadores.

Havendo número regimental, declaro aberta a sessão.
Sob a proteção de Deus, iniciãmos -nosSoS ti.abalhos.
Sobre a mesa, projeto de lei que será lido pelo Sr. l"
Secretário.

Novembro de 1992

arquitetos para desenvolver. estimular e aprimorar a produção
da arquitetura em to_do o territór~o naciqn~l, passa _a deter
a competência exclusiva de autonzar, medtante rcgtstro, o
exercício de atividades no campo da arquitetura por pess~H~
físicas e jurídicas, Ila forma e cçndições_d_efinidas nesta let. .-- Art~ 4'' O Ministério Público fiscalizará o exato cumpnmento do disposto nesta lei.

É tido o seguinte:
CAPÍTULO II
PROJETO DE LEI DO SENADO N• 170, DE 1992
Das Autorizações, Registros
Atribui ao Instituto de Arquitetos do Brasil - IAB
Normas e Registro de Autoria
a competência do Registro dos Arquitetos para o exercício da profissão.
Art. s~ Sujeitam-se ao registro_ do IAB:
a) pessoas físicas, sendo:
O Congresso N acionãl decreta:
a .1) as pessoas físicas que possuem, devidamente regi~
CAPÍTULO!
trado no órgão educacional competente, diploma de instituiDa Definição e do Exercício Profissional
ção de ensino superior de arquitetura, oficiais ou reconhecida'>.
Art. 1" A arquitetura, em todas as suas formas de maniexistentes no Pc:~:ís;
festação, é expressão da cultura. A criaÇão arquitetónica, a
· · ã.2) as pessoas físicas que possuam, devidamente revaliqualidade técnica das edificãções, a sua inserção harmoniosa
dado e registrado no País em órgão educacional competente.
no meio -Circundãrite, as 1ormas de ocupação urbana e de
diploma estrangeiro de instituições de ensino superior de_ arapropriação do território,- a preservação do património -culto~
quitetura, respeitada a regulamentação específica a ser elaboral e da paisagem são do interesse coletivo. _
rada pelo IAB;
Parágrafo único.. Cabe aos arquitetos, através de assema3) aos profissionais estrangeiros para obtenção de rebléias do IAB, definir ·os fundamentos que devem nortear
gistt() temporário, respeitada a regulamentação específica a
o exercício e o aprimoramento de sua atividade profiSsional.
ser elaborada pelo IAB.
Art. 2õ' O exercício profissional do arquiteto se quab) os contratos de projetos, obra_s ou serviços celebradm
lifica:
por pessoãs físicas ou jurídicas que envolvam atividades de
a) pela aplicação de sua capacitação técnica e a:tísarquitetura e urbanismo, os quais indicarão obrigatoriamente
tica na concepção e realização de edifícios, equipao nome e a inscrição no IAB do profissional responsável por
mentos, instalações e serviços, em todas as suas tipoloessas atividades;
gias ou variantes; Dos âmbitos territoriais urbano, rural
c) os contratos de sociedade de arquitetos;
e regional;
§ 19 É facultado o registro no IAB dos trabalhos intelecb) pela realização, direçáo, coordenação; supertuais de outra natureza, relacionados com a arquitetura e
visão ou fiscalização, em todos os seus aspectos, das
-o urbanismo, para proteção de direitos autorais, nos termos
atividades, serviços ou empreendimentos, tais cor:no:
da Lei n' 5.99Sn3.
planejamento, projetes, obras,· construções, fabnca§ 2° O IAB expedirá certificado de todos os registras
ção, estudos, análise. pesquisas, avaliações, vistorias, . que praticar, o qual será válido em todo o território nacional.
perícias, pareceres, divulgaçã~ técni~, ensino, ~xpe~
§ 3~' As pessoas físicas referidas na alínea a do art. Y
rnentação, ensaios, desenho mdustrtal, comu_mcaçao
terão direito a uma carteira profissional válida como docuvisual, paisagismo ou qualquer outra atividade que,
rllento de identidade e com fé pública em todo o território
por sua natureza se inclua no_âmbito da profis_sã<:>; .
nacional.
c) pela formação e capa citação em que a dtsctplma
§ 4"' O registro será deferido pelo IAB através de seus
arquitetura constitui o elemento principal, asseg_uradas
Departamentos Estaduais, assim distribuída a respectiva compela aquisição nas faculdades e escolas de arqmtetura
petência;
- ·
de:
a) para o registro de pessoas físicas, o Departamento
-capacidade de conceber projeto de arquit~t~r~ - em cuja jurisdição estiver sediada a faculdade expedidora do
que satisfaça as exigências· técnicas e artísticas; - - .
respectivo diploma;
-conhecimento da história e de teorias da arqm- _
b) para o registro de socied_ades de arquitetos, o Departatetura, das artes, tecnologias e ciências c9nexas_;
mento em cuja jurisdição se localizar a sede social;
- conhecimento de urbanismo e das técmcas de
c) para o registro das demais modalidades de contratos.
planejamento territorial;
o D~partamento em cuja jurisdição se localizar o foro de
-conhecimento adequado dos conceitos do meio
eleição, ou na falta deste, a localidade de celebração do conambiente aplicados â edificação e às- estruturas territo- trato;
riais, ui-banas e regionais;
d) para os demais registras, o Depai-tamento em que
-conhecimento dos métodos de pesquisa, de enforem solicitados.
genharias e da concepção dos processos de construçã~
§ 5"" 0- registro no IAB para fins de habilitação profise suas tecnologias;
sional confere a condição de associado à entidade.
- co-nhecimento adequado das formas e regulaArt. 6"' Os contratos não registrados na forma desta
mentações, leis, custos e procedimentos implicados na
lei, reputam-se nulos de pleno direito.
concretização de planos,"projetos e obras.
Art. 7~> Ficam convalidados, considerados automaticaArt. 3~ O Instituto de Arquitetos do Brasil . . :. . _ IAB, mente -feitos no IAB, todos os registres praticados pelos
associação civil, entidade cultural autónoma de direito priva- CREAs referentes ao exercício da arquitetura e do urbanismo,
até a data dapromulgação desta lei.
do, sem finS lucrativos, com a fiilalidade de congregar os
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Parágrafo _único__ HabilitamMse ao registro do IAB todos
aqueles que, na data da promulgação desta lei, se encontrarem
em condições de pleitear seu registro. ___
ArL 8'·' É obrigatória a menção do nome, título e númeM
rode registro no JAB_ em todas as roodal_idades de veiculação
referentes~ por qualquer forma, à arquitetura.
Art. 9~ As pessoas jurídicas de direito privado, de direito público, e as pessoas físicas que contratarem- serViÇoS de
arquitetura ficãril obrigadas a exigir a comprovação do atendimento ao disposto nesta lei.
Art. 10. _Serão onerosos os di.versos rcgistros que o IAB
praticar e tambc.!m quaisquer outros serviços que lhe sejam
solicitados,_,como a expedição de certidões e _outros,

CAPÍTULO III
Do Código de Ética e do Código
de Responsabilidade Profissional
Art. 11. Caberá o IAB elaborar o Código de Ética dos
Arquitetos e respectivas normas disciplinares. ouvidas as enti~
dades ligadas à arquitetura e ao urbanismo, e _zelar pelo seu
cumprimento, aplicando aos seus infrat_ores_as !@..nções previs~
tas, de caráter_ro_oral. restrjtivas do _ex,excfcio _e pecuniárias.
Art. 12. Caberá ao IAB elaborar o Código de Respon~
sabilidade ProfissiOn-al, _que estabelecerá normas e parâmetros
que definam o ·conteU:do e as_ _atividades do profissional no
tocante ao desenvolvimento dos seus trabalhos.
Art. 13. OJAB é competente para requerer a anulação
de qualquer ato contrário a esta lei.
CAPÍTULO IV .
Das Disposições Transitórias
Art. 14. Dentro de 90 (noventa) dias da promulgação
desta lei, o IAB adaptará seus estatutos sociai;S=~no·-que for
necessário ao exercício da competência qüe -lhe é deferida
e não poderá, sob pena de perdê-la, alterá-los no que respeita
a estrutura básica e objetivos prevíStOs- ·n_o presente diploma
legaL
Art. 15. A legislação federal, estadual e municipal relativa à licença de obras e à elaboração e aprovação dos respectivos projetas adaptar-se-á aos termos _desta__ _Lej dentro de
180 (cento c oitenta) dias da sua promulgação.
Art. 16. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Justificação
Os arquitetos vêm, historicamente, manifestando sua posição contrária à existência de um conselho_ multi profissional
para fisCalização do exercício profissional com lei única para
inúmeros segmentos profissionais envolvidos, convictos de que
os permanentes e sucessivos entendimentos para sua manutenção enfraquecem as profissões, em virtUde de não prestigiar
e desenvolver as peculiaridades de cada uma delas.
Entende o Instituto de Arquitetos do Brasil que o fórui:n
de reuniões da tecnologia nacional, necessário à formulação
da participaçãO da Engenharia, Arquite:tura e Agronomia no
desenvolvimento brasileiro, deve acontecer a partir de profissões livres e autónomas na sua forma de organização e atuação
junto à sociedade. ·
Os dois marcos da regulamentação profissiona1,1933 com
a edição do Decreto Lei n' 23.569.por Getúlio Vargas e 1966
com a edição da atual Lei n~ 5.194, ocorreram em situações
de uma sociedade premoderna, tutelada por um estado arbitlário e ditatorial que, sob o argumento de protegê-la, criou
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Conselhos de Fiscalização negando-se, por razões de manutenção de poder, a conceder-lhe meios próprios de defesa.
A Constituição de 88, çhamada a do "Cidadão'\ abriu
as perspectivas da reordenação do EStado à participação e
à maioridade da sociedade no sentido de capacitá-la a defender-se, desregulamentando paulatina e penoSamente velhos
mecanismos carto-i'i<iis e- de costumes criados durante quase
todo_ o século XX.
Instrumento de emancipação como o Código de Defesa
do Consumidor que enseja a modernização do Judiciário, e
a força de associações espontâneas, genericamente chamadas
de Organizações Não Governamentais, prometem ser o embrião de uma nova mentalidade que coloca nas mãos do cida- -. dão a defesa de seus direito_s.
Para que então Conselhos de Fiscalização do exercício
profissional, instituto anacrónico e contra-senso constitucional
se cotejado com as premissas que, sem dúvida. já se delineiam
para o próximo século?
Um código de Responsabilidade Profissional. um Código
de Ética e as Normas Brasileiras são. em princípio, os compromissos básicos para a efetiva.Çao do registro do profissional
universitário nos termOs do Artigo 5"' - XIII e Artigo 22<>
- XVI da Constituição Federal. relativ_amente às QualifiCa~
ções e Condições para o exercício da profissão, ao mesmo
tempo em que um patamar de referência para as demandas
judiciais quanto à qualidade de serviço prestado.
- O projeto de lei elaborado pelo Instituto de Arquitetos
do Brasil, aprovado na 8~ Reunião de seu Conselho Superior,
realizada em agosto do corrente ano em Curitiba., pretende
reordenar o exercício da profissão do arquiteto, adaptando-o
aos princípios de modernidade firmados em nossa Carta
maior.
Para tanto, com o presente propomos a Vossas Excelências o conjunto de textos referentes à matéria para sua
apreciação.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992. --:- Senador
Dirceu C_a~:neiro.
(A Comissão de Assuntos Sociais- Decisão Terminativa.)
.

-.

-

O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -O projeto lido
será publicado e remetido à Comissão competente.
Sobre a mesa requerimento que será lido pelo Sr. 1" Secretário.
É lido o seguinte
REQUERIMENTO N• 856, DE 1992
Re_queremos urgência, nos termos do- art. -336, alínea c,
do Regimento Interno, para o Projeto de Decreto Legislativo
n~ 50, de 1992, que susta os atos normativos do Poder Executivo que estabeleceram atualização monetária nos financiamentos rurais mediante recursos do Tes_ourQ Nacional ou de
depósitos bancários não-remunerados.
Sala das Sessões, 26 de novembro de 1992.- Esperidião
Amin, (PDS)- Louremberg Nunes Rocha, (PTB)- Marco
Maclel, (PFL) '- Gerson Camata, (PDC) - Garibaldi Alves
Filho, (PMDB).
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - O requerimento lido será votado após a Ordem do Dia, na forma do
que determina o art. 340, inciso II, do Regimeno Interno.
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Passa-se à

ORDEM DO DIA
Item 1:

Votação, em turno único, do Requerimento n"830,
de 1992~ do Senador Francisco Rollemberg, solicitando, nos termos regimentais a transcrição nOs Anais
do Senado Federal, da matéria "Porque conspiram contra Itamar", de autoria do jornalista Carlos Chagas,
publicada no jornal Correio Braziliense, edição de 25

de novembro de 1992.
·
Em votação o requeriitieiltb:- Os Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado.
Será feita ã tfanscriç-ãO solicítadã.
É a seguinte a matéria cuja transcrição é Solicita:

PORQUE CONSPIRAM CONTRA ITAMAR
Carlos Chagas
J. J. Rousseau, o magníficO, CCrta-·vez-eX:agerou cm sua
teoria da liberdade absoluta. Disse que, ao pegar uma pedra
na mão e soltá-la, ela caía-porque era livre e usava a liberdade
de cair. Não deu importância à lCi da gravidade. Seus amigos
o procuraram para: convencê-lo do absurdo, alegando que
os fatos demonstravam o contrário de sua teoria, mas ele
respondeu: "Les faits? Tan pis pour le faits ... " Traduzindo~
ele não e·stava nem af para os fatos. Azar o deles.
Guardadas as proporções, certos jorriais parecem -estar
lendo Rousseau mais do que podem. Porque acusar Itamar
Franco pela queda nas Bolsas de Valores será, no mínimo
absurdo. Ou má-fé. As bOlsas cãeffi- pOrque são, ·antes -de
mais nada, uma atividadc de risco. Imaginar q1.1:e d~ve_g_anhar
sempre, só o AI Capone. Outros defenderam," em editoriais,
que Itamar Franco precisa licenciar-se da Presidência da República e passar o governo a lbsen Pinheiro enquanto -durar
a doença da mãe dele. Não teria condições emociorúlis --de
governar e, ficando no hospital, estaria descumprindo seus
deveres de chefe do governo. No fundo, o conselho representa
bobagem, ou malandragem para afastar o Presidente, pois,
fosse assim, nenhuma empresa privadâ poderlã dispor de diretorias completas e efiCientes. Há sempre alguém doente na
família -de alguém.
Vão por aí os destemperas contrapostos aos fatos. Uns
publicam que o Governo não anda e não age, como se fosse
possível, menos de dois meses de sua investidura provisória,
estar a atual administração propüildo planOs e projetas com·
pletos de reconstrução nacional. Quando se vai erigir um edífício, não se começa pelo décirrio an-dar. Importa, antes drenar
o terreno e implantar as bases. Depois, aos poucos, v-etn ·o
primeiro andar. Em seguida, os outros.
Falam que Itamar vai nomear cem mil novos funcionários
públicos e que faz oposição ao próprio Governo, admoés.tando
publicamente ministros e funciOnários, como· se fosse um sacrí~
légio Corrigir certos errai-ou, nt,_outro caso, dar seguimento
a concursos públicos já programados e estabcle_cidos.
No fundo, estão querendo desestabilizar o Governo. Ridi~
cularizar o Presidente para enfraquecê-lo e, se possível. afastá-lo. Não mediante golpes militares, que esse· tempo já passou. mas pela mobilização da opiniãO pública _e. com ela,
a mobilizaÇão do Congresso. Do mínimo que falam à curta
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voz, é da adoção imediata do parlamentarismo, se ele vier
a ser aprovado no plebiscito de 21 de abril.
Por que essa blitz? Por uma razão muito simples. Itamar
está incomodando o establishment. Com suas intervenções,
botou para correr os conceitos de modernidade leviana que'
seu antecessor apresentou. Modernidade, para o atual Presidente, é levar a todos os bens da civilização e da cultura,
não apenas a uns poucos privilegiados. Especialmente se, como conseqüência, aumentaram a fome. a miséria, a indigência
e a desesperança. Num país como o nosso, mOdernidade será
antes de tudo comida no prato de todos. Hospitais e escolas.
Moradia e transporte. Emprego,_ especialmente. _A_ mod~r~
nidade de Collor só fez aumenta-r i recessão e -o desemprego.
Multiplicou a agruras da massa e proletarizou a classe média.
Basta sair às ruas para sentir as reações. Ordeira, a classe
média protestou pintando as caras de sua juventude e levando
o Congresso a votar o impeachment. De modo bem mais
tr.auinátiCo, as massas estão- protestando com o aumento da
violência. Assaltos, arrastões e sucedâneos dão bem a medida
dO deSeSpero de quem acorda sem saber se vai almoçar.
Em suma, são as elites, ou parte delas, responsáveis por
essa campanha obscena contra o novo Presidente, cuja sorte,
porém, -não parece tê~ lo abandonado: quem se opõe aos privilegiados cresce no sentimento popular ...
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Esgotada a
matéria constante da Ordem do Dia.
-Passa-se à votação do Requerimento n" 856/92, de urgência, lido no Expediente, para o Projeto de Decreto Legisla_tivo
n' 50/92.
·
Em votação o requerimento.
Os- Srs. Senadores que o aprovam queiram permanecer
sentados. (Pausa.)
Aprovado o requerimento, a matéria a que se refere figurará na Ordem do Dia da segunda sessão ordinária subse-·
qüente.
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Nada mais
havendo a tratar, a Presidência vai_ encerrar os trabalhos,
designando para a sessão ordinária Cfe amanhcfa seguinte
ORDEM DO DIA
-1-

PROJETO DE RESOLUÇÃO N' 68, DE 199i
(Em regitpe de urgência nos termos do
art. 336, c, âÕ Regimento Interno.)
"Discussão, em turno Unico, do Projeto de Resolução rÍ~-·
68, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretoni, que altera
o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Dependendo de parecer.)

-20FÍCIO N" S/24, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do
art. 336, c, do Regimento ln terno)
Ofício no S/24, de 1992, através-do qual a Prefeitura Muni.:.
cípal de Cambé. Estado do Paraná, solicita autorização para
contratar operação de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná.:_ BANESTADO- com recursos do Fundo Estadual
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de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de novecentos

e dez milhões de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura naquela municipalidade. (Dependendo de Parecer.)

-30FÍCIO N" S/26. DE 1992
(Em regime de urgêriC!ã, nos termos do
art. 336, c, do Regimento Interno)
Ofício nn Sf26;-de 1992, através do qual a Prefeitura Municipal de lbiporã, Estado do Paraná, solicita autorização para
contratar operação de crédito, com o Banco do Estado do
Paraná - BANESTADO. dentro do Programa Estadual de
DeSenvolvimento Urbano- PEDU. no valor de dois bilhões
de cruzeiros. (Dependendo de Parecer.)

-4REDAÇAO FINAL
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 83, DE 1992
Discussão, em turno único, da Rcdação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n'' 361, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n'' 83,de 1992 (n")90/92, na
.Câmara dos Deputados). que aprova o texto do Protocolo
para solução de Controvérsias, celebrado entre a República
Federativa do Brasil. a República Argentina. a República
do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, em Brastlia.
em 17 de dezembro de I 991.
O SR- PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.
( Lel'anta-se a sessão às 16 hora_s e 10 minwos.)
ATO DA CO MISSÁO DIRETORA
N• 39, OE 1992
A Comissão Diretora do Senado Federal, no uso de sua
competência regimental e regulamentar, e tendo cm vista a
deciSão adotada cm sua 20·' Reunião Ordinária, realizada em
28 de outuhro de 1992, e o que cOnsta dos Pr_oscssos n·"
5199/91-3 e 5767/9H. rcsolye d_gmitir, por abandono de cargo.
a servidora NA DIR DA ROCHA GOMES do cargo de Toenico LegislativowÁrea de Processo Legislativo, classe especial.
Padrão V, do Quadro de Pessoal do S~nado Federa]- Parte_
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Permanente, consoante o disposto no inciso II e § t~·. do
artigo 561 do Regulamento Administrativo do Senado Federal, combinado com os artigos 132, inciso II. 138 e 143, in
fine, da Lei n" 8.112, de 1990.
Senado Federal, 24 de novembro de 1992.-- Mauro Renevides - Meira Filho - Saldanha Derzi - Iram Saraiva.
ATO DA COMIS-SÃO DIRETORA
N• 40, OE 1992
Fixa o valor do Auxílio-Moradia para o mês de ~
nm:embro de J992.
A Comissão Diretora do Senado Federal. no uso de sua
competência regimental e regulamentar. e tendo em vista o
disposto no artigo 4·' do Ato n" 24, de 1992. resolve:
Art. 1'' O valor do AuxíliowMoradia aos Senhores Senadores fixado pelo Ato n·' 30. de 1992. da Comissão Diretora.
será reajustado em 26.080é,_a partir de 1'' de novembro de.
1992. passando a ser de Cr$6.601.411.60 (seis milhões. seiscentos e um mil, quatrocentos e onze cruzeiros e sessenta centavos).
-Art. 2" Este Ato -entra em vigoi na data de sua publicação.
Art. 3•' Revogam-se as disposições em contráriO.
Sala de Reuniões. 24 de novembro de 1992. - Mauro
Benevldes; Carlos De•Carli- Dii-Ceu Carneiro- _Mei_ra Filho
- Iram Saraiva - Márc-io Lac-erda.
ATO DO PRESIDENTE
N• 457, OE 1992
Altera o quadro de detalhamento da despesa do
Prodasen.
O Presidente do Senado FederaL no uso das atribuiçôes
que lhe Ct:)nfere o Regimento Interno. e tendo em vi~ta o
disposto no art. 49. § 3". da Lei n·' 8.21 L de 22 de .iulho
de 1921. resolve:
Art. 1·' Promover. na forma do Anexo a este Ato. a
alter;;lç:.'io do Quadro de Detalhamento da Despesa do Centro
de Informática e Processamento de Dados do Senado Federal
-PRODASEN.
....Art. 2'' ~si~ Ato entra cm vigor na data de ~ua publicaç.io. com efeitos a partir da data de sua assinatura.
Ari. 3" Revogitmwse as disposiçôes em contrário.
Brasnia-DF.:25 de novembro de 1992. -Senador Mauro
Benel'ides._ Prcsid~_~Hc do Scnado Federal.
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ATO DO PRESIDENTE N• 458, DE 1992

O Presidente do Senado Federal, no uso da sua compe·
tência regimental e regulamentar. em conformidade com a
delegaçã(l de competência que lhe foi outorgada pelo Ato
da Comissão Diretora n~2. de 1973. de acordo ~mo disposto
no artigo 243, § 2'', da Lei n' 8.112, de 1990, no Ato da
Comissão Diretora n9 1, de 1991, c tendo em vista o que
consta do Processo n' 16.179192-7, resolve exonerar EDISON
RODRIGUES CHAVESido cargo, em comissão, de Assessor
Técnico, Código AS~3, do Quadro de Pessoal do Senado Fede·
ral, do Gabinete da Liderança do PMDB, a partir de 23 de
novembro de 1992.
Senado FEderal, 25 de novembro de 1992. --SenadorMauro Benevides, Presidente.
ATO DO PRESIDENTE N• 815/91
Que aposentou Murillo Albuquerque M3.ciel, 80a-lista
legislativo.

-

APOSTILA
Fica alterado o fundamento leg_~l da concessão da aposentadoria, a que se refere o presente Ato, para excluir o artigo
193, da Lei n• 8.112, de 1990.
Senado Federal, 25 de novembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides, Presidente
ATO DO PRESIDENTE N• 235/92
Que aposentou Dalva Bastos Lopes, analista legislativo, área de enfermagem.

APOSTILA
Fica alterado o texto do presente Ato a fim de modificar
para 5-9-85 a data de publicação do Ato número 175/85 e
excluir do fundamento jurídico os arts. 193, da Lei n9 8.112/90.
Senado Federal, 25 de novembro de 1992. -_S:énadoi:'
Mauro Benevides, Presidente.
COMISSÃO DE RELAÇÕES EXTERIORESE DEFESA NACIONAL
18• REUNIÃO, REALIZADA EM
21 DE OUTUBRO DE i992
Às dez horas do dia vinte e um de outubro de mil novecentos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa~ sob a Presidência do Senhor

Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores
Senadores Ronaldo Aragão, Ronan Tito, Marco Maciel, José
Richa. ·Chagas Rodrigues, Jonas Pinheiro, Magno Bacelar,
Albano Franco, Jarbas Passarinho, Francisco Rollemberg, José Fogaça e Nabor J úníor, reúne-se a Corriissão de Relações
EXteriores e Defesa NacionaL Deixam de comparecer por
motivo justificado os Senadores Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Humberto Lucena, Pedro Simon, Guilherme Palmeira,
-LOurfval Baptista, Hugo Napoleão, Marluce Pinto, e Moisés
Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente
declara abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da
ata da reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir,
sua Excelência, comUnica que--a Presente reunião destina-se
a apreciação das matérias constantes de pauta, passando assim
a palavra ao Senhor Senador Marco Maciel na qualidade de
Relator, para emitir parecer sobre as seguintes matérias de
pauta: Projeto de Decreto Legislativo n" 8, de 1985, que "aprova os textos da Convenção n<> 136 e da Recomendação n 9
144, da Organização Internacional do Trabalho- OIT, sobre
"Profeção contra os Riscos da Intoxicação Provocados pelo
Benzeno", adotadas em Genebra, a 30 de junho de 1971,
durante a LVI Sessão de Conferência Internacional do Trabalho". Parecer: favorável. Projeto de Decreto Legislativo n 9
79, -de 1992, que "aprova- o texto do Ajuste Complementar
aó ACordo de Cooperação Econômica Científica e Técriica
na área de Pesquisa Agrícola e Extensão Rural, entre o Go- verno da República Federativa do Brasil e o Governo da
República Popular de Angola, firmado ~m Luanda, em 28
de janeiro de 1989". Parecer: favorável, e Projeto de Decreto
Legislativo n9 80, de 1992, que "aprova o texto do Acordo
entre o Governo da República -Federativa do Brasil e o Governo da República 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 ago-sto
de 1991". Não havendo quem queira fazer uso da palavra
para discussão, são submetidos a votação, sendo aprovados
os pareceres, por unanimidade. Prosseguindo os trabalhos,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor Senador
Jonas Pfuheiro para emitir parecer sobre as matérias nas quais
é relator. Usando dei palavra, Sua Excelência prolata parecer
favorável aos seguintes projetos: uProjeto de Decreto Legis_lativo n~ 66, de 1992, que "aprova o texto do Tratado de
AUXIlio Mútuo em Matéria Penal, enke o Governo da RePública Federativa do Brasil e o Governo da República Portuguesa. assinado em Brasília, em 7 de maio de 1991 "~ Pr9jeto
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de 1992, que "aprova os textos
do (1) Tratado de Extradição; (2) Tratado sobre Cooperação
Judiciária eni Matéria Penal, e (3) Tratado Relativo à Cooperação Judiciária C ao Reconhecimento Recíproco de Sentença
em Matéria Civil, entre os Governos do Brasil e o da Itália,
assinados em Roma, em 17 de outubro de 1989"; e Projeto
de Decreto Legislativo n9 10, de 1984, que "aprova o texto
do Protocolo sobre Privilégio e Imunidades da Organização
Internacional de Telecomunicações Marítímas -por SatéliteInmarsat, concluído em Londres, a 1" de dezembro de 1981 ''.
Não havendo quem queira discutir, são os pareceres submetidos à votação, sendo aprovados, por unanimidade. Dando
continuidade aos trabalhos, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Chagas Rodrigues, para proferir
parecer sobre as matérias nas quais figura-como relator. Com
a palavra, Sua Excelência emite parecer favorável sobre as
seguines proposições: Projeto de Decreto Legislativo o9 78,
de 1992, que aprova os textos da ConstituiçãO e da Convenção
da União Internacíonal de Telecomunicações, adotados na
Conferência de PlenipotenciáiiOs-;·em Nice, em 1989''; e Projeto de Decreto Legislativo n9 81, de 1992, que "Aprova 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 Brasi1ia, em 7 de maio de 1991" .'Não havendo discussão,
são os pareceres submetidos a votação, sendo aprovados, por
unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente concede a
palavra ao Senhor Senador Albano Franco, para prolatar seu
parecer sobre o item seguinte da pauta. Com a palavra, Sua
Excelência emite parecer favorável ao Projeto de Decreto
Legislativo n" 77, de 1992, que "aprova o texto do--AcôraO
sobre Cooperação nos Campos da Ciência e TecnOlogia, celebrado entre a República Federativa do Brasil e o Governo
da República da Corréía, em Seul, em 8 de agosto de 1991",
Apresentado o parecer e não havendo quem queira se manifestar, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado por
unanimidade. A seguir, concede a palavra ao Senhor Senador
Ronaldo Aragão, que emite parecer favoiãVel ao Projeto de
Decreto Legislativo n9 18 de 1984, que "aprova os textos
mun~rada para estudOs, adotadas na 59' Sessão da Conferência
Internacional do . .Trabalho, da Organização Internacional do
Trabalho, realizàda em Genebra, em junho de 1974". Não
havendo manifestáÇão sobre o parecer, é o mesin.o' submetido
a votação, sendo aprovado por unanimidade. Continuando
os trabalhos, o Senhor Presidente concede a palavra ao Senhor
Senador Jarbas Passarinho, que emite ~parecer favorável ao
Projeto de Decreto Legislativo n• 68, de 1992, que "aprova
o texto da Convenção n9 168, da Organização Internacional
do Trabalho, relativa à promoção do emptego e à proteção
contra o desemprego". Não havendo manifestação para discussão sobre o parecer, é o_ mesmo submetido a votação,
sendo aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento,
o Senhor Presidente -concede a palavra ao Sephor Senador
José FogaÇa, para proferir parecer sobre a materia na figura
como relator. Com a palavra, Sua Excelência emite parecer
favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n9 83, de 1992,
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 Brasília, em 17 de dezembro de
1991". Apresentado o parecer e não havendo quem queira
discuti-lo, é o mesmo submetido a votação, sendo aprovado
'-· por'unanimidade. ,Finalizando os trabalhos, o SeTI~or Presi-
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dente agradece a presença de todos, declarando encerrada
a reunião. Lavrando eu, Paulo Roberto Almeida CampoS-,
Secretário da Comissão, a presente Ata, que após lida c aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, e puhlicada juntamente com a apanhamento taquigráfíCo da reunião.- Senador Irapuan Costa Júnior- Presidente.
19• REUNIÃO, REALIZADA EM
28 DE OUTUBRO DE 1992

Às dez horas do _dia vinte e oito de outubro de mil nove.:.
centos e noventa e dois, na sala de reuniões da Comissão,
Ala Senador Alexandre Costa, s_o_b a Presidência do Senhor
Senador Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores
Senadores Ronaldo Aragão, Marco Maciel, José Richa, ChaR
gas Rodrigues, Jonas Pínheiro, Jarbas Passarinho, Francisco
Rollemberg, João Calmon e Nabor Júnior, reúneRse a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de
comparecer por motivo justificado os Senhores Senadores.
Aluízio Bezerra, Nelson Carneiro, Ronan Tito, Humberto
Lucena. Pedro Simon, Guilherme Palmeira._ Lourival Baptista, Álvaro Pacheco, ~arluce f'iqto e Moisés Abrão. Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara abertos
os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da reunião
anterior, que é dada por aprovada. A seguir, Sua Excelência,'
comunica que a Presente reunião destina-se à apreciação do
Projeto de Lei da Câmara no 25, de 1992, que "dispõe sobre
o mar territorial, a zona contígua, a zona económica exclusiva
e a plataforma continental brasileiros e dá outras providências". Esclarecendo que a referida proposição já figurara em
pautas de reuniões anteriores .sem_ contudo, ser submetida
à deliberação por haver pontos discordantes na matéria por
patte de alguns dos S_enhores Senadores, membros da ComisR
são. Tendo entretanto chegado a uma posição consensual a
respeito da mesma, convocou-se esta reunião com a fiÜalidade
específica de deliberar sobre o projeto. Esclarece ainda, que
tendo sido designado o Senhor Senador Lourival Baptista
.como relator e em face_ da sua ausência, por motivos alheios
a sua vontade, e para que não se protele mais, designa como
relator da proposição o Senhor Senador Jarbas Passarinho,
a quem concede a palavra. Com a palavra, Sua Excelência
emite parecer favorável sobre a proposição. Não havendo
manifestação de discordância, é o mesmo submetido à votação, sendo aprovado por unanimidade. Prosseguindo, o Senhor Presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a reunião. Lavrando, eu, Paulo Roberto Almeida Campos, Secretário da ComisSão, a presente Ata, que após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente, indo à publicação. - Senador Irapuan Costa Júnior, Presidente.
20• REUNIÃO, REALIZADA EM
19 DE NOVEMBRO DE 19g2
Às dez horas do dia dezenove de novembro de mil novecentos e noventa e dOis·;· na Sala de reuniões da Comissão
Ala Senador Alexandre Costa, sob a Presidência do Senhor
Sendor Irapuan Costa Júnior, com a presença dos Senhores
Senadores Ronan Tito, Nelson Carneiro, Pedro Simon, Marco
Maciel, Lourival Baptista, Álvaro Pacheco, José Richa, Chagas Rodrigues, Jonas Pinheíro, Pedro Teixeira, Albano Franco, Jarbas Passarinho, Francisco Róllemberg, Nabo( Júnior,
Jutahy Magalhães, Darcy Ribeiro e Junia ~rise, membros;
e ainda os Senhores Senadores José Samey, Mario Covas ..
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Belo Pargo,Aureo Mcllo e o Senhor Deputado Vivaldo Frota,
não membros, que comparecem para prestigiar os trabalhos,
reúne-se a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Deixam de comparecer por motivo justificado os. Senhores
Senadores Aluízio Bezerra. Humberto Lucena, Ronaldo Ara-

gão, Guilherme Palmeira, M3-iluce PintO, e Moisés Abrão.
Havendo número regimental, o Senhor Presidente declara
abertos os trabalhos, sendo dispensada a leitura da ata da
reunião anterior, que é dada por aprovada. A seguir, Sua
Excelência, comunica que a Presente reunião _destina-se a
apreciação das matérias constantes de pa~ta, bem corno, ouvir
as exposições que farão os Senhores Jos~ Aparecido de O li~
veira e Luiz Felipe de Seixas Corrêa, sobre as missões para
que estão sendo designados. Antes de _pas~ar -a palavra ao
primeiro expositor. o -se-nhor Presidente consultaMo sobre a
eventualidade de se fazer a exposição pública, dada a presença
de convidados interessados em ouvi-lo, passando depois em
caráter secreto, quando das interpelações, não havendo discordância de sua parte nem de nenhum dos Senhores Senadores,
o Senhor Presidente concede a palavra ao Doutor José Aparecido de Oliveira, para que faça uma exposição acerca da missão
para a qual está sendo designado. Encerrado o período expositivo, o Senhor Presidente determina que a reunião torne-se
secreta para a fase de interpelações. Reaberta a reunião em
.caráter público, o senhOr Presidente convida o exp9Sitor seguinte, o Senhor Luiz Felípe de Seixas Corrêa, a fim de expor
aos Senhores Senadores, acerca--da missão que está sendo
designado, determinando que para tal, a reunião torne-se secreta, para sua audiência, e ainda, para deliberar sobre as
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seguintes matérias: Mensagem nu 346. de 1992. do Senhor
Presidente da República, submetendo à aprovação tio Senado
Federal, o nome do Doutor José Aparecido de Oliveira. para
exercer o cargo de Embaixador do Brasil junto à República
Portuguesa; e Mensagem n'' 350 de 1992, do Senhor Pre~ídente
da Repúhlica, submetendo à apreciação do Senado FederaL
a escolha do Senhor Luiz Felipe de Seixas Corrêa. Ministro
de Primeira Classe, da Carreira de Diplomata. para exercer
o cargo de Embaixador do Brasil junto ao Reino da Espanha.
Tendo como relatores os Senhores Senadores Jarbas Pa:-.:-.arinho e Ronan Tito, respectivamente. Reaberta a reunião
em caráter público, o Senhor Presidente concede a palavra
ao Senhor Senador Jarbas Passarinho. para proferir parecer
sobre proposição da qual é Relator. Com a palavra, Sua Excelência apresenta parecer favorável ao Projeto de Decreto Legislativo n~ 60, de 1992, que "aprova o texto do Convênio
para Preservação, Conservação e Fiscalização dos Recursos
Naturais nas Áreas de Fronteira, celebrado entre o Governo
da República Federativa do Brasil e o Governo da República
da Bolívia, em Brasnia, em 15 de novembro de 1990". Não
havendo discussão, é o mesmo submetido a votação. sendo
aprovado por unanimidade. Constatada a ausência de quorum
para votação, o Senhor Presidente determina o adiamento
na apreciação do Projeto de Lei do Senado no 142, de 1992 .
Prosseguindo, Sua Excelência agradece a presença de todos,
declarando encerrada a reunião. Lavrando eu Paulo Roberto
Almeida Campos, Secretário da Comissão, a presente Ata
que após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presi~
dente.- Senador lrapuan Costa Júnior, Presidente.
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SÁBADO, l8 DE NOVEMBRO DE 1992

BRASÍLIA- DF

SENADO FEDERAL
SUMÁRIO
1- ATA DA 261• SESSÃO, EM 27 DE NOVEMBRO
DE 1992
1.1 - ABERTURA
1.2 -EXPEDIENTE
1.2~1 - Requerimentos
- N9 857/92, de autoria do Senador Flaviano Melo,
solicitando que seja CoOsidcrada como licença autorizada
nos dias e meses que menciona. Votação adiada por falta
de quorum.
·
- N' 858/92, de autoria do Senador Marco Maciel,
solicítando que seja considerada como licença dos trabalhos
da Casa, nos dias 27 e 30 de novembi-o em cursO. -Votação
adiada por falta de quorum.
- N' 859/92, de autoria do Senador Esperidião Amin,
solicitando autorização do Senado Federal para desempenhar missão no exterior.
- ----·
- N<:> 860/92, de autoria do Senador Dario Pereira,
solicitã.ndo que seja incluído na Ordem do Dia o Projeto
de Lei do Senado n' 230/91.
1.2.2 - Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n' S/75/92 (n' 1.182/92,- na
origem), do Presidente do Supremo Tribunal Federal, encaminhando ao Senado Federal cópia do acót:_cl~o prÇtferido
no Recurso Extraordinário n"' 146.733-9, em que fi.gufãm
como partes União Federal e Viação Nasser S/A, a fim
de que se cumpra o previsto no art. 52, X, da Constituição
Federal.
1.2.3 - Discursos do Expediente
.
SENADOR MAURO BENEVIDES- Importância
do debate, a ser promovido pela Assembléia _Legislativa
do Estado do Ceará, sobre a seca que assola o Nordeste.
SENADOR IRAM SARAIVA - Considerações a
respeito da Proposta de Emenda à Constituição n' 11/92,
da qual S. Ex~ é o primeiro signatário~ que altera os arts.
52, JII, 119, 120 e 128, suprime o § 2' do art. 121 d~

Constituição Federal, e adita dispositivos_ ao Ato das_Disposições-Constituéionais Transitórias- (reforma da Justiça
eleitoral).
SENADOR MAO NO BACELAR- Defesa da reabertura da CPI que apurou irregularidades na Administração Pública Federal (CP! da Corrupção). ·
SENADOR EPITAC!O CAFETEIRA- Reparo às
notícias veiculadas pela imprensa sobre a aprovação dos
senadores à escolha de ministros em função de nomeações.
SENADOR NEY MARANHÃO -Indispensável
papel da Sudene para o desempenho das economias dos
estados nordestinos.
1.2.4 - Leitura de proposta de emenda à Constituição
- N' 11/92, que altera os arts. 52, III, 119, 120 e
128, suprime o § 2' do art. 121 da Constituição Federal,
e adita dispositivõS ao Ato das Disposições Constituciõni~s
Transitórias.
1.3- ORDEM DO DIA
Projeto de ResoluÇão n9 68/92, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a
Subsecretaria de Assistência Médica e Social. Retirado da
pauta.
. Ofício n"' S/24/92, através do qual a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, solicita autorização
para constratar operação de crédito junto ao Banco do
Estado do Paraná- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor
de novecentos e dez milhões de cruzeiros, destinados a
obras de infra-estrutura naquela municipalidade. Discussão
encerrada, após leitura do Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos favorável, nos termos do Projeto de Reso~
lução n"' 88/92, que oferece, ficai:tdo a votâção adiada por
falta de quorum.
Ofício n9 S/26/92, através do qual a Prefeitura Muni~
cipal de Ibiporã, Estado do Paraná, solicita autorizaçãQ
para contratar ope!:!!ç~o de c_rédit<?_, com__Q_I}.an~.do Estado
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EXPEDIENTE
CENTRO ORÁFIOO DO SENADO FEDERAL
DIÁRIO DO OONORESSO NACIONAL
Im.prctiO 1ob reapon~&bilidade da Me1a do Senado Federal

MANOEL VILELA DE MAOALHAEs
Diretor.Qeral do Senado Federal
, AGACIEL DA SILVA MAIA
Dirotor :&ecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA
Diretor AdmiDistrativo

ASSffiATURAS
Semestral ······-······························ .. ·············-····················~······M·M·········~·- Cr$ 70.000.00

LUIZ CARLOS BASTOS
Diretor lndutrial
FLORIAN AUOUSIO OOUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

do Paraná - BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor de
dois bilhões de cruzeiros. Discussão encerrada, após leitura
do Parecer da Comissão de Assuntos Econômicos favorável, nos termos do PrOjetO de Resolução n\> 89/92, que
oferece, ficando a votação adiada por falta de quorum.
Redação final do Projeto de Decreto Legislativo n'·'
83/92 (no 190/92, na Câmara dos Qeputados), 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 Urugua~, cm Brasília, em 17 de dezembro
de 1991. Aprovada. A promulgação.
1.3.1 - Matéria apreciada após a Ordem do Dia
- Requerimento_ no 859!92, lido no Expediente da
presente sessão. Votação adiada por falta de quorum, após
Parecer da Conüssão de Relações Exteriores e Defe~ Nacional favorável.
1.3.2 - Discursos após a Ordem do Dia
SENADOR ALUÍZIO BEZERRA - Ambientalismo e integração das nações amazdniCas atravéS -da BR-364.
Discurso profelido por S. Ex~, de saudação à Conferência

Tiragem L200 extlilplares

Interparlamentar sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, realizada em Brasília.
_
SENADOR GERSON CAMATA- Ingresso dQEstado do Espírito Santo no Guinnes Book pela conquista
do empresário Paulo Roberto Amorim com a pesca de
um marlirn.
SENADOR JUTAHY MAGALHÃES- Problema
do menor e do adolescente_ n_o Brasil.
SENADOR RUY BACELAR - Aprovação pela
"Conferência Interparlamentar sobre Meio Ambiente e
Desenvolvimento" de moção de repúdio aos acontecimentos ocorridos na Venezuela.
1.3.3 ...,... Comunicação- da Pr.esi4ência
--Término do prazo para oferecimento de emendas
ao Projeto de Lei do Senado n" 167/92, sendo que ao mesmo
não foram oferecidas emendas.
1.3.4- Designação da Ordem do Dia da próxima sessão
1.4 -ENCERRAMENTO
2 - MESA DIRETORA
3 - LÍDERES E VICE-LÍDERES DE PARTIDOS
4- COMPOSIÇÃO DAS COMISSÕES PERMANENTES

Ata da 261 a Sessão, em 27 de outubro de 1992

za

Sessão Legislativa Ordinária, da 49a Legislatura

. Presidência dos Srs. Mauro Benevídes, Magno Bacelar, Epitácio Cafeteira e Gerson Camata
ÀS 9 HORAS, ACHAM-SE PRESENTES OS SRS.
SENADORES:

Affonso camargo - Antonio Mariz - Dirceu Carneiro
- Epitácio Cafeteira - Francisco Rollemberg - Iram Saraiva
- Irapuan Costa J1lntor - Magno Bacelar - Mauro Benev!des - Valmir Campelo.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A lista de
presença acusa o comparecimento de 10 S~. Senadores. Havendo número regimental,. declaro aberta a sessão.

Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos.
Sobre a mesa, requerimento que será lido pelo Sr. 1"
Secretário.
É l,ido o seguinte
REQUE.RIMENTO N• 857, DE 1992
Nos termos do art. 43, II, do Regimento Interno, requeiro
seja considerada como licença autorizada os dias 3 a 7/8~ 11 ·
a 25/8; 4/9 e ~ a 30/9, todos no ano de 1992, _quando me .
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ausentei dos trabalhos da Casa para participar das eif:;iÇões
para veículos au~omotores__ destinados ao uso no transporte
urbano de passageiros, na segurança pública e no atendime_:nto
municipais em Rio Branco - AC~
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992. -Senador hospitalar".
Flaviano Melo.
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992. - Senador
Dario
Pereira.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) - A votaçâo ·
fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeriSobre a mesa, requerimento que setá lido pelo _S_r. 1"'
mento lido será incluído em Ordem do Dia, nos termos do
Secretário.
- -~
·
art. 255, inciso II, letra c, nÇ> 3, dO Regimento InternO.
É lido o seguinte
A Presidência recebeu o Ofício n' S/75, de 1992 (n'
REQUERIMENTO N• 858, DE 1992
1.182/92, na origem), de 17 do corrente, do Presidente do
Supremo Tribunal Fedeial, Ministro Sydney Sanches, encamiNa forma do art. 43, inciso -n. do Regimento_ íiiterno,
nhando ao Senado Federal cópia do acórdão proferido no
requeiro seja considerada como licença, minha auséricia aos
Recurso Extraordinário n 9 146.733-9, em que figuram comq
trabalhos do Senado, dias 27 e 30 de novembro em curso,
partes União Federal e Viação Nasser S/A, a fiin de que
a fim de proferiri palestra no encerramento do SemináiíO
se cumpra o previsto no art. 52, X, da ConStituição Federal.
Reforma da Legislação Eleitoral e Partidária, na Assembléia
A miltéria será despachada à Comissão de Constituição,
Legislativa da Paraíba, e participa{do Seminário s-o-bre RepreJustiÇa e Cidadania. (Decisão terminatiya.)
sentação Política e SiStema de GoYemo, promovido pela Associação Comercial do Rio de Janeiro, respectivamente-, conforO Sr. Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira
me os convites em anexo.
..
da presidência, que é ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
Sala das SesSões, Z7 de novembro de 1992. -Senador
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -.Concedo a
EsperldliJo AmiD.
palavra ao nobre Senador Mauro Benevídes.
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~A votação
O SR. MAURO BENEVIDES (PMDB- CE. Pronuncia
fica adiada por falta de quorum.
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
Sobre a mesa, requerimento que será lidopelo Sr. 1~
Srs. Senadores, no dia- de amanhã, sob o patrocínio da AssemSecretário.
·
bléia Legislativa do Ceará, deverá ser realizado em Fortaleza
É lido o seguinte
um amplo debate em torno da seca que se instalou em grande
parte do território nordestino, reclamando das lideranças políREQUERIMENTO N• 859, DE 1992
ticas, dos governadores, parlamentares de todos os níveis,
Tendo sido designado pelo Senhor Presidente da Repú·
uma ação conjunta para superar as imensas difii:UldãáiS C:fUe
blica para participar da Delegaçâo do Brasil à XLVIl Sessão
agravam a situação de milhares de cearense-s e de nordestinos.
da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade de
O Presidente da Assembléia Legislativa, Deputado JúliO
Observador Parlamentar, solicito autorização do Senado para
Rego, dirigiu a todos os representantes do Ceará no CongresSo
aceitar a referida missão, nos term:o!f dos arts. 55, Ill, da
Nacional uma comunicação, solicitanqo a presença de todos
Constituição e 40 do Regimento Interno.
_
õs 3 Senadores e 22 Deputados, para que levássemos as nossas
Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992. - Esperidião
idéias, as nossas sugestões e, sobretudo, recolhêssemos os
Amin.
subsídios que possibilitassem à representação cearense no Par-:O Vioe-Presidente da República, no exercfcio do ca;go
Iaménto Nacional encaminhar as providências que, para se
de Presidente da República, de acordo com o disposto no
efetivarem, dependem da chancela do Governo central.
Decreto-Lei n' 1.565, de 5·de setembro de 1939, regulamen·
O teor dessa comunicação, Sr. Presidente Magno Bacelar,
lado pelo D.ecreto n' 44.721, de 21 de outubro de 1958, e
é o seguinte:
11
na Lei n 5:809, de 10 -de outubro de 1972, regulamentada
"Em razão da aprovação em Plenário do Requeripelo Decreto n? 71.733, de 18 de janeiro de 1973, alterailo
mento
n"' 1.994/92, de nossa autoria, reiteramos o _conpelos Decretds n~ 75.430, de 27 de fevereiro de 1975, 85.148,
vite a V. Ex~ para comparecer a esta cãsa, Do próximo
de 15 de setembro de 1980; e 95.670, de 26 de janeiro de
dia 28, sábado, às 9 horas, a fim de participar de amplo
19gg, resolve DESIGNAR os Senhores Senadores José Samey
debate sobre a problemática da seca em nosso Estado,
e Esperidião Amin para, na qualidade de Observadores Parlajuntamente com autoridades federais e estaduais, denmentares, integrarem a Delegação do Brasil à XLVII Sessão
tre elas os Exm% Srs. Ministros da Agricultm:a Abast~?
da Assembléia Geral das Nações Unidas.
.
Cimento e Reforma Agrária; da Integração Regional;
BrasOia, 23 de novembro de 1992; 171• da Independência
a Bancada Cearense no Congresso; Superintendentes
e 104• da Republica. -ITAMAR FRANCO - Lulz Ji'ellpe
da Sudene e do Banco do Brasil; Presidente do Banco
Palmeira Lampreia.
do Nordeste e Diretor-Geral do DNOCS.
O SR•. PRESIDENTE (Mauro Benevides) -O requeri·
Outrossim, encarecemos de V. EX' a gentileza de
menta lido será apreciado após a Ordem do Dia.
-formalizar pessoalmente o convite aos Exmi'S Srs. MiSobre a mesa, requerimento _que será lido pelo Sr. 1~'
nistros Alexandre Costa e Lázaro Ferreira Barbosa,
Secretário.
- ·· · ···
tendo em vista a importância que representarãO suas
É lido o seguinte
honrosas presenças para Osucesso desse evento.
Atenciosamente, Deputado Júlio.Rêgo.
REQUERIMENTO N• 1168, DE 19?2
(Assina)
Na forma do art. 172, inciso I, do Regimento Interno,
· Esclareço a V. Ext e aos nobres Srs. SenadoreS presentes
requeiro ·seja iocJuído na Ordem do Dia o PLS 0 11 230, de '
neste plen.ário, na manh~ de hoje, <{!Je naq~ilo que dependia
1991, que "autoriz.a o uso de gás natural como combustível
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de uma ação pronta e imediata da Bancada do_ Ceará e do
próprio Nordeste, se cfctivou na última terça-feira, _quando
o crédito extraordinário de 100 bilhões de _cruzeirQS-. destinados a várias unidades federativas do polígono das secas,
foi aprovado e encaminhado imediatamente por mim à sanção
do Excelentíssimo Senhor Presidente Itamar Franco.
Sr. Presidente, o Diário Oficial da última quinta-feira-,
de ontem, portanto, já publicou a lei decorrente da mensagem
do Senhor Presidente e há uma expectativa de que os recursos
ali previstos tenham sido já encaminhados aos respectivos
Estados.
Ainda, ontem manteve um contacto com o Ministro da
Integração Regional, o nosso colega_ Senador Alexandre Costa, pedindo-lhe que adotassc as medidas indispensáveis a fazer
chegar o repasse desses recursos imediatamente ao Governo
cearense, a fim de que o Cheft:: do Poder Executivo do meu
Estado e_ as autoridades competentes pudessem diligenciar
a aquisição de alimentos, a movimentação- de carros-pipa,
enfim, toda a processualística que nos momentos de estiagem
somos compelidos a adotar para salvar vidas humanas.
O Ministro__Aiexandre Costa ficou de confirmar, ainda
hoje, a sua presença no encontro da Assembléia Legislativa
do Ceará,.e da mesma forma o titular da Pasta da Agricultura,
Deputado Lázaro_Barbosa, que levariam como que a participação do Poder Executivo Federal naquele encontro, para
o qual convergem, nesse instante, as vistas de todas as populações das áreas mais afetadas pela falta de chuvas.
O Governador Ciro -Gomes me dizia há cerca de 3 dias
que o agravamento da crise no nosso Estado, sobretudo na
região dos Inhamuns, era algo que preocupava a todos os
setores do seu Governo e que o Estado mobilizara os recursos
disponíveis para atenuar os efeitos da calamidade que nós
acostumamos a denominar, pela baixa queda de pluviosidade,
de seca verde no Nordeste e, sobretudo, no Estado do Ceará.
Já garanti ao Presidente Júlio Rego que estarei presente
no encontro de amanhã, levando-lhe a notícia de que os recursos, conforme destacou o Ministro dos Transportes, Alexandre Costa, seriam repassados durante todo o dia de hoje ao
Estado do Ceará, a fim de que se e_squematizasse a sua aplicação dentro de padrões de austeridade que representassem
efetivamente uma ajuda e uma colaboração aos nossos irmãos
atingidos pela seca.
Quero, portanto, louvar, neste instante, em que ocupO
a tribuna do Senado Federal, a iniciativa da Assembléia Legislativa do meu Estado, que tive, inclusive, Sr. Presidente, a
honra de presidi-la durante três anos. É ela própria que assume
nesta hora uma posição marcadamente patriótica, cívica, reunindo lideranças políticas, lideranças g-ovetrra:m-entais, lideranças empresariais-. tr-abalhadores rurais, para um grande debate
que signifiqUe a pOSição das forças vivas do Estado para acudir
aqueles milhares de cearenses que padecem as agruras da
seca.
Aqui, está consignado, portanto, a minha adesão ao encontro, que é uma adesão também dos Senadores Cid Sabôia
de Carvalho e Beni V eras e dos vinte e dois Deputados Federais, aos quais transmiti pessoalmente o apeiO no sentido de
que garantissem presença nesse importante evento que se inicia às 9h de an:aanhã no Poder Legislativo cearense.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presiden-te~ (MuitO -bem!)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - Concedo a
palavra, para uma breve comunicação, ao nobre S_e_nador Iram
Saraiva.
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O SR. IRAM SARAIVA (PMDB- GO. Para uma comunicação. Sem revisor do orador.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, há muitos anos, eu diria até mesmo quando eu era
acadêmico em Direito, sempre- me preocupei com a especialização da Justiça, sempre tive a CaUtela em analisar, estudando
nos vários países do mundo, a aplicação da Justiça, a distribuição do Direito, enfim, corno o mundo moderno a cada
dia amplia os horizontes do desenvolvimento humano. As
várias ciências vêm, a· cada dia, buscando a especialização,
procurando o caminho melhor para aplicar os seus métodos,
as suas técnicas. E observando essa própria evolução humana,
sentindo o avançar científico dos vários setores, já naquela
época, insisto, como acadêmico cm Direito, sempre- tive o
ideário de ver_ o Brasil, cada vez mais, caminhando para a
especialização, como já sentimos no texto constitucional que
ajudei a el~borar, promulg~-~~ em 1988.
Tanto é verdade que hoje temos, especificamente, a: Jus~
tiça do Trabalho, a Justiça Militar e, para feliCidade minha,
depois de sair da Faculdade de Direito, cheguei ao Parlamento
brasileiro passando por todas as suas escalas: Vereador de
Goiânia:, Deputado Estadual pelo Estado de Goiás. duas vezes
Deputado Federal e agora, com o mandato de Senador, Constituinte de 1988.
Na época em que elaborávamos o texto constitucion_a_l,
na parte que diz respeito ao Poder Judiciário, já tfnhamos
uma antevisão do acadêmico jovem. que admirava o campo
da especialização no Direito, já pretendíamos que se criasse
a justiça eleitoral especializada.
Àquela época não apresentei nenhuma sugestão, mas,
agora, quando estamos sentindo que o Estado de Direito funciona plenamente no Brasil c que, a cada dois anos, as eleições
acontec_ern, e que, avizinhando também 21 de abril de 1993,
quando o Brasil passará por um plebi~cito e, possivelmente,
adotará o sistema parlamentarista, a nossa preocupação se
avoluma mais, porque, não só teremos eleições de 2 em 2
anos, mas é possível q1,1e aconteçam a prazos mais curtos.
Por essa razão, Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou apresentando hoje, ao lado de mais de 40 colegas Srs. S_enadores,
uma proposta de emenda à Constiluição na qual a preocupação
é antecipar a própria- revisão constitu_cional para que alcance. mos as eleições de 1994 já com a justiça eleitoral especializada.
A minha preocupação não é outra, Sr. Presidente, senão
a de atender às reclamações dos vários segmentos polítícOS,
que sempre mostram a necessidade de que o juiz eleitoral
seja um homem preparado exclusivamente para as questões
eleitorais. A nossa proposta é que esSa carreira passe a exis-tir,
a começar por concurso público para a investidura na magistratura eleitoraL
Teremos também - já consagramos na proposta - o
próprio Ministério Público Eleitoral especializado. Isso para
qtie tenhamos cm- todó País a modificação do sistema eleitoral
que irá desafogar inegavelmente os senhores juízes, os senhores membros dos tribunais dos estados e o próprio Tribunal
Superior Ele_ito_ral, que hoje funciona com membros emprestado_s. A Justiça ~leitora! não tem a sua autonomia própria,
naó--tem o seu corpo próprio de servfdores, não tem os seus
juízes próprios. Aqui estaremos corrigindo essas distorções
e avançando cada vez mais. Volto a insistir: na época em
que a informática já dita regras, em que cada cientista e cada
estudioso procura se especializar saindo da polivalência, que
em na-ria adianta ao ser humano, nada mais importante é
_o Congresso Nacional acolher essa sugestão e permitir que
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de juízes da carreira da magistratura eleitoral, as atribuições atinentes_ à Justiça Eleitoral da primeira instância serão exercidas pela Justiça Estadual;
§ 2? - As atribuições do Ministério PúbliCo Elei~
de, dentro do mérito, pretendo: alterar o texto constitucional,
suprimindo o§ 29 do art. 121, renum_erando os_que lhe seguem_.
toral serã_o exercidas pelo Ministério Público Federal
até que se realiz_e o concurso público de provas e títulos
ou seja- o art. 52, onde alferirúnos o inciso lll, 119, 120,
para o preenchimerito dos cargos da carreira."
128, inciso I, da ConstituiçãO Federal. E aí estaremos montando um tribunal específico.
Art~ 7_2-:-: A.. composição inicial do Superior Tribunal Eleitoral e dos Tribunais_ Regionais Eleitorais ~rA letra b, do art. 52, inciso ill, ficará: "Minlstfos do
-- se:á pela nomeação dos juízes na proporção prevista
Supremo Tribunal Eleitoral, indicados pelo Presidente daRepública''. Essa é a primeira alteração. Tanto é verdade que,
nos arts. 119 e 120 da Constituição, dispensando o
tempo mínimo de exercíCio do cargo exigido nos incisOs
inclusive, o nome do Tribunal passará a ser Superior Trlbuiüil
I e II, parte final, do mesmo art. 120;
Eleitoral e não Tribunal Eleitoral.
§ 19 - Os Ministros do Supremo Tribunal EleitoO art. 129 diz: "0 Supremo Tribunal Eleitoral comporral~ oriundos da magistratura, serão indicados em lista
se-á de 7 membros_'_'_, como acontece hoje. porém com a
tríplice, elaborada peio atual Tribunal Superior Eleitomodificação: escolhidos_dentre brasileiros com mais de 35
ral, dentre os juízes dos tribunais Regionais Federais.
anos e menos de 65 anos, nomead~s pelo Presidente da Repú··
§_29 --:: O Ministro do Superior Tribunal Eleitoral,
blica, 'Sendo 3 dentre juízes_ dos tribunais regionais eleitorais_,
oriundo do Ministério Público, será indicado dentre
indicados ·em lista tríplice pelo próprio tribunal; 2 dentre
os membros da carreira do Ministério Público Federal
advogados com mais de 10 anos de efetiva atividade profisque atuam junto ao Tribunal Superior EleitÇ>ral.
sional e membros do Ministério Público Eleitora_l, com mais
§ 39 - Os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitode 10 anos de carreira, indicados na forma do art. 94; 2 dentre
cidadãos de notável saber jurldico, reputação ilibada e com
rias, oriundos da magistratura, serão indicados, em lista
tríplice, elaborada pelo atual Tribunal Superior Eleimais de 10 anos no exercício efetivO da atividade polítÍca,
indicaÇos pelo Congress~_ Nacional.
toral.
§ 4'- Os Juízes dos Tribunais Regionais EleitoAqui, alerto V. Ex• - agradecendo o tempo q~e está
rais~ Oriulldos do Mínistério- Público, serão indicados
sendo concedido pelo Sr. Presidente em exercício - que
dentre os membros da carrejra do Ministério Público
a inovação, quando colocamos o Congresso Nacional indiFederal que atuam junto aos atuais Tribunais RegionaiS
cando dois membros, faz-se necessária por entepdermos que
Eleitoriais."
é impossível a existência da justiça especializada em assuntos
eleitorais sem haver participação do mundo político. Por essa
Em rápidas colocações, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
razão, modificamos a composiÇão e o Congresso Nacional -pretendo a especialização da Justiça Eleitoral.
passaria a se responsabilizar pela ·indicação de dois dos_MiDesejo esclarecer que conversei Com praticamente todos
nistros.
os Srs. Senadores, que têm conhecimento de que, nos seus
EStados, os problemas com a Justiça Eleitoral são grandes.
"Parágrafo único: A nomeação~ nas hipóteses prePara agravar, estamos, hoje, com os feitos cíveis e os feitos
vistas nos incisos I e TI deste artigo, somente se dará
críniinais sem condições de conclusão, porque, de acordo com .
após a aprovação pelo Senado Federal".
o--que colocam- os próprios juízes, há acúmulo de serviço,
Esse parágrafo segue' portanto, ()que "preceitua COnstide processos a serem· julgados. Essa colocação robustece
tuição.
,
.... --_ ". ·" ~·- ... ~
est_a proposta de emenda porque, especializando, estaremos
O art. 120 .inova: o raciocínio seguido para o Süpremo
tirando um encargo dos juízes que trabalham com outros tipos
Tribunal Federal também o será para os TRE. NeSte caso~
de processos. Desse modo, teremos uma justiça eleitoral com
inclusive, com a participação de doíS membros ind-icados
quadro próprio, pessoal especializado, enfun, eficaz.
pela Assembléia Legislativa.
No Brasil, já temos eleições de dois em dois anos. AdoSegundo a· art. 128, o Ministério Público ficai-á intocável,
tacto o·sistema parlamentarista, poderemos ter sufr.ágios no
mas existirá o Ministério Público Eleitoral, talnbém especiaperíodo compreendido entre esses dois anos, uma vez que
lizado.
o regime de gabinete pode ensejar eleições não só a nível
Há uma preocupaÇão, no caso da funciO-naOífícJade do..
nacional, mas estadual e municipal.
Ministério Superior Eleitoral e dos Tribunais Regionais EleitoAgradeço, Sr. Presidente, Srs. Senadores, pela paciência
rais, com relação ao período existente até que os magistrados
e atenção.
ascendessem aos tribunais, através de concursos, de tempo
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
de serviço, enfim, Ue acordo com o que a Constituição preceiDurante o discurso do Sr. Iram Saraiva, o Sr. Mâgtua. Por essa razão, modificamos o Ato da_s DisposiçõeS Cons-:
_no Bacelar deixa a cadeira da presid€ncia, que é ocupada
titucionais Transitórias, acrescidos os arts~ 71 e 72.
pelo Sr. Epitácio Cafeteira.
"Art. 71 Até que se insrala o Superior Tribunal
Eleitoral e os Tribunais Eleitorais, previstos nos arts.
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - Concedo
119 e 120 da Constituição, ~exercerá ~à competência a
a palavra ao nobre Senador Magno Bacelar.
eles atribuída a atual estrutura judicial existe~te."
O SR. MAGNO BACELAR (PDT - MA. Pronuncia
Portanto, não haverá problemas, uma vez que O Brasil
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente,
não ficará desaparelhado de uma justiça eleitoral.
Srs. Senadores, o Brasil dos últimos tempos, para a felicidade
do povo, vive um grande momento histórico. Procura~se-é
"§ 19: Enquanto não for realizado o concurSo público d~ provas e títul~ ,.P.ara o y~eenchime~to. ~e cargos , _bom que,. se diga, pela força da vontade; da pOpulação, .~la
o Brasil tenha, a partir da aprovação dessa emenda à Constituição, a sua justiça eleitoral cspecffica.
Permita-me antecipar aos nobres Pares o que, na realida-

a
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cobrança diária de atitudes e providências - a moralização
nos costumes na administração brasileira.
Temos ouvido discursos de Srs .. Parlamentares, cobrando
providências para qúe não fique o episódio da punição e do
afastamento do _Senhor Presidente da República Fernando
Collor como o ú-nico exemplo de que a ninguém é dado
o direito de fugir às punições previstaS-pela Constituição.
Há poucos _dias, ocupava a tribuna desta Casa o nobre
Líder Ney Maranhão, exigindo do Procurador-Geral da República providências nesse sentido. Na oportunidade, muitos
Srs. Senadores prestaram-lhe solidariedade.
Vivemos, ont_eril, um grande momento da diplom.acia brasileira. quando se homenageou a memória de Ulysses Guimarães: homem correto, corajoso, exemplo de vida para os políticos do nosso País.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, infelizmente existe algo
que parece cínico, frágil, para a Nação brasileira.
Abro um parênteses, Sr. Presidente, para esclarecer uma
notícia veiculada hoje pela imprensa. Segundo o que foi publicado, seria eu um dos descontentes e teria votado contra
o Sr. José Aparecido.
Gostaria de esclarecer que os assuntos de que aqui trato
estão acima dos meus interesses particulares. Eu não estava
em Brasília e nãc;:> partkipeí da votação da indicação do Sr.
José Aparecido~ Espero que o jornal, a bem da verdade,
retifique a infOrmação. E isso serve para --reSsaltar que os
assuntos que abordo são por delegação do povo do Maranhão
que me elegeu.
Eu dizia que estava no Maranhão_ àquela noite e via
pela TV Globo uma imagem e a nOtícia bombástica de que
o ex-Presidente José Samey tinha ido ao Palácio aconselhar
o Presidente Itamar Franco.
Será que o povo brasileiro, será que aqueles que foram
prejudicados, que foram vítimas dos sonhos desfeitos da eleição de Tancredo Neves esqueceram de um governo que foi
repleto de escândalos, de doação de estações de televisão,
de negociata para a prorrogação de mais um ano de mandato.
Enfim, Sr. Presidente, Srs. Senadores, será que o povo esqueceu que só foi possível ao Senhor Fernando Collor de Mello
fazer a apreensão do dinheiro do povo brasileiro em função
do Ultimo desserviço prestado pelo Governo SarneY à Nação
brasileira? Lembro aos Srs. Senadores que, antes da posse
do Presidente Collor, o Banco Cenh·ar ficou fechado e todas
as providências foram torqadas para que houvesse o confisco.
Sr. Presidente, Srs. Senadores, estou vindo a esta Casa
num dia simbólico em que toda a imprensa brasileira e o
Senado Federal estão ali na comissão de processamento do
impeachment para ouvir a leitura do relatório.
Sr. Presidente, e o relatório da CPI que investigava irregularidades no Governo- Sarney? De um3. CPI da qual foi virePresidente o atual Presidente da República, o homem a quem
o ex-Presidente Sarney fOi aconselhar. Mas estão ainda neste
Senado, sete dos membros da comissão: o Senador Jutahy
Magalhães, o Senador Mansueto de L(!vor. 9 Senador Paulo
Bisol, o Senador Affonso Camargo, o Senador Maurício Corrêa, o Senador Chagas Rodrigues e o Senador Alexandre
Costa, dois destes ausentes porque estão participando de ministérios. Um deles, Líder do meu Partido nesta Casa até
há bem pouco tempo, é hoje Ministro da Justiça.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, se é para passar o Brasil
a limpo, como diz um apresentador de televisão de expressão
nacio-nal, o que dizer dessa comissão, instaurada em 1988
e concluída em 1989 c~jos crimes ainda não estão peremptos?
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Muitos dos membros daquele Governo hoje estão novamente
no atual.
.
Se é para moralizar, Sr. Presidente. se o Sr. Procurador-Geral da República, um homem da mais alta credibi_lidade
neste País, aí está, por que não reabrir aquela_ comissão'?
Por que somente o Sr. Fernando Collor- e não estou aqui
pata defendê-lo - deverá ser punido, se o -descalabro_ e .a
corrupção comprovados começaram bem ante_s? Oti as CP_I
deste Senado e deste CongreSso não são par-a se-levar a sérió.
ou o gesto de um Deputado, eventualmente n~ Presidência
da Câmara dos Deputados, foi suficiente não só para o perdão
mas também para o endeusamento. daqueles que começaram
a derrocada, o empobrecimento e a miséria do povo brasi)eiro~.'
Aqui estou, pelo Mar3.nhão, senador como t._odos- os outros. A imprensa que apóia o ex-Presidente José Sainey cO,stuma me identificar C<mio supleiite de Senador .. Não!.Aqui estou
como Senador da República, honrando me_u mand~úO _COin
seriedade em todos os meus ates, diutumamente_ ...Sem ser
membro da Mesa, tenho diariamente dela participado com
o· objetivo de colaborar, de engrandecer o nom~ desta Casa
e do Congresso brasileiro. E é pela minha consciéncta;_ Sr.
Presidente, Srs. Senadores, que, daqui para frente. lutarei
diariamente para que se reabra esSa co_missão de inquérít~.
para que se reexaminem os fatos e parã que o povo brasileiro
não continue julgando que a vida pública é um engodo, que
a memória política deste País não dura três anos-e· que basta
vir um pior, Sr. Presidente, para que o antecessor seja redimido. Não é isso que se- quer. O ex~mplo que ·a juVentude
da "cara pintada" exige da nossa geração, que é responSável
por tudo isso, é -o- exemplo do equilíbrio, é o _exemplo da
isenção pelo dever, pela obrigaçãq, pela consciência'nacional.
Por esse motivo, sem nenhum caráter pessoal, digo que
o Sr. José Sarney, hoje, já é até Senador pelo Amapá, não
pelo Maranhão. Dizia o Senador Epitádo Cafeteirâ-, nUm
aparte há pouco tempo, que o Maranhão se sentia em débito
para com Minas Gerais, porque tomou de Minas Gerais quatro
anos de governo; o acaso fez isso.
Eu digo: o Maranhão está em débito para com 3. Nação
brasileira até o dia em que os fatos forem apurados verdadeiramente. Se a consciência nacional, se a força da democracia
foi capaz de afastar e punir um presidente da República eleito
com 35 milhões de votos, essa consciência não pode calar.
não pode deixar de agir para passar a limpo aquilo que. para
nós no Maranhão, foi uma das páginas· negras e_ Qbs_curaS
da política nacional.
Era o que tinha a dizer; Sr. Presidente.
Durante o discurso do Sr. Magno Bacelar~ o Sr.
Epitácio Cafeteira deixa a cadeira da presidência, que
, é ocupada pelo Sr. Gerson Cama ta.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -Concedo a~
palavra ao nobre Senador José Fogaça. (Pausa.)
S. Ex• não se encontra em plenário.
-Concedo a palavra ao nobre Senador Epitácio Cafeteira.
O SR. EPITÁCIO CAFETEIRA ( -MA. Pronuncia
o seguinte discurso. Sem revisão do orador.) -Sr. Presidente.
Srs. Senadores, é meu costume ler diariamente as notícias
políticas dos principais jornais deste País. Hoje, no .Painel
da Folha de S. Paulo, encontrei a segJJinte not~cia:
-- "Não só os .Senadores estão insatisfeitos Com as
nomeaÇões de Jamil Haddad na Saúde. Assessores do
Planalto também registrãm contrariedades
·suas·

-com
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escolhas. Mais um ministro que- entra na Hst;idos atritos
com Itamar."

Sr. Presidente, em primeiro lugar, creio que a notícia
deforma o político, porque ·ctá a idéia de que o apoio ou
a oposição ao Governo Federal decorre de conseguir ou não
nomeações para os cargos federais nos Estados. Na realidade,

o Ministro. ~amil Haddad tem sobre seus ombros uma grande
responsabthdade. Nós,_do Maranhão, estamos na expectativa.

Penso até que o Brasil inteiro está, porque a--maior parte
dos dinheiros públicos entregues hoje aos Estados são em
decorrência do SUS, aquele dinheiro para os hospitais conve~
niados com a saúde nos Estados.
Sr. Presidente, na hora em que se afasta um presidente,
sob a alegação de que estava havendo desvio de dinheiro
e_Por isso chegamos até a afastar um presidente da República;
tmhamos que convir que esse homem não podia, sozinho,
estar tirando dinheiro, ele tinha prepostos, ele tinha pessoas
nos Estados que estavam entregando o dinheiro público.
Não entendo que se afaste um_ presidente sem que se
mexa na máquina, se é por intermédio da máquina que o
dinheiro é jogado fora. Isso é de estranhar.
Faço esta colocação para dizer que estou solidáriO com
o Ministro Jamil Haddad em todos os atos destinados a mudar
o que, na máquina de seu Ministério; der sinais de corrupção;
fico solidá_rio não só a S. Ex~ mas a qualquer Ministro que
tome med1das restauradoras da dignidade deste País. _- _
Quero fazer este reparo em nome do Senado, pára ficar
claro que os Senadores não estão apoiando esse ou aquele
Ministro em função de nomeações: Eu mesmo-não tenho ninguém indicado para cargo algum. Meu único desejo é que
S. Ex~ saiba escolher bem, al~uém que dignifique o- Cargo
e que ajude a restaurar a c<Jnfiança popular no Governo Itamar
Frànéo. -- ·
__--,
Era o que tinha a·ctizer, Sr. Presidente. (Muito bem!
Palmas.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - Conéecto'a
palavra ao nobre Senador Ney Maranhão.
O SR: NEY MARANHÃO (PRN - PE. Pronuncia o
segumte dtscurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, nunca
poderei me cansar, cessar nunca jamais, de falar sobre o Nordeste, da sua importância, da prioridade que merece nas preocupações de nossos governantes~ _
__ _
,
O Nordeste é viável, possível e é necessário que se volte
para o Nordeste a fim de integrá-lo à realidade nacional.
Existe hoje um outro Nordeste, Sr. Presidente, bem diferente das imagens de reportagens de outrora, quando se pensava que aquela região era a significação da pobreza, da miséria,
do atraso e da decadência.
O novo Nordeste dc!sponta graças aos incentivos fiscais
financeiros que lhe advieram nos últimos 27 anos. Nesse tempo: ~ ~u?ene ~prov_ou 2.~0 empreendimentos provenientes
da tmctativa pnvada. Empreendimentos esses distribuídos por
todos os Estados que compõem o polígono da Sudene.
Em dezembro de 1991, foram concluídos definitivamente
1:ss1 projetes, restando_outros 916 no estágio de impl3ntação.
Todos. os projetas que foram implantados ou que estão
em fase de Implantação receberam o apoio decisivo da Sudene,.
através do Finar.
O Finar tem uma atuação abi-angente, incentivarido -~mã
m_ul.tiplicidade de empreendimentos industriais, agroindustnats, de telecomunicações, de turismo, agrícolas, pecuária
e pesca.
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Como exemplo temos a Norfil, na Paraíba, uma indústria
têxtil das mais modernas da América Latina. A Paraíba tem
189 projetas concluídos pela Sudene e 87 em implantaçãO.
Está-~ implantando a Moura, em Pernambuco, para produzir
batenas destinadas à exportação. Pernambuco tem 374 projetas _concluídos e 153 em fase de implantação. O mesmo acontece em outros Estados, inclusive no Norte de _Minas Gerais.
Com o advento da Sudene, Sr. Presidente, a economia
do Nordeste se dinamiZou. Sua dinamizaçãO- é- devida aOs
incentivos fiscais e financeiros que modernizaram segmentos
tradicionais da economia, voltando-se, de modo especial, para
aqueles mais modernos.
--- A-Sudene administrou tais incentivOs e o Banco do Nordeste do Brasil os operou. Os resultados do Finar beneficiaramtodo o Nordeste, gerando três milhões de empregos diretos
e indiretos.
Os projetas já concluídos ou em fase de implantação
custaram trinta e cinco bilhões de dólares. Desse total vinte
bilhões-de dólares são relativos aos empreendirrieritOS -c~ncluí
dos e o restante dos investimentos diz respeito aos projetas
de implantação.
Essa massa de investimento deu resultado eX.t"riordinário.
O PIB regional dos setores industrial e de serviços passou
de vinte e dois a quarenta e sete para vinte e sete e cinqüerita
e oito por cento, respectivamente.
Tais incentivos, Sr. Presidente, ti-ãnsformaram o setor
produtivo do Nordeste, gerando impostos para os municípiOs-,
Estados e União.
Os incentivos- ajudaram o Nordeste a ser superavitário
em sua balança comercial. A exportação dos produtos industrializados do Nordeste passou de vinte e quatro poí cento,
em 1972, para setenta por cento, nos últimos anos.
Graças à Sudene, até 31 de dezembro de 1991 foram
criados mais de três milhões de empregos diretos e indiretos.
Seiscentos e dezessete mil são empregos dirctos; os outros
. dois milhões e quatrocentos mil são ocupações indiretas.
É bom continuar frisando, Sr. Presidente, que com a
~eração desses empregos todos os Estados do NordesteJoram
beneficiados. Esses empregos, é bom que se diga, são regulares, estáveis e, em boa parte, qualificados.
_
- Os projetas do setor industrial comprometem 74,4% dos
recursos do Fino r, geram 74,3% dos empregos e 78,4% dos
investimentos totais.
Sabe-se que no Brasil de hoje pr~cisa-se criar, a cada
ano, mais de um milhão de empregos novos para fazer frente
ao mundo jovem que bate anualmente às portas das empresas,
buscando um lugar ao sol. Os empregos promovidos pela
Sudene funcionam como fator de estabilização social, fixando
os nordestinos em sua Região.
Quando se fala de empre,go, Sr. Presidente, nossa refleXão se volta normalmente para o problema de sal.ário e seu
poder real de compra.
Esse poder real de compra do salário, tanto do trabalh(l~or _quanto de qualquer cidadão. faz com que sejamos
obngados a pensar urgentemente na retomada da política salarial.
O Ministro do Trabcilho, Walter Barelli, em boa hori,
está pensando e discutindo o salário mínimo, para que seu
valor não seja menos de cem dólares.
·
- ~pesar da receSs3.o -qUe ainda nos su-foca tanto, segundo
a revista Visão (25-11-92), a economia não parou e pã.rece
que já desponta no horizonte um abrandamento dessa mesma
recessão.
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A política salarial deve ser abrangente e a recomposição
dos salários deve ser de tal monta que assalariados e aposentados não percam seu poder de compra.
Essa questão não é só uma preócUp3ÇâO social do Governo como de nossos empresários que hão f:_stão insensíveiS
ao problema. Tanto isso é Verdade que as empresas já praticam, mensalmente, a antecipação salarial que se aproxima
ou se identifica com a inflação do mês anterior.
Os dissídios ·negociados dos metalúrgicos, dos químicos,
dos bancários, por exemplo, incorporam· ganhos reais aos salários, fixarido correções mês--a mês.
~
Aumentando o poder de renda salarial, o comércio venderá mais, cairá o ritmo de alta dos preçoS d-os alimentos.
O aumento desses, em outubro deste ano, foi de 30%,_ e,
em novembro, segundo pesquisas, fiCará em 20%.
Assim, com o aumento real dos salários, o assalaiíaâõ
gastará menos ·com alimentação_ e terá sobra para a compra
de outros produtos.
Falando em consumo, logo vem a pergunta que-angustia
todos os economistas:_ aumentando o consumo, não será ele
inflacionário? Aumentando as vendas, não subirão os preços?
Parece que não, Sr. Presidente, graças à recessão, a indústria está trabalhando com ociosidade de 30%. Pondo para
funcionar essa ociOSidade, o consumo seria recuperado sem
pressão sobre os preços fmais. Pois com o aumento da produção haveria ganhos de escala e os custos das empresas seriam
diluídos.
O Governo quer recuperar o salário dos que têm baixa
renda e isto é muito louvável e de meridiana justiça.
Recuperando os salários dos que ganham pouco, eles
poderiam consumir produtos populares, roupas e sapatos.
Temos que convir, Sr. Presidente e Srs. _Senadores, que
apesar de tudo, a massa salarial vem crescendo desde maio
deste ano, acumulou um avanço de 9.5 até setembro próximo
passado.

O salário representa hoje apenas 60% do valor de 1985.
Em setembro, a massa salarial teve um aumento real de 2%.
Ante a necessidade de uma p0lítica salarial abrangente,
volto-me, agora, ao Nordeste e, de modo especial, a Pernambuco, onde certos fatos, no campo social, acontecem de modo·
angustiante.
A região metropolitana de Recife, abrangendo 12 municípios, abriga 3 milhões de habitantes. Desses~ 2 milhões moram
em favelas que são seiscentas, só na capital.
Quarenta e sete por cento dos favelados vivem sem rendimento nenhum. Da população econornicaniêrite 3.tiva, 84 %
ganham até 2 salários mínimos. a população favelada cresce
4% ao ano na reg"íão metropolitana, onde há_ um déficit de
250 habitações. _

·· ·

-

Eis aí, Sr. Presidente, o quadro de miséria e de fome.
É por isso que a Sudene precisa se tornar, de novo, urna
discussão-nacional, porque ela é importante e necessáría'para
o desenvolvimento do Nordeste, pois nos anos de sua existência a Sudene realizou tanto pelo Nordeste que lhe deu urna
nova fisionomia de desenvolvimento e progresso.
Nos últimos tempos, a Sudene êStava como que morta
e sem prestígio nenhum, tanto assim que seus altos quadros
técnicos se eSvaZiaram tristemente. Esvaziaram-na porque a
meta de certas elites do capitalismo selvagem era esvaZiar
o Nordeste e, esvaziando-o, voltasse ele à sua penúria e à
sua m_iséria.
-
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Quando se viu que a Sudene, através dos inc-entivos,
poderia redimir o Nordeste e integrá-lo o desenvolvimento
nacional, os inimigos do Nordeste resolveram esvaziá-la, senão
mesmo destruí-la.
Mas, agora, as esperanças em cheio voltam a nos viSitar.
Acaba de ser nomeado seu superintendente o jovem prefeito
de Campina Grande, em fim de mandato, Dr. Cássio Cunha
Lima, que deu uma brilhante entrevista ao- Correio Brazilieose, falando de seus planos frente à mesma. Falou dos esforços que irá envidar para que ela tenha seu prestígio recuperado
e seja promotora- do desenvolvimento e integração do Nor. deste.
Na entrevista: o jovem superintendente disse que sua
missão primordial à frente daquela autarquia é recuperar seu
prestígio político, voltando a "ser o fórum de discussões dos
problemas do Nordeste" e que este ''volte a ser uma questão
nacional".
I>ãfa enfientar a C-riSe -de- recursOs que se irlstalo~ em
todos os órgãos da Federação, o novo superinten-dente. _reconhecendo o problema, "pretende desenvolver uma articulação
-política com o apoio dos Governadores e Congressistas e bom
trânsito nos Ministérios" para "sanar o problema da falta
de verbas". Contando ainda com outros recursos previstos
em lei, recursos estrangeiros serão buscados, porque alguns
programas da Sudene contam com o apoio internacional.
Pretende o Dr. Cássio Cunha Lima "apresentar propostas não conservadoras que tragam uma visão nova do Nordeste para que possamos acabar com os preconceitos que
ainda recaem sobre região.
Urna das propostas inovadoras do novo superintendente
é "abrir o órgão para pequenas e médias empresas que possam
dar vazão às vocações latentes do Nordeste".
E, de modo solene,_apresentou, reputo eu, uma das grandes soluções para o desenvolvimento do Nordeste: ~'Nós vamos fazer oom que a industrialização do Nordeste seja também
fortalecida pelo empresariado nativo, local". Porque o Nordeste serviu de complementação industrial para o Sul".
Está em discussão no País, promovida por certos líderes
que não sei se chegam a tanto, a secessão do Brasil. Uma
de suas razões é que o Sul só tem feito ajudar o Nordeste.
Como já discuti sobre esse assunto, aquí. deste plenário, não
vo!tarei ao mesmo. Mas o 1).9'!0 superintendente da Sudene,
perguntado sobre este tema, respondeu: "Na verdade, o Nordeste ~ quem vive ajudando o Sul".
Com o novo superintendente. a Sudene vai incentivar
o- turismo em todo o Nordeste porque "o turismo é uma de
nossas grandes vocações". Como também haverá incentivos
especiais para os projetas agroindustriais e os-de fruticultura.
A seca, diz o novo superintendente, é um fenômeno me,teorológico e "nós precisamos criar cOridições para convivei"
com ela". A seca precisa de "propostas definitivas", como:
a revisão da "estrutura agrária, marcada por grandes latifúndios", "dotar a região de um potencial hídrico equilibrador
da estiagem", "recuperação de poços artesianos", ..rever a
política das grandes açudagens e i~corporar novas tecnologias.
como a b_i_otecnologia".
Sr. Presidente, sempre que este Senador fala em seca.
não pode deixar de lembrar-se do grande Ministro de Viação
e Obras de Getúlio Vargas-, José AméricO de Almeida, quando
dizia que o Nordeste não precisa de esmola e sim viabilizar
os seus açudes, barreiras e o açude São Francisco para irrigar
as terras· castigadas pela seca, para o Nordeste tornar-se a
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Califórnia da América do Sul, abastecer o Brasil e exportar
para o mundo. Sempre que falo do Nordeste, não possd deixar
de homenagear aquele grande líder paraibano, coindden~
temente da mesma pequena Paratba de Cássio -Cunha. Lima.
Sr. Presidente_, Srs. Senadores~ está aí, em rápidãs pince·
lactas, o possível programa do novo supefintendente da Sude·
ne. Com isso, exUlto e parabenizo o Dr. CássiO CUnha Lima.
A Sudene faz parte do Nordeste, e Sell). aquela superintendência os problemas nordestinos ficam sem rápidas soluções.
O Nordeste não é e nem pode ser o irmão enjeitado
do nosso País. Todos sabem, o potencial do Nordeste é imenso
e precisa ser despertado e colocado em atividade. _
A Sudene muito já fez pelo NOrdeste e ainda pode fazer
muito mais. A Sudene, em mãos capazes, e sef.n politicagem,
pode muito bem desenvolver o Nordeste e integrá-lo ao desen·
volvimento de todo o País.· Com o Nordeste desenvolvido_.._
só a Nação como um todo ganhãrá com isso.
Era o que tfnha a dizer, Sr. Presidente. (MUito bem!)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- A Presidência
informa ao Plenário que -riá Comissão Especial do Impeachment foi aberta a sessão de apreciação do Relatório Final
do Sr. Relator, sobre as acusações feitas ao Senhor Presidente
da República afastado, Fernando Collor de Mello.
o SR. PRESIDENTE (Gerson cainata) -Sobre_.amesa:proposta de emenda à Constituição que será lida pelo Sr.
1<? Secretário.
É lida a seguinte
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I - três, dentre juízes dos Tribunais Regionais
Eleitorais, indicados-em lista fríplice pelo próprio Tri~
bunal;
_ II- dois, dentre advogados com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Eleitoral, com mais de dez anos de carreira, indicados na forma do art. 94;
III- dois dentre cidadãos de notável saber jurídico~ reputação _ilíbada e com mais 4e dez anos de exercício efetivo da atividade política, indiCfidos pelo Con~
gresso-Nacional.
Parágrafo úriico. A nomeação, nas hipóteses pre·
vistas nos incisos_ I e II deste artigo. somente se dará
-após aprovação p_elo Senado_ Federal.
Art. 120. Haverá um Tribunal Regional Eleito·
__ ral na capital de cada Estado e no Distrito Federal.
composto de sete Juízes, nomeados pelo Presidente
da República dentre brasileiros com mais de trinta e
cinco e menos de sessenta e cinco anos, sendo:
I - três, dentre juízes da carreira da magistratura
eleitoral, com mais de cinco anos de exercício, mediante promoção, por antiguidade e merecimento, alternadamente;
II- dois, dentre advogados com mais de dez anos
de efetiva atividade profissional e membros do Ministério Público Eleitoral. com mais de dez anos de carreira, indicados na forma do art. 94;
-- --ni- dois, dentre cidadãos de notável saber jurídico, reputação ilibada e com mais de dez anos de e;ter~
cicio efetivo da atiVidade política, indicados pela Assembléia Legislativa.

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
N• 11, DE 1992
Altera os arts. 52, III, 119, 120 e 128, suprime
"'Art. 128. O Ministério Público abrange:
o § 2~ do art. 121, da Constituição Federal, e adita
I -o Ministério Público da União, que compreendispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
de:
Transitórias.
a) o Ministério Público Federal;
As Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Fedçral,
b) o Ministério Público do Trabalho;
com fulcro no art. 60, § 3<?, da Constituição Federal, promulc) o Ministério Públicil Milíiar;
' gam a seguinte Emenda Constitucional:
d) o Ministério Público Eleitoral:
Art. 1' Suprimido o § 2' do art. 121, renumee) o Ministério Público do Distrito Federal e autarrados os que se lhe seguirem, dê~se aos arts. 52, III,
.. quias.
119, 120 e 128, I, da Constituição Federal, a seguinte
·
·
·
redação:
2!' O Ato das DjsposiÇões ConstituCionais Transl"Art. 52. ····A·-·-~-----··-·---~---.-_:--:---r.~----tõfíãsArt.
paSsaa víger acrescido dos arts. 71 e72, com a seguinte
···········~-~~-~-·~············•···~·-····-···--u·~redação:
III- aprovar'· previamente .• por voto secreto,
- "Art. 71. Até que Se instalem o Superior Tribu- após argüição- pública, a escolha de:
nal Eleitgr().l ~ q,s IribuP.ais_ Regionais Eleitorais, prea) magistrados, nos casos estabelecido~ nesta
·Constituição;
--vistos nos arts. 119 e 120 da Constituição, exerCei-á
cOmpetéricia a eleS atribuída a atual estrutura judib) ministros do Superior Tribunal Eleitoral, indiciária existente.
cados pelo Presidente da Repúbl_ica;
§ l!> Enquanto não for realizado o concurso púc) ministros do Tribunal de Contas da União, indiblico de provas e títulos para o preenchimento dos
cados pelo Presidente da República;
cargos de Juiz da carreira da magistratura eleitoral~
d) governador de território;
as atribuições atineriteS à Justiça Eleitoral de primeira
e) presidente e diretores do Banco Central;
instância serão exercidas pela Justiça Estadual.
I) procurador-geral da República;
§ 2' As atribuições do Ministério Público Eleig) titulares de outros cargos que ã lei determinar.
.
'.
~- torai serão ex-ercidas pelo _Ministério Público Federal
até cj_ue se realize o concurso público de provas e títulos
"'Art. H9. O Superior Tribunal Eleitoral compara o preenchimento dos cargos da carreira.
por-se-á de s,çte Ministros, escolhidos dedtre brasileiArt. 72. A oomposição inicial do Superior Triros, com- mais de trinta e cinco e menos de sessenta
bunal Eleitoral e. dos Tribunaís Regionais Eleitorais
e cinco anos, nomeados pelo Presidente da República,
sendo:
far-se-á pela nomeação dos Juízes na proporção pre• • · ' ••••••

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

a

• • ' • • ' • • " ' • • • • • • • • • • • • ~•-. • ,.-• "" ..... _
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vista nos rirts. 119 e 120 di- CoriStíiuiÇão, dispensado
o tempo mínimo de exercício do cargo, exigido nos
incisos I e II, parte final, do mesmo art. 120.
§ 1~ Os Ministros do Superior Tribunal Eleitoral, oriundos da magistratura, serão indicados em lista
tríplice, elaborada pelo atual Tribunal S-uperior Eleitoral, dentre os Juízes dos Tribunais Regionais Federais.
§ 2' O Ministro do Superior Tribunal Eleitoral,
oriundo do Ministério Público, será indicado dentre
os membros da carreira do Ministério Público Federal,
que atuam junto ao Tribunal SuperiOr· Eleitorâl
§ 3~' Os Juízes dos Tribunais Regionais Eleitor"ã.is, oriundos da magistratura, serão indicados em lista
tríplice, elaborada pelo atual Tribunal Superior Eleitow
ral, dentre os Juízes federais.
§ 49 Os Juízes dos Tribunais Regi_o_!lai~__ Eleitow
rais, oriundos do Ministério- Público, serão indicados
dentre os membros da carreira do Ministério Público
Federal que atuam junto aos atuais Tribunais Regionais
Eleitorais.''

Justificação
Antecipandownos à revisão constituciõhal, por enteridermos que já para as próximas eleiçOes, a ocorrerem em 1994,
a autonomia da Justiça Eleitoral deverá estar vigendo - o
que não ocorrerá, por inviabilidade de tempo, se -esperarmos
a revisão constitucional, a qual somente terá início em outubro
de 1993, sem data fixada para o término-, apresentamos
à consideração e voto dos nobres Pares, a _presente Proposta
de Emenda à Constituição_, que visa a conf€:rir à Justiça Eleitoral estrutura própria, tornando-a de atuação permanente
e autónoma.
Entendemos necessária a alteração do texto constitucional, neste momento, antes da revisão constitucional Com o
objetivo de atribuir autonomia à Justiça Eleitoraf, e:n razão
do fato de serem, atualrnente, realizadas eleições de dois em
dois anos, o que já exige uma atuação, se não permanente,
de razoável continuidade por parte da Justiça Eleitoral e com
a adoção, praticamente~ certa, do sistema parlamentarista de
governo - a viger imediatamente - e com o necessário voto
distrital- que lhe é inerente- essa atuação da Justiça Eleitoral se_ tornará, in-evitavelmente, permanente, eni razão da
~~acterístic~ maior do sistema parlamentarista, que é a possibilidade de dissolução do Parlamento e convocaÇãcrde eleições
gerais a qualquer momento.
Em razão desses fatos, resolvemos nos antecipar à revisãÓ
constitucional - quando, provavelmente, deverão ser adotados o sistema de governo parlamentarista e o voto distrital
- elaborando a presente PEC, coni o objetivo _ae -propOr~
clonar à Justiça Eleitoral a estrutura ne_cessária e i_ndispensável
para fazer frente ao mmnento político e eleitoral que se avizinha.
É de ser ressaltado, porém, que a autonomia da Justiça
Eleitoral se faz necessária, independentemente de mudança
de sistema de governo, visto que eleições são realizadas, também, no sistema presidencialista e, como já anteriormente
afirmado, estas têm ocorrido atualmente, a cada dois anos,
o que exige verdadeira concentração de esforços por parte
da Justiça e dos Ministérios Públicos estaduais para dar conta,
além das que lhes são próprias, das atribuições da Justiça
Eleitoral, o que nem sempre ocorre a cOritento~ - ---
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No mérito, portanto, a Proposta de Emenda à Constituição, de nossa autoria, confere composição própria aos Tribunais Eleitorais, mediante a criação da Justiça especializada
Eleitoral e do Ministério Público Eleitoral, vinculado ao Minis_téfio-Púbiico da União, visandO a, não só, aparelhar a Justiça
Eleitoral para cumprir o seu relevante papel à frente das eleições, mas, também, com o objetivo de desobstruir a Justiça
estadual que, com todos os seus problemas crónicos de falta
de pessoal e assoberbamento de trabalho, tem sido incumbida
de exer~er a jurisdição eleitoral.
__ . _
Com esse escopo, propomos a alteração dos artigos 52,
III, 119, 120, 128, I, a supressão do § 2', do artigo 121 ,todos
da Cons!it~ição Federal,_ e o acréscimo dos artigos 71 _e 72
ao Ato das Disposições Cónstítucionais TransitóriaS.
As modificações sugeridas propiciam a existência de um
Superior Tribunal Eleitoral, composto-de sete Minisiros,-sendo três escolhidos dentre os membros da magistratura eleitoral, dois oriundos do Ministério Público Eleitoral e da classe
dos advogados e dois indicados pelo Congresso Nacional. De
forma semelhante se dará a composição dos Tribunais Regionais Eleitoral, na qual haverá a participação das ASseirlbléias
Legislativas Estaduais, que indicarão dois dos Juízes. Por fim;
os Juízes eleitorais e os procuradores eleitorais serão recrutados em concurso público de provas e títulos.
Cumpre-nos, neste momento, esclarecer a participação
do Congresso_ Nacional e das Assembléias Legislativas, _na
composição dos Tribunais Eleitorais.
~ ~ nosso er:te.nd!m~nto que_, em se tratando de Justiç~
espectahzada, CUJa junsdiçáo compreende a matéria eleitoral
e, dizendo esta, especificamente, respeitO, de forma dir~ta
e imediata, aos interesses políticos, personificados pof aqueles
que são detentores de mandato público, devem, esses detentores de mandato, representantes do povo, ser ouvidos e influir
na composição do órgão cuja atoaçãõ será preponderante na
indicação do rumo a ser trilhado na caminhada democrática
-que o País enceta.
Já a participação das Assembléias Legislativas na composição de um órgão que é federal- já que a Justiça Eleitoral
é da União - se justifica não só pelos argumentos suPra-expostos, como, também, pelo caráter nacional que se reveste
aJustiça Eleitoral e, mais ainda, pela necessidade de sincronia
com o ~tualmente previsto na Constituição Federal que, em
seu artigo 120, § 19 , I, b, estabelece a participação-da Justiça
estadual na composição e escolha dos juízes dos Tribunais
Regionais Eleitorais.
-~ '---Além das ~lt~_rações proposta~ à parte permanente da
Constituiç~o, apresentamos, também~_ª sugestão de aditamento de dispositivos ao Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias, visando a resolver, de imediato, o problema da
composição inicial dos Tribunais Eleitorais para que não haja
solução de continuidade no exercício-da jurisdição eleitoral.
Foi preocupação nossa manter íntegro o· Sü;t_ema Judiciário, estabelecido na ConstituiÇão Federal, e, portanto~ a estrutura que sugerimos para a Justiça Eleitoral foi criada à imagem
e semelhança dos existentes no âmbito da Justiça Federal
e das Justiças especializadas, atualmente previstas na Lei
Maior (v.g. Justiça do Trabalho, Justiça Militar). Assim como
as normas acrescidas ao ADCT se espelharam, fi-elmente,
nos exemplo,s tipificados no artigo 27 e seus_parágrafos, do
próprio Ato das Disposições ConstitucionaiS Transitórias.
. Em assim procedendo, cremos ter mantido intacto _o espínto da Carta de 1988 e a sistemática por esta instituída no
que diz respeito ao Poder Judiciário.
·
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E, ainda mais, cremos que com esta PropoSta de Emenda

à Çoristitu1ção Viabilizamos o princípio constitucionã.l da "norm,alidade e legitimidade 9as eleições, contra a influência do
poder económico o"U o abuso do exercício de função", insculpido rio artigo 14, § 9• da Lei Maior.

Sala das Sessões, 27 de novembro de 1992.
Iram Saraiva- João Rocha - Mauro Benevides- E pitácio Cafeteira - Magno Bacelar - Elclo Alvares - Gerson
Camata ..;.... Affonso Carmago- Lavoisier Maia- Nabor Jónior- Jutahy Magalhães- Alfredo Campos- Dario Pereira
- César Dias - Almir Gabriel - Eva Blay - Mário Covas
. .:. . . Pedro Simon - Esperidião Amin - Rachid SaJdanha Derzi
- Ganbaldi Alves Filho- Nelson Wedekin- Ronaldo Aragão
- Humberto Lucena- Francisco Rollemberg- José Fogaça
- Beni Veras - Roy Bacelar- Josaphat Marinho- Moisés
Abrão- Levy Dias- Ney Maranhão - Meira Filho - Aureo
Mello - Mareio Lacerda - Valmir Campelo- Darcy Ribeiro
- Lucfdio Portella - Flaviano Melo - João Calmon - Dirceu
Carneiro - João França - lrapuan Costa Júnior - Antonio
Mariz - Ronan Tito - Aluizio Bezerra - Raimundo Lira
- Ed~ardo Suplicy.
() SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -A proposta
de emenda que acaba de ser lida está sujeita a disposições
específicas, constantes dos ari:s. :3.54 e seguintes do Regimento
Interno.
A matéria vai à p,ublicação.

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -Esgotado o
tempo destiÍlado ao Expediente.
Presentes na Casa 30 Srs. Senadores.
Passa-se à

ORDEM DO DIA
A Presidência retira da pauta de hoje o Item 1, nos termos
do art. 175, e, do Regimento Interno.
· É o· ~eguinte o item retirado:
PROJETO DE RESOLUÇÃO W 68, DE 1992
(Em ·regime de urgência nos termos do art._ 336,
c, do Regimento Interno.)
Oiscussão,em tum.o único,do Projeto de Resolução n9 68, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretor3,
que altera o Regulamento Administrativo do Senado
Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência
Médica e Social. (Dependendo de pareceres.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) :_Item 2:
OFÍCIO N• S/24, DE 1992
·(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, c, do
Regimento Interno. .
·
·
Ofício n• S/24, de 1992 através do qual a Prefeitura
Municipal de Cambé, Estado do Paraná, solicita autorização para contratar operação de crédito junto aO Banco do Estado do Paraná - BANESTADO - , com
recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano·- FDU -,no valor de novecentos e dez milhões
de cruzeiros, destinados a obras de infra~estrutura na~
quela municipalidade.(Dependendo de Parecer)
CoDcedo a palavra ao nobre Senador Affonso Camargo,
para proferir pa~ecer.
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O SR AFFONSO CAMARGO (PTB- PR. Para proferir
parecer.)- Sr. Presidente, Srs. Senadores, a Prefeitura Municipal de Cambé-PR, encaminha a esta Casa, através do Ofício
"S" n<:> 24, de 1992, pedido de autorização para realizar operação de crédito no valor de Cr$ 910.000.000,00 (novecentos
e dez milhões de cruzeiros), equivalentes a US$233,951.00
(duzentos e trinta e três mil, novecentos e cinqüenta e um
dólares, em 20-7~92), junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. -BANESTADO.
.
. -.
Trata-se de financiainento destimido a obras de infra-estrutura que bene-ficiarão as populações de baixa renda, dentro
d9 _Programa Estadual de D~se:nvolvimento Urbano - PEDU.- Os recursos são oriundos do Tesouro Geral do Estado
do Paraná, contando suplementarmente com a porte do Banco
Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento- BIRD
-,de acordo com o Contrato de Empréstimo n" 3.100-BR,
de 14 de agosto de 1989.
A operação sob análise possui as seguintes caractcrístícas:
a) valor pretendido: Cr$ 910.000.000,00 (equivalentes a
US$233,951.00 em 20-7-92);
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses;
c) juros: 12% a.a.;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) garantia: não especificada;
O destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
g) condições de pagamento:
-do principal: _em 48 parcelas mensais, vencendo-se
a primeira 12 meses após a primeira liberação;-~dos juros: em parcelas mensais.
Ú Ofício da Prefeitura de Cambé-PR, encaminhou a auto~
rização legislativa e Certidões Negativas de Débito jUnto à
Receita Federal, INSS e Caixa Económica, além de atestados
quanto à inexistência de operações de crédito por antecipaçãO
da Receita, comprovadas com balancetes do último exercício
(julho/91 a junho/92) e execução orçamentária do mesmo período.
~be esclarecer que a Lei Orgânici do Município dispen·
sa a existência de Plano Plurianual de Investimento para o
atual mandato, sendo que sua execução está condicionada
à do Plano Diretor, o qual se encontra em fase de elaboração.
Por Õutro lado, a Lei n9 8.388/91 não se aplica ao caso em
questão, dado que a Prefeitura terá credores estaduais.
Do processo consta também o Parecer DEDIP/CODEM·9210363, de 09-9-92, segundo o qual o Município de
Cambé-PR, para o atual exercício. dispõe de Cr$
4.970.500.000,00 mil como estimativa para despesas de capital.
Dentro dos limites estabelecidos pela Resolução 36/92. do
Senado Federal, a referida Prefeitura pOderá contrair empréstimos no exercício até o mâximo de Cr$6.591.277,100,00 mil,
correspondendo à sua margem de Poupança Real, dentre outros parâmetros.
-Considerando que a Prefeitura de Cainbé realizou pequenas operações, dentro do PEDU e o âmbito estadual do financiamento, entende o Banco Central, segundo o Parecer acima
referido, não haver obstáculos à concessão da autorização.
Há que se ressaltar, ainda, a condição do Banestado,
que se restringe a agente repassador dos recursos do Fundo
de Desenvolvimento Urbano - FDU. Neste sentido, faz-se
mister ponderar que, s.m.j., a autorização do Senado Federal
já foi' naturalmente dada ao empréstimo contraído pelo Estado
do Paraná junto ao BIRD, e que as _operações de crédito
decorrentes da execução dos projetes do Pedu, estão ,rigorosa~
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mente circunscritas ao âmbito estaduaL Quanto à discussão
sobre os juros e atualização monetária- exigidos da Prefeitura,
a auséncia de informações sobre o contrato com o Bird e
as condições de financiamento previstas no FDU, impede uma
análise mais embasada das condições financeiras da operação
de crédito sob exame.
Diante do acima exposto, somos _de parecer favorável
à autorização solicitada pela Prefeitura de Cambé-PR, através
do Oficio "S''- no;~ 24, de 1992, nos termos do seguinte:
PROJETO DE RESOLUÇÃO n' 88, de 1992

Autoriza a Prefeitura de Cambé-PR a contratar
operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
S.A. - BANESTADO, com recursos do Fundo Estádual
de Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de
Cr$910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de cru·
zeiros).
O Senado Federal resolve:
Art. 1'É autorizada a Prefeitura Municipal de Cambé·PR

a contratar operação de crédito junto ao B.3.nco do

~stado

do Paraná S.A. - BANESTADO - . no valor de Cr$
910.000.000,00 (novecentos e dez milhões de cruzeiros).
Parágrafo único. Os recursos referidos neste artig() integram o Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU
-,e o financiamento objetiva a execução de obras de infra-estrutura dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano- PEDU.
Art: 2<? A operação de crédito ora autorizada terá as
seguintes características:
a) valor pretendido: Cr$910.000.000,00 (equivalentes a
US$233,951.00 em 20·7-92);
b) prazo para desembolso dos recu~os~ 12 meses; __
c) juros: 12% a.a.;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) garantia: não especificada;
O destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
g) condições de pagamento:
-do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se
a primeira 12 meses após primeira liberação;
-dos juros: em. parcelas mensais.
Art. 39 Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este é o pare_~r, Sr. Presidente.

a

O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) ::-Em discussão
o projeto, em turno úníco. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum •
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -Item 3:

OFÍCIO N• S/26, DE 1992
(Em regime de urgéncia~ nos term_os do art. 336, c, do
Regimento Interno.
Ofício n• S/26, de 1992 através do qual a Prefeitura Muni·
cipal de Ibiporã, Estado do Paraná, solicita autorização para
contratar operação de crédito, com o Banco do Estado do
Paraná - Banestado - .. dentro do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano- Pedu -,no valor de dois bilhões
de cruzeiros. (Dependendo de Parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) - Coriceao a
palavra ao -nobre Senador Affonso C amargO, para proferir
------parecer.
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O SR. AFFONSO C AMARGO (PTB -PR. Para proferir
parecer.) -Presidente,_ Srs. Senadores, o senhor Prefeito
Municipal de Ibiporã, PR, encaminha para exame do Senado
Federal pedido de autorização para contratação de operação
de crédito do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano
- Pedu- no valor de até Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões
de cruzeiros), equivalentes a US$523,177.00 (quinhentos e
vinte e três mil, cento e setenta e sete dólares) em 16-7-92.
Pretende o referido Município re3Ilzar obras de infra-estrutura previstas no Pedu, contando com empréstimo do Fundo Estadual de Desenvolvimento Urbano- FDU --:-;o qual
é constituído de_ recursos do Tesouro Geral do Estado do
Paraná suplementados por a porte do Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento BIRD (Contrato de
Empréstimo n" 3.100-BR, de 14·8·89).
A contratação deverá ser realizada nas seguintes condições:
a) valor pretendido: Cr$2.000.000.000,00 (equivalentes
a US$523,177.00 em 16-7·92);
b) prazo para desembolso dos recursos:_ 12 meses;
c) juros: 12% a. a.;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
O condições de pagamento:
_
- do principal: em 48 parcelas mensa-rs-, vencendo-se
-a primeira 12 meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
O processo em análise encontra-se instruído adequadamente, dele constando a Lei autorizativa para a contratação
da operação (Lei n' 1.037/90, da Câmara Municipal de lbiporã)
e as Certidões Negativas reterentes a débitos junto à Receita
Federal, FGTS, e INSS.
Quanto_ à exigência da Resolução n" 36/92, que rege a
matéria, no sentido da previsão do empréstimo no Plano Pluriãnual, a Prefeitura esclareceu que o Município está obrigado
a elaborar aquele Plano no primeiro exercício financeiro do
próximo mandato. Foram, no entanto, remetidos os Balancetes e síntese da execução orçamentária de julho de 1991
a junho de 1992.
O parecer do Banco Central (Parecer DEDIP/CODEM·92/0388, de 9·9·92) deixa claro que o exarne da operação
Pleiteada à luz dos limites operacionais estabelecidos na Resolução acima referida, resultou na constatação de que o financiamento se enquadra na capacidade de pagamento do Município. Alerta, ainda, para-o fato de que a Lei Municipal autorizativa, em seu art. 3~, permite ao Chefe do Executivo ceder
em garantia: ao agente financeiio, parcelas-do ICMS, ou_tributo que o substituir, em monta:nl"i::-n:ecessário, o que contraria
o inciso IV, do art. 167 da Constituição Federal. Neste sentido,
vale ressaltar que a autorização do Senado Federal à operação
de crédito solicitada pela Prefeitura de lbiporã_!PR, não implica a concordância com a garantia referiOa -n-a lei municipal,
devendo o Banestado evitar sua referência ou aceitação no
contrato da operação de créd~to.
Por oportuno, cabe esclarecer que os re_cursos previstos
na operação, segundo o mesmo parecer, são oriundos de fontes orçamentárias e do empréstimo externo, já autorizado
pelo Senado Federal, não representando impacto monetário
adicional. Quanto ao Banestado, por se tratar de mero agente
repassador, não sofrerá elevações do seu nível de exposição
com o setor público, e nem impacto com ·as~ rubricas enumeraâas pela Circular no 1.788.
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Ante o exposto, somos pelo acolhimento do pleito nos
termos do seguinte
PROJETO DE'RBSOLUÇAO}~', 89, DE 1992
Autoriza a Prefeitura do Município de Ibiporã (PR)
a contratar operação de crédito, com o Banco do Estado
do Paraná- BANESTADO, dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano - Pedu, no vaJor
de até Cr$2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros).
O SENADO FEDERAL resolve:
Art. 1' É a Prefeitura Municipal de lbiporã (PR), nos
termos do art. 6' da Resolução n' 36/92, do Senado Federal,
autorizada a contratar operação de empréstimo no--valor de
até Cr$ 2.000.000.000,00 (dois bilhões de cruzeiros), junto
ao Banco do Estado do Paraná - Banestado.
Parágrafo únicó.-A- operação de crédito ora autorizada
envolverá recursos do Fundo Estadual de Desenvolvimento
Urbano- FDU -,dentro do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano- Pedu.
Art. 29 As condições financeiras básicas da operação
são as seguintes:
-__ _ -a) valor pretendido: Cr$2.000.000.00D;oo;.
b) prazo para desembolso dos recursos: 12 meses;
c) juros: 12% a. a.;
d) índice de atualização monetária: Taxa Referencial Diária;
e) destinação dos recursos: obras de infra-estrutura;
I) condições de pagamento:
- do principal: em 48 parcelas mensais, vencendo-se
a primeira 12 meses após a primeira liberação;
-dos juros: em parcelas mensais.
Art. 3? Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Este é o parecer, Sr. Presidente.
o SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -Em discussão
a matéria.
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata) -Item 4:
Discussão, em turno úniCo, da Redação Final (oferecida
pela Comissão Diretora em seu Parecer n? 361, de 1992) do
Projeto de Decreto Legislativo n• 83, de 1992 (n' 190/92, na
Câmara dos Deputados), que aprova o te_xto do Protocolo
para a Solução de Controvérsias, celebrado entre a República
Federativa do Brasil, a República Arg~ntina, a República
do Paraguai e a República Oiieittal do Uruguai, em Brasília,
em 17 de dezembro de 1991.
Em discussão a redação final. (Pausa.)
Não havendo quem peça a palavra, encerro a discussão.
Encerrada a discussão, sem apresentação de emendas
a redação final é considerada definitivamente aprovada, no;
termos do disposto no art. 324 do Regimento Interno ..
O projeto vai à promulgação.
É a seguinte a redação final apróvada:
Redação final do projeto de Decreto Legislativo
n• 83, de 1992 (n' 190, de 1992, na Cimara dos Deputados).
Faço saber que o Congresso Nacional aprovou, e eu,
Presidente do Senado Federal, nos termos do art. 48, item
28, do R~gímento Interno, promulgo o seguinte

Sábado 28 %79

DECRETO LEGISLATIVO N• , de 1992
Aprova o texto do protocolo para a Soluçãõ de
Controvérsias, celebrado entre a República Federativa
do Brasil, a República Argentina, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, em Brasília,
em 17 de dezembro de 1991.
Art. !• É aprovado 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 Brasília, em 17 de dezembro de 1991.
Parágrafo único. São sujeitos à apreciaçãO-do Congresso Nacional quaisquer atas que possam resultar em revisão
, do referido Protocolo, bem como quaisquer ajustes complementares que, no-s 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.
O SR. PRESIDENTE (Gei'son Camata) -Esgotada' a
matéria constante da Ordem do Dia.
Passa-se à apreciação do Rc!querimentO n" 859, de 1992, ,
lido no Expediente, de autoria do nobre Senador Esperidiáo
Amin.
Solicito ao nobre Senador Ronaldo Aragão o parecer
da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional.
·O SR. RONALDO ARAGÃO (PMDB- RO. Para emitir
parecer. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente, Srs. SeÓadores, o Requerimento n9 859, instruído e publicado no Diário
Oficial da União do dia 24 de novembro de 1992, designa
o Senador Esperidião Amin para compor a Delegação -do
Brasil na XLVII Sessão da Assembléia Geral das Nações Unidas, na qualidade de Observador Parlamentar.
Sr. Presidente, o parecer é favorável.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Caniàta) -O parecer
é favorável.
A votação fica adiada por falta de quorum.
O SR. PRESIDENTE (Gerson Camata)- Volta-se à
lista de oradores.
ConcedO a palavra ao nobre seriãdõr Aluizio Bezerra.
O SR. ALUIZ!O BEZERRA (PMDB - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) - Sr. Presidente, Srs. Senadores, de
longa data e ao longo de várias legislaturas, ora como Deputado e agora como Senador e Vice-Presidente do Parlamento
Amazónico, nós· viemos lutando pela integração dos países
amazónicos e pelo nosso efetivo intercâmbio com o Pacífico.
Pru:.a nós, essa luta, pelo mais profundo efetivo intercâmbio
do Brasil com as nações amazónicas, e destas com o nosso
País, é uma luta central, fundamental.
Nesse sentido, ao buscarmos as vias concretas da integração, o Acre desponta, na sua condição de Estado brasileiro
mais a Oeste, mais próximo do Pacífico, como o caminho
natural do Brasil, juntamente com Rondônia, em direção
àquele outro lado do Continente. E o ·prolongamento da
BR-364, de Cruzeiro do Sul (AC) a Pucalpa, no Peru, se
coloca como essa via natural rumo ao Pacífico.
Através dessa via, verdadeiro ·~canal do Panamá asfaltado?', será estabelecido um sistema de comunicação multilateral, de mão dup~a. verdadeira porta .Par.:t uma nova era

~
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milhões cte pessoas estão morrendo à míngua, dentro da floresta e à beira da floresta. A sua análise é o mais puro contracientífico e cultural até o económico, comercial e ecológico, senso. A BR-364 não serve porque vai facilitar o escoamento
terão intensificado um lritefcãmbio _mutuamente vantajoso.
de _madeiy_a da Amazónia para o mundo e a devastação, portanEsse é o espírito c o móvel fUndamentai da integração regional; t9; Vai ficãi pior. Esta é a conclusão deles.
,sobretudo por parte da comunidade amazónicã:~ representante
É preciso não misturar as cõisas. Nós somOs ambiendo maior ecossistema vivo do Planeta.
talistas e nós preocupamos em unir meio ambiente aó contexto
Apesar de ser uma necessidade lógiCa;a··nR~364 tem . s·oCial. Entende!_Ilos que não se pode tratar essas dimensões
encontrado resistência. E, nesse terrerio, os inteiesses globais separadamente. Mas o raciocínio de certos grupos ambientalistas, e que foi defendido nesse artigo eni jomãl ae circue estratégicos norte-americanOs têm sido o mais importa-nte
e mais agressivo foco de resist~ncia. Já nâ- E00-92, denun- lação nacional, não se ocupa da questão da função social
ciamos a pressão direta do staff do Presidente Bush que, em
da floresta.
nome dos grandes monopólios económicos, vem jogando pesaEles entendem defesa do meio mabiente como um ritual
do contra a soberania dos países amazónicos e contra essa quasê r_eligioso, onde o qUe interessa é que nenhuma árvore
rodovia.
pode ser derrubada, mesmo que a· ·árvore cresça, apodi'eça,
O que nós perguntamos é o seguiilt~: como Cõnceber e- não cumpra função alguma para milhares de famílias que,
que uma região que corresponde a dois terços do País ainda
ali perto, morrem à míngua. Esses nunca viveram_ na Amanão conte, no seu núcleo central, com uma impottãnte estrada zônia.
Aqueles que nunca vivenciaram- a Amazónia de dentro,
de integração regional, de integração com a bacia AmazôWCa,
de integração com o resto do País? Não f~ sentido._
podem cair numa postura mística, idealista. Ao não poderem
Foi por ingerência direta dos Estados Unidos que os japo- contar com a relação naturál, com a vivência direta de quem
neses, por exemplo, tiveram que recuar o financiamento da
experimentou aquele riquíssimo ambiente desde que nasceu,
BR-364. Eles estão contra a instalação de um efetiyo interCârii:. podem, com alguma facilidade, escorregar para a idéia do
bio Atlântico-Pacífico e Pacífico-Atlântico, atrávés-dos nossos
verde pelo verde. Não é o nosso caso.
países amazónicos, latino-americanos. Não interessa aos EstaO Sr. Josapbat Marinbo- Permite-me V_ Ex• um aparte?
dos Unidos que certas mercadoriaS brasileiras cheguem à Ásia
e aos mercados andinos mais competitivas, com -metade dos
O SR. ALUIZIO BEZERRA - O_uço o ap~ do nobre
seus cu'stos de transporte.
Senador Josaphat Marinho, com muita satisfação.
Mas os interesses do Brasil não coincidem, nesse caso,
O Sr. Josaphat Marinbo - Senador Aluizio Bezerra,
com os dos norte-americanos. Ao contrário. Iitteressa -ao Brapennita~me que vá ao encontro da sua exposição para salieritar
sil, interessa à comunidade amazónica, que se estabeleça um
que a proteção do meio ambiente, como qualquer outra provisistema viário de integração regioóal o mais ext~nso, o mais
dência de ordem politica ou administrativa, só é legítima na
profundo e o mais efetivo possível. O pleno intercâmbio mumedida em que visa à proteção do homem. De nada adianta
tuamente vantajoso para o conjunto da comunidade amaproteger a natureza se o homeni morre.
zónica.
---de benefícios inestimáveis, em termos·

cte-·"fntêrCâritbio, para.

a nossa e para as fuTuras ·gerações. Ttidos ps_ campos, do

o
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E não há, nessa pretensão, nesse grojeto integrador, ne,Wuma idéia antiambientalista, como eles querem (azer crer.
Pelo contrário, a idéia é a integração a favor da preserVação
ambiental. É integT.áÇão a favor do homem e a favor da flores- ,
ta. Nós entendemos que, com boa vontade poUtica, esse -binô·
mio é absolutamente compatível e harmonizáv~l. . __ __
E assim o enteótfCu o Prestctenre u3niar f.·ranco. O nossc
otimismo saiu fortalecido -depois de enconfro reocente com
o Presidente Itamar, que mostrou absoluta compreensão emrelação à necessidade da BR-364 e, portanto, demonstrou
abertura à necessidade da construção dos 200 quilómetros
que faltam, do lado braSileiro, para que se estabeleça e~síf
integração regional. A n-oSSa)uta, neste momeli.to, é pela ·
mobilização dos recun;os para a constniçáo dos primeirOs lOQ
quilómetros, ainda este .ano, portanto, no Orçamento da
União, já que texnos que. enfrentar a opo.sição dos norte-americanos que hoje, mais do que nunca, ipedem que países que
possam financiar recuem, através da preSsão- internacional. ,
A mais recente delas veio através de artigo de página inteira.
da grande imprensa, onde abrem fogo contra a BR-364, em
nome da preservação ambiental. Orá, eles to~, cOmo ponto de partida, a denúncia lógica e legítima contra a âeVastaçãí;>
·irracional da An'.utzônia, através de grupos madeireiroS, com
o que nós também estamos de acordo.
Mas, em segtÍída, trocam os pés pelas maos e assumem
a pooição pela proibição da exploração do IJIOIDO, pelO combate A BR-364 e tel1IIÍ!IIIIIÍ caindo no COQbecido nd'rlo da
· ~ intocal>e!, ~ ~ jnla.:ta, ~. _eaquaato

-0 SR. ALUIZIO BEZERRA -- Exatamente, Senador
Josaphat Marinho, o aparte de 'v. EX' enriquece e fundamenta
a noSsa tese neste momento -em ·que grandes setores do ambi~ntalismo, de uma maneira idealista, ao defenderem as suas
posições, ·como nós defendemos, resvalam para a defesa do
v:erde pelo verde, servindo aos propósitos das teses das grandes
p.~ções que querem que a Amazônia fique como um grande
ecOssistenia, para ser ·mexido apenas quando for conveniente
a eles.
Nasci e fui criado no coração da Amazônia, meu conhecimento é o de quem esteve em cbntato, acostumado a conviver
e a amar a natureza. Nessa medida é que partimos de uma
convicção, de uma percepção enraizadaj muito íntima, de
que a melhor forma' de respeitar a floresta é sabendo unir
a preservação ambiental com o progressso social. Unindo preservação com a idéia_ de que, sempre que;: for necessário para
o. prOgresso humano, é necessário transfotmá~la, harmoniosamente, sem antagonizar,· mas também sem abrir mão da
idéia dà. eXploração racional e in~ligente, no que for oeces~
sârio.
. . A ·idéia ostensiva _desse artigo a. que nos referimos assilll eqmo de .outras críticas que tê111 surgidO à BR-364 é a ·de culpar a9.uela rodovia, antecipadamente, pela devastaçAo da Amazónia: Para eles, a estrada é culpl!da.
Nl\ verdade não querer UJDa' rodovia de integração como
essa· é - involuntariamente ou nAo - admitir que milh6es
.de peúOM que YÍvel!l um ilol!lmento ~ e
profundo tenh!un ...., ~_,perpetul!do. ~ J1i? 6 a J!le·

mal
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sericfUma alterna'tiva económica e uma forma de ocupação
lhor forma de se defender meio ambiente, para diZer o míriiabsolutamente superior ao boi ou à fazenda extensiva, através
mo! Esse não foi em absoluto o espírito que norteou a Eco-92.
de técnicas de cultivo racional e do manejo auto-sustentado,
A Eco-92 foi uma conferência para harmonizar o meio alnbiené claro.
te e o desenvolvimento.
E o nosso_ objetivo e a nossa mais profunda convicção,
Sr. Presidente, vamos ouvir essas vozes. Vamos promover
como combatente de longa data da devastação amazónica, _ grandes debates entre profissionais capaCitados do meio acadêcomo representante da população amazónica; como o primeimico-e não-acadêmico, vinculados à área. E, sobretudo, vamos
ro Senador filho de seringueiro, portanto- dos trabalhadores
debater com as pessoas da região. Vamos fazer com que o
da Amazônia, Cofio pessoa- absolutamente familiatjzada com
movimento popular, o sindical, o movimento dos seringueiros,
a floresta, o nosso objetivo e a: nossa Convicção são os mesmos · dos trabalhadores rurais da Amazónia, o das universidades
da Eco-92: queremos a simbiose harmoniosa possível entre
da região, dos parlamentares. do Poder Executivo, dos estuo ser humano e o meio ambiente. Entre o desenvolvimento
~antes e militares nacionalistas particfpem ativa e diretamente
socialmente sustentado e o meio ambiente.
do debate.
Por isso mesmo damos muita impOrtância ao ei:nbasaMas não vamos culpar a rodovia daquilo que ela não
mento científico, e consideramos que a ocupação-, a interação
pode ser culpada. Está claro que somos francamente a favor
do homem com o ecossistema amazónico precisa apoiar-se
de que madeireiras, pecuaristas e seringalistas cumpram as
firmemente no conhecimento científiCo, eCológico, para que
leis ambientais, custe o que custar, que os órgãos· de fiscalia hannonia seja máxima. Somos rigorosamente a favor da
zação e controle do meio ambiente sejam fortaleci~os.
preservação do desenvolvimento em cima de critérios científicos. Daí veni a propOsta da Universidade Pan-Amazónica,
Mas está claro também que é preciso acabar com essa
cuja CriaÇão nós defendemos através do Parlamento Amazófalsa oposição entre estrada e meio ambiente.
nico corria um instrurriento poderoso neste sentido. A Unipam
É precmo maturidade, é preciso qUe se supe!e essa idéia
pode ser um catalisador importantíssimo para dar moldura
primitiva de um ambientalismo que prioriza a floresta, mas
científica, a base científica necessária para combinação do
não dá ênfase, na mesma medida, à superação-do isolamento,
desenvolvimento e o ambientalismo: Fazemos um apelo para
da marginalidade e_ da miséria dps milhões que dependem
que apóiem esse empreendimento. Os grupos que, junto coda floresta para viver ou que poderiam ter na floresta, explonosco, estão preocupados com o meio ambiente, que colaborada inteligentemente, sua fonte de trabalho e dignidade.
rem para que a iniciativa da Universidade Pan-Amazônica
Sr. Presidente, antecipando, peço para que seja este docufloresça e cumpra a função que, sem dúvida alguma, será
mento considerado como lido, o meu discurso, feito à Confea ferramenta da integração da bacia Amazónica, ao lado da
rênCia Interparlamentar sobre Meio Ambiente e Desenvolrodovia, ao lado de todos os meios possíveis que facilitam
vimento que se encerra hoje em Brasília. Uma iniciativa ima integraç~o regional, a ruptura do isolame~to terrível que
pennanecem os povos da Amazónia.
·
- . portantíssima, essa levantada pelo Dr. Ulysse_s __Guimarães,
de tão saudosa memória, em. reunião junto à Rio-92, qUando
Combater a devastação da Amazónia, luta que levamos
presidiu o grupo brasileiro da lnterparlamentar. Eu estava·
desde 1979, aqui, no Parlamento -através da Comissão sobre
presente àquele encontro, como Presidente do Parlamento
a Devastação da Amazônia, que propõe sua criaçãO e tive
Atnazônico, e presidindo o fórum amazónico, o instrumento
a honra de presidi-la - , não significa defender, na prática,
com -que o Parlamento Amazónico participou junto à Rio-92.
que se mantenha a Amazônia numa geladeira. Os grupós
que pensam assim terminam, inadvertidamente ou não, favo-- Àquela época, o Dr. Ulysses propunha justamente que a Conferência lnterparlamentar sobre Meio Ambiente e Desenvolrecendo a trágica realidade social, onde milhões. e milhões
vimento, em Brasília, se constituísse em uma participaÇãO
de brasileiros são obrigados hoje -em número de 17 milhões
dos parlamentares de todo o mundo, fazendo uma avaliaçãO
do lado brasileiro e de aproximadamente 8 milhões dos demais
dos efeitos e dos alcances das decisões e das discussões_ da
países amazónicos, portanto, em torno de 25 milhões - a
Rio-92.
viver praticamente incomuniCáveiS em relação às médias ou
grandes cidades. Milhares e milhares de famílias estão a deze_ Junto, também, aqui, o discurso de saudação que fiz,
nas de horas de b~ dos grandes hospitais, da vida econócomo Presidente dePartamento Amazónico, junto à Confemica, de tudo. Mtaitas vezes, essa á uma realidade incom- rência Interpalamentar, sobre Meío Ambiente e Desenvolpreensível para certos grupos ambientalistas acostumados e
Vimento, e que V. Ex• considere comO lido.
criados no. asfalto; habituados, desde o berço, a contarem
Para nós, essa luta a favor da Amazônia, do meio ambiencom todas ás facilidades de comunicação possíveis e imagi- te, vem de longa data. Levamos um combate frontal contra
náveis.
~
--- --a política de ocupação irracional da Amazônia implantada
Não é o caso dos amazônidas, de milhões de conterrâneos .pela ditadura nos anos 70. Foi nossa a proposta da primeira
nossos. É sobre essa realidade que chamamos a atenção dos comiSsão da Câmara dos Deputados sobre a devastação da
qite não cómpreendem a importância da integração de rodo- AmaZônia, da qual· fomos presidente. Isso foi em 1979. Naquevias como a 364 e que invocam o ambientalismo para defender la época vasculhamos toda a Amazônia e todo o Projeto J ari,
suas posições ou para quererem proibir sumariamente a explo- formulandq denúncias contra a devastação daquela região pelo
ração da madeira. Se se trata de uma preocupação verdadei- grande capital. Lutamos contra a intemacjonalização da Amaramente ambiental, vamos ouvir, por exemplo, a Fundação . zônia capitaneada por megaproprietários como ó Grupo de
Tecnológica do Acre; o INPA- Instituto Nacional de Pesqui. Jari-FJorestal.
. li3S da Amazônia. Apoiada em pesquisa séria, a Fundação .
Em 1980 organizamos o Simpósio Nacional em Defesa
propõe, como a e~omia mais adequada e de maior alcance
social para nossa região, a industrialização local da madeira da Amazônia contra a Devastação do Meio Ambiente Amazóprocluzida de forma racional e auto-sustentada. A madeira , nico. Através daquele S~io. nós imp~_lsionamõs, -~~tre
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outras coisas, a formação dos MDA (Movimento em D~fesa
da Amazônia), um movimento que incorpOtãva seto.fes da
juventude pelo País inteiro, sempre dentro do objeto da luta
ambiental, em defesa do verde da Amazônia harmpnizado
com o desenvolvimento social.
Por isso mesmo, sabemos distinguir o falso eCologismo
do verde pelo verde, ecologismo que coexiste e contemporiza
com o isolamento ctôJ;lico de milhões que vivem asfixiados
pela miséria, esta sim, nada sustentável. Sufocados pela miséw
ria extrema em meio ao mais exuberante J;llCio ambiente.

Toda vez que se escorrega pa·ra esse tipo de ambientalismo estrito, ambiéntalismo fechado em si mesmo, corre-se
o risco de sentenciar mais de 17 milhões- apenas na Ama-zónia Legal- a permanecerem em plena indigência, a vegetarem em condições absurdas de _vida, s.em falarmos nos quas_e
8 milhões de indigentes qU:e vivem nos países vizinhos, com-os quais nos integramos pelo mesmo ecosSistema am:azónic"o-.
Acreditamos na relação harmoniosa homem-tlatureza, e
na elevação da qualidade de vida como parte inseparável desse
processo. Submeter a natureza à elevação da qualidade de
vida do homem sem destruir a natureza: este é que é o desafio!
Manter a natureza intacta desprezando o homem, qual o mérito que há nisso? QUe fnfeligência há nissO?
E existe mais umã. iinportante razão pela quãl ~- urge"nte
que' se supere esse ambientalismo imaturo. Ele devê se-r superado antes que beneficie, mais do que beneficia, aos interesses
imperiãis dos E~ A. _Interesses ~_uja petulância e ousadia em
ferir soberania alheia está além da imaginação. Vejam o caso
do Panamá, e, agora, da Lei Torricelli, da lei americana que
pretênde ser maior que as leis de cada nação, ao decretar
que empresas americanas que estão no Brasil, que produzem
no Brasil, que empregam brasileiros, fiquem proibidas de negociar com Cu_ba. Um absurdo.
São esses mesmos interesses os que Cobiçam--e- drenam
nossas riquezas, e cuja pregação ambiental é completam~nte
contraditória. Beirando o marketing, a pirotecnia, os EUA
usam a argumentação ecológica, com muit;;1 insistêDcia, na
defesa dos nossos índios, do nosso meio ambiente. Dessa
foirna, estio defendendo, de fato, os seus_\nteresses estraté~
gicos. Por que não vieram, por exemplo, à Conferência ln terparlamentar com proposta concretas para se _tirar do qual
papel importantes resoluções da Eco-92? Equivale a um bc;>~co
te. Na prática, ao não enviarem nenhum representan~e~ estão
boicotando a Conferência que é a mais importante avaliação
interpar1ament~r _riirindial d~s efeitos e daS "j)iopo-stas da
Eco-92. Onde está-Seu ecologismo?
Não querem a nossa estrada, por exemplo, porque não
é ecológica.--É o qUe eles dizem. Na verdade, o que ex~te,
em parte, é medo da nossa competição nos mercados_da A.sia
e da própria costa oeste norte-ameticana. Se fossem motivações ecológicas, onae estão -os interesseS ecológicos dos Estados Unidos quando deixam de assinar a Convenção sobre
Biodiversidade'? Uma boa convenção sobre biodiversidade seria um instrumento de transferência de fundos, de recursos
para os países em desenvolvimento. Isso já não interessa aos
~'interesses ecológiCosn dos grandes monopólios nõrte-americã.nos. Esse é que é. o problema.
-É por todâs essas razões, dentre outras, que entendemos
que querer proibir a rodovia de acesso- do_ Brasil ao Pacífico
e à comunidade andina, vai além, muit<:ralém de preocupações
ambientalistas. É isso que não se pode permitir.
--
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DOCUMENTO-A QUE SE REFERE O SR.
ALUIZ!O BEZERRA EM SEU PRONUNCIAMENTO:
DISCURSO DO SENADOR ALUÍZIO BEZERRA
DE SAUDAÇÃO À CONFERêNCIÀ
INTERPARLAMENTAR SOBRE MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO,
EM BRASÍLIA
Em nome do Parlamento amazónico, na condição de seu
e na condição de Senadqr da República, faço
aqui nossa mais calorosa saudação à realização desse evento,
cuja importância é central e decisiva.
Queremos também evocar a figura de nosso querido Ulysses Guimarães, ex-presidente do Grupo Brasileiro da União
Interparlamentar e patrono natural dessa nossa conferência.
Foi ele, em seu discurso perante a Eco-92, que bem ao seu
estilo chamou a atenção para a falta de vontade política dos
dirigentes mundiais no sentido de "fazermos as pazes com
a Terra". A síntese por ele feita naquela ocasião é atualíssima:
ou- nós aprendemos a respeitar a natureza ou ela não nos
respeitará, nunca. Na Eco-92, o doutor Ulys~es Guimarães
comUnicou que as decisões ali tomadas seriam avaliadas pelos
parlamentares do mundo dali a cinco méses em Brast1ia.
Com isso ele anunciava a nossa conferência interparlamentar.
Esta conferência, envolvendo delegações de todo o mun~
do, se propõe a fazer o primeiro grande balanço, a primeira
grande avaliação dos resultados da Eco-92. Ao mesmo temppo, pretende examinar, no âmbito parlamentar, ações para
darmos seguimento e muito mais conseqüência à Eco-92.
. Em poucas palavras, o nosso objetivo, dessa conferência,
é o de darmos formas concretas, operacionais, legislativas?
àquilo de positivo e de avançado que foi conquistado na
Eco-92.
Naquela megaconferência do Rio, da qual participamos,
entre outras coisas, organizando o evento do fórum amazô~
nico, chegou-se a um diagnóstico global da situação ambiental
do planeta que é Verdadeiramente preocupante. O grau de
devastação, de insalubridade ambiental é chocante, particu~
larmente por conta das emissões de gases e poluentes industriais do chamado Primeiro Mundo.
~Há poucos dias, um encontro de mais de 1.500 cientistas,
nos EUA, incluindo 99 ganhadores do Prêmio Nobel, reafir~
mou aquela avaliação e prêocupação da Eco-92. Estes cien~
tistas alertaram sobre o pouco tempo que nos resta para tentarmos reverter a tendência à destruição do planeta. Talvez só
nos _restem décadas, advertiram esses 1.575 cientistas reunidos
em Washington esta semana.
___ A. Eco~92 constatou esse quadro dramático. Em todas
as suas cores. Mas, ao mesmo tempo, aquela conferência do
Rio formulou uma concepção que uniu muito mais profundamente que nunca, a idéia de meio ambiente sadio à idéia
de desenvolvimento industrial. Neste sentido, avançou-se muito_enL.relação à anterior conferência mundial de meio ambiente, .a de Estocolmo (1972).
.
O que a Eco~92 fez foi formular â idéia de que é inaceitável
crescer excluindo, crescer sujando, poluindo. Sem negar a
necessidade planetá~ia de crescimento indust:ríal, mas tratando
de condicioná-lo à salubridade ambiental. A salubridade social.
vice~presidente,
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A pobreza foi uin<i questão muito sentida, por exemplo.
O fio condutor das análises e das conclusões da Eco~92 passou
por aí. Passou por uma consciência mais clara de __que não
se pode separar meio ambiente de pobreza, de marginalidade
social, e de que os campeões mundiais da poluição dos ares,
das águas e da terra, são os megapaíses rico~. Estados Unidos
à cabeça. Mesmo que não tenha sido formulado oficialmente
com todas as cores, mas esse espírito permeou a Eco~92, sobretudo a partir da consciência dos países pobres, que são maioria
do planeta.
E, apesar de todos os problemas, apesar da recusa dos
Estados Unidos em assinarem a convenção sobre biodiversidade, mas a verdade é que muitas idéias, acordos, declarações de boas intenções ecológicas, foram estabelecidos na
Eco-92. Houve avanços.
No entanto, desde _então, reina o silênCio. Um "silêncio
ambiental", que vem sobretudo de parte dos países ricos,
e que nos preocupa profundamente. Só para citar um exemplo
nas duas grandes reuniões dos países mais ricos-que-s-e= Seguiram à Eco-92, a questão do meio ambiente sequer entrou
na pauta. Essas reuniões aconteceram em julho; ein MuniQue,
quando da reunião do G -7 (os sete mais tícos do mundo),
apenas um mês depois da Eco-92e em setembro, em Washington, na reunião anual dos rninjstrOS de Economia das grandes
potências.
Em nenhuma destas reuniões se tocou em recursos para·
meio ambiente ou em desenvolvimento sustentável nos países
tropicãis. É como se a· Eco-92 tivesse encontrado pouco eco,
pouca conseqüência operacional, pouco efeito prátiCó;juStarnente naqueles centros políticos mundiais que mais decidem
em termos de meio ambiente. O alerta desses 1575 dentistaS
é sintomático. Da mesma forma que e· sintomáHco_ o_ comentário do próprio assessor de alto nível para assuntos ambientãisde Bush, Thomas Lovejoy, publicado no Jornal do Brasil
de ontem. Ele declara. pura e simplesmente, que "se os EUA
estivessem mesmo interessados em promover iniCícitivas ambientais, mtiita coisa Já teria: acoi:ttecido''. E reV_I!li qual o
interesse maior do governo Bush nesse momento, que é cr
de criar um megabanco de biodiversidade, nos EUA, para
mapear todas as espécies vegetais e" animais do planeta. E
fica por aí.
- -- -Tudo isso. a nosso ver, torna ainda mais importante essa
nossa Conferêilcia Interparlamentai'. Coloca-se para nós, para
essa ''Conferência parlamentar mundial-sobre meio ambiente
e desenvolvimento". em primeiro lugar, a tarefa importantíssima, de avaliarmos aquilo que foi e o que não foi aplicado
na Eco-92. E, em segundo lugar, apontarmos mecanismos,
propostas, no sentido de superarmos um certo "imobilismo
ambiental" que se seguiu à conferência do Rio.
Esse imobilismo se reflete no fato de que, entre outras
coisas, a indústria e o comércio de armas continuaram a pleno
vapor, as relações comerciais perversas entre os chamados
Primeiro e o Táceíro Mundo continuaram, as usiilas nucleares
estão aÍ', por todo lado, os recursos para meio ambiente, com raras e minúsculaS exceções - , continuaram na gaveta.
A tecnologia limpa não apareceu. Meio ambiente não se tornou a prioridade que esperávamos e pela qual lutamos.
Acredito que é neste campo que está o nosso grande
desafio, aqui está nossa agenda para os próximos dias nesta
nossa Con:t;erência.
No caso da amazônia, da comunidade dos países amazónicos, por exemplo, são dezenas de milhões de seres humanos
que carecem de projetas que gerem empregos, projéfoS que
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utilizem nossos recursos em benefício do desenvolvimento
baseado em tecnologia limpa.
Por que o Primeiro Munao, em vez de pressionar pela
proibição da exploração das nossas madeiras, do mogno, por
exemplo, porque não estimula, com recursos, o manejo florestal, a exploração florestal racional, auto-sustentada?
A mesma coisa com relação a estradas de integração interamazónica, como a BR-364: porque pressionam, a pretexto
ambiental, a construção de uma rodovia cujo valor para o
intercâmbio e o desenvolvimento regiOnal é estratégica? A
mesma coisa em relação a esse meganavio japonês, o Akatsuki
Maru, verdadeira ameaça ecológica ambulante, com suas 1,3
toneladas de plutónio circulando pela nossa costa. São problemas que continuam aí, de pé, clamando por uma maior preocupação ambiental por parte das superpotências capitalistas.
O que quero dizer é que cabe a nós, cabe, portanto,
'ao poder legislativo mundial, à representação parlamentar
mundial aqui presente, lutarmos para que meio ambiente entre, definitivamente, na agenda de _tqdas as nações. E, em
particular, entre na agenda das naçôes que mais decidem,
que mais concentram recursos, que mais drenam nossas riquezas e que são aquelas que, são as que mais sujam a terra,
o conjunto da biosfera.
Esse é o sen~imento que, com certeza, mobilizou nossas
melhores forças até aqui e- que nos -levará, nesses dias de
Conferência, a um esfoiçó criativO e bem cõncreio no sentido
de trazermOs a Eco-92 à prática de cada nação e do conjunto
das direções políticas e dos governos do planeta.
Temos que buscar os mecanismos legislativos, institucionais e, ao mesmo t~~po, s~_~si~ilizarmi?S -~- p<;Jpulação, a
sociedade Orgã:nízada, nessa cruzada em defesa da vida riO
planetã.. Com a plena consdéncia de que o engajamento da
população na luta contra a degradação ambiental só vai se
dar plenamente, produtivamente, na mesma medida em que
a degradação máxima, que é a da poluição periférica das
grandes cidades, a da exclusi:io social, seja levantada a plenos
pulmões por todos os ambientalistas do niunao:
Este é um divisor de águas que separa o arnbientalismo
de pouco alcance, o ambientalismo de moda, do verdadeiro
ambientalísmo que lufa pela humanização do planeta, pela
harmonia plena homem-natureza.
Todas essas questões globais, planetárias preocupam a
nóS, países-membros do parlamento amazónico. E, com certeza, a elas voltaremos quando do nosso encontro de março
do próximo ano. Naquela oportunidade, na segunda quinzena
de março de 1993, o Parlamento amazónico estará reunido
em Brasília. examinando, como um dos itens do seu programa,
a avaliação dos resultados da Eco-92. Estará enfocando e,
portanto, tratando de dar formas concreta~. a tudo de importante que vai ser formulado e proposto aqui e agora nesta
nossa conferência interparlamentar.
A preocupação nossa, dos países- da bacia amazónica,
é muito forte no sentido de que todas as boas idéias, todas
as propostas de intercâmbio, e de mais profunda integração
e desenvolvimento ambientalmente correto, tenham sua aplicação na região amazónica, na região de maior massa florestal
úmida do planeta.
Nessa medida, depois de criarmos, através do próprio
parlamento amazónico, a Unipam (Universidade Pan-Amazônica), sediada em Manaus, nós estamos empenhando todos
os esforços no sentido da sua completa implantação. Nossos
esforços são no sentido de que a Unipam, que funcionará
nos moldes da Universidade da ONU em Tóquio, possa ala-
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Nada diz respeito às nossas exportações através dos Porvancar o pleno desenvolvimento de ciência e tecnologia numa
tos de Vitória.
linha de total apoio para o desenvolvimento auto-:_sustentável.
E nem tem a grandiosidade de urna produçção agrícola
O êxito da Universidade Pan-Amazónica na condição
recorde.
de centro de estudos aprofundados sobre os recursos biolóMas, para nós, capixabas, é um acontecimento impor~
gicos e minerais-=- Córii ênfase -para a biodiversidade -poderá
tante, de suma importância, pois nos leva, e nos eleva, ao
significar a abertUra de toda uma etapa de importantíssima_
pesquisa científica nessa área, não somente para os países
cenário inte'rnacional.
Subo a esta tribuna nesta manhã de sexta~feira, para co:
amazónicos mas para os demais países em vias de desenvolrnunicar que, pela primeira vez em toda sua história, o Estado
vimento da África, da Ásia e de outras regi~es do planeta.
do Espírito Santo ingreSsa no Guinnes Book, ou seja no famoso
Esse é o propósito do qual estamos imbuídos, nós do Parlalivro dos recOrdes.
mento-amazónico.
O Parlamento amazónico, como órgão poit"a-voz do
É isto, Senhoras e Senhores Senadores, por causa de
maior ecossistema do planeta, sente-se, nesse sentido, profunuma marca alcançada pela pesca capixaba.
damente responsável e comprometido com os destinos da reRefiro-me à conquista obtida pelo empresário Paulo R o~
gião e com todos esses desafios de grande magnitude que
berto Amorim, que, no dia 29 de fevereiro deste ano, no
se colocam para todos nós.
litoral capixaba, pescou um rilarlim de 636 quilos cerca de
E este é o nosso desafio maior. A preocupação-, da comu200 quilos a mais do que o recorde anterior.
nidade de países amazónicos, do Parlamento amaZónico (blo,C! fato define, de urna vez por todas, que o litoral do
co de 8 países unidos através do mesmo ecossistema) é a
Espmt~ Santo, é um dos maiores estuários de pesca do país,
de contribuirmos, neste fórum privilegiado, para que a Eco-92
e o maJOr do Brasil e um dos mais importantes de todo o
comece a dar seus frutos maiores.
~und<:>, no que diz respeito à concentração de marlim. Lá,
Era o que tínhamos a dizer. - Senador Ãluizio Bezerra
n~clu~Ive, é .que se realizam os principais torneios internaDura"nte o discurso do Sr. Alufzio Bezerra, o Sr. . ctonaJs
para a pesca do rnarlirn.
Gerson Camata deixa a cadeira da preSidênciti, qUe é ·
Por
isso, é que registro este acõntecirnento com- enóime
ocupada pelo Sr. Magno Bacelar.
alegria, e parabenizo a todos os praticantes da pesca de meu
Estado, através do Paulo Roberto Amorim, pelo extraordiário
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) _: V. Ex• será
atendido, nos termos do Regimento.
' feito. Cumprimentamos, aliás, que se multiplicam, pela decisão de Paulo Amorim em doar, para orfanatos, toda a carne
Concedo ~ palavra ao nobre Senador Gerson Camata.
do peixe capturado .
. O SR. GERSON CAMATA (PDC - ES. Pronuncla Por fim, quero incorporar a este pronunciamento, cópia
o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, s~s e Srs. Senadores, de Certificado concedido no último dia 15 de outubro pela
nas oportunidades em que tenho ocupado esta tribuna para
Internàcional Game Fish Association, com sede na Flórida,
falar sobre o Espírito Santo, na grande maioria das vezes
. reconhecendo o recorde alcançado por Paulo Rob_erto Amo~ infelizmente, os temas em questão não são nada abonadores;
rim.
· pelo contrário, só deslustram a imagem do meu Estado.
Enfim, um aCOJ?,tecirnento _gue enaltece o Estado do I;:__spíHoje, contudo, aqui compareço para falar sobre um aconrito Santo. Muito obrigado.
tecimento que enaltece o meu Estado, tão gratificante o é
para os capixabas.
DOCUMENTO A QUE SE REFERE O SR.
Não em, pelo contrário, o vulto de um descobrimento
GERSON CAMA TA EM SEU DISCURSO:
de um poço petrolífero.

Novemhr\> de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Sábado 28 9685

{
'

(

~~
..-.'ifo~.,
. -·P-J~...•.. ·$.''''r"
(.,
~

'

LD RECOftD.:
INTERNATIONAL GAME FISH ASSOCIATIOl\
PAULO

ROBERTO

A.

AMORIM

H.., been :.~worded a world angling a·ecord for a catch
ofthe hoavicst fish ofa specie> in au approved Hne das~ cat<-gory, and that the
catch \.,·as made in accol'dancc '"hh intcrnaric.H"tal atlgling rcgulations.

A'I"LANTIC BLUE MARLltl
Spedc,:1

ALL-TACKLE
RtcorJ C~<cl(t~IY

1,402 LB 2 OZ (636 KG)
Weight

FEB, 29, 1992
f>ale

o{ Cõltcl; ...

4

-w·------

VITORIA, BRAZÍL

. -...... ·-- ...... -.... -- ...... --· ..... -........ -..... ---- .......... ;. .................................... - .. ---------.------------ ..... -.--- .................-

9686 Sábado 28

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

O SR. PRESIDENTE (Magno Bac·dar) palavra ao nohre Sc:n~u.Jor Jutahy M:lgalh;.k•s.

Concedo .a

OSR.JllTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
o seguinte discurso.) Sr. Presidt..~nte. Sr•s c Srs. Senadores.
no momento em que a sociedade hrasilt'ira c as autoridades.
ainda mal refeitas da perplexidade. causada pelos acontecimentos dolorosos no presídio paulista de Carandíru. tentam
analisar a situação. outros fatos dramáffcos vêm <}gravar O
quadro das urgências nacionais.Entre pesarosos e consternados. aconipmi.hamos a suhlevação dos reclusos. ainda 'adolescentes. na unidade de atendimento de Tatuapé, onde Cles. supostamente, dcveriãm estar
recebendo tratamerltq~~-equado para reeducação e reinte~
gração- social. Os :SO internos, menores de idade infratores.
reagiram, segundo eles, aos maus-tratos de um funcionáiiO;
as imagens daquele bando de quase-meninos atrás daS-cercas,
cheirando cola, ateando fogo ao prédio, atirando toda espécie
de objetos aos favelados da redondeza representam bem _a
miséria a que chegamos.
_- Não é sem motivo que certos organismos internacionais
voltam suas atenções para o Brasil- melhor diríamos: carregam suas baterias contra o Brasil. Mais uma vez fl Anistia
Internacional, na sua luta constante pela prevalência dos direitos humanos. pronuncia-se- Contra a vJOlênda desses acontecimentos e exige a adoção de medidas _que revertam tais situáções. E mais uma vez· nossos brios ficam_fe:ridos, ao sentir
a interferência externa nos problemas que afetam a nação
brasileira.
A nós compete resolver os dilemas sociais que se apresentam sempre mai~ graves, pondo em risco a estabilidade das
instituições: De fato, temos que facultar aos- pais de família
condições de sobrevivência- um teto onde abrigar seus filhos
é o mínimo a que têm direito para tentar a vida com dignidade.
Temos que atender aos nossos idosos, sobretudo aos mais
carentes; simplesmente deixá-los à mercê d_a caridade pública,
em instituições que não respondem às suas necessidades básicas, não é admissível.
Com ainda maior urgência, temos que encontrar solução
para a nossa infância abandonada; e-ste é, sem dúvida, o mais
doloroso dos nossos problemas e o que compromete mais
diretamente nosso futuro como nação produtiva e independente.
O há pouco encerrado período de atuação presidencial,
que desmereceu o nome de Governo, propiciou, com seus
desvarios, o agravamento das mazelas nacionais. Vimos, por
exemplo, nas telas da televisão brasileira, no dia 8 de setembro, a cena dolorosa, como que premonitória destas mais
recentes~ de centenas de crianças sendo largadas à solta, nas
ruas, quando as instituições que as abrigavam fecharam suas
portas, por não disporem de recursos financeiros nem para
o pão do dia seguinte. Isso ocorreu -em Alagoas-, Estado da
Federação mais beneficiado pelas verbas da Legião Brasileira
de Assistência; E nós, senhores, ainda hoje estamos a indagar
pela aferição dessas Hbenesses" distribuídas os "carentes"
alagoanos ... Em que se tran formou
o alimento que foi
negado às crianças? Se outra destinação mais nobre havia
para as verbas alocadas, onde está a produção gerada pelos
"empregos" criados nas fábricas de pipoca e sorvete? Não,
senhores, não é hora de esquecer. É hora de cobrar, de punir.
Os crimes são graves demais para receberem perdão.
Promessas, essas foram feitas. Muitas. Com relação às
crianças e aÇolescentes, principalmente, foram "promessas
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não honrada<::;··. Uso aqui expressão similar à do articulista
do jornal Q Globo, do dia 22 de setembro. Lembra ele o
compromisso assumido pelo governo brasileiro, no Encontro
Mundial de Cúpula pela Criança, promovido pela ONU, dois
anos atrás, segundo o qual. na aplicação de recursos, se daria
prioridade à criança e ao adolescente. Havia, dentro desse
acordo firmado. determinadas metas a atingir, na área da
educação e da saúde, prhicipalmente.
Uma dessas metas consistia em garantir a escolarização
de no mínimo 80% das cri3.nÇ3s -o que não seria impossível
ao Brasil, tendo em vista que países muito mais pohres, como
a Tailândia e o Zimbabue, ainda na década de 80, apresentaram índices de conclusão do Primeiro Grau de 71 e 74%
de sua população infantil.
O acesso à escola, onde, além da instrução, as crianças
receberiam alimentação e Cuidados de saúde, foi, Senhor Pre~
sidente e Senhores Senadores, a grande promessa não cumprida pela equipe governamental. Criou-se uma expectativa
em torno dos CIAC, _que seriam a solução milagrosa para
o abandono dos pequenos. Aliás, faz dois anos que apresentamos uma alternativa mais condizente com a realidade brasileira, na forma de uma rede de escolas especializadas no atendimento aos carentes, onde haveria o envolvimento de suas
famllias, a preparação para o trabalho honesto, a adaptação
curricular às necessidades dessa classe social. Os CIAC, por
mais alarde que se fizesse no sentido de que iriam abrigar
o universo infantil, mostraram bem para que estavam sendo
criados: muito mais para exibir, na sua fachada imponente,
nas suas construções grandiosas, a megalomania dos idealiza~
dores. O fato é que as. ruas e as praças públicas continuam
povoadas pelos representantes desses quatro milhões de crianças, entre 7 e 14 anos, que não freqüentam a escola.
Tampouco a meta· de reduzir drasticamente as taxas de
mortalidade tem recebido atenção sufiCiente. O mais recente
estudo realizado pelo Unicef, Crianças na América, divulgado
no início deste mês de outubro, traz informações desalentadoras sobre o continente latino-americano: nada menos que
1 milhão de crianças perdem a vida, por ano, _em decorrência
de doenças facilmente evitáveis, como infecções comuns das
vias respiratórias, diarréias, sarampo. No Brasil, atestam os
estudiosos, continuam altíssimos os números de óbitos; a tnédia nacional é de 65 mortes até 1 ano de idade em cada
gru-po de 1 mil nascidos vivos, sendo que o Estado de Alagoas
registra_ mais de 120 mortes para 1 mil nascimentos; e a periferia da cidade de São Paulo atingiu 124 crianças mortas em
1 mil nascidas.
Mas a situação poderia ter sido invertida, senhores, se
houvesse seriedade e humanidade nos procedimentos dos responsáveis. Tanto é que no Ceará- Estado dos mais pobres
da Federação- comprovou-se uma redução de 31% na taxa
de mortalidade infantil, sem que se dispusesse, para empreender tal ação, de grandes recursos: foi bastante a vontade política, que definiu o realmente prioritário.
Diant_e de informações como essas, não há, senhores,
nenhum argumento que leve a minimizar a culpa dos que
deveriam ter guiado o País na direção apontada pela Organização das Nações Unidas, ou seja, no cÇtrtlinho d_o ~esenvol
vimento social. Os dois últimos anos fizeram aprofundar-se
o- fosso entre o reduzido número de privilegiados que vive
na ostentação, no luxo e a multidão desfavorecida que morre
de fome, de doenças, de miséria. Hoje, apesar de a população
brasileira ter visto reacender a luz de uma esperança, estamos
vivendo dias de tensão, pois os efeitos da anarquia económica
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estão aí: 53% dos brasileiros entre O e 17 anos são extreina-. política social p~ra minorar o -sofl-iniento da população carente. "Habitação, deve ser barata e popular" -diz ele, numa
mente pobres - são 32 milhões de crianças e adolescentes
que vivem em famílias cufa tértda mensal -nãO-a1Cã-nça nem
clara demonstração de que pretende estender o direito à moradia às classes mais desfavorecidas. Etn entrevista a uma rede
meio salário mínimo. Apenas a 19% deles é concedido ter
casa, beber água tratada.
- __
de televisão, mostrou sua preocupação com os idosos, reveÉ por isso que cresce a violência nas -ruaS ·a-as grandes
lando que pretende manter a LBA - obviamente saneada
cidades. Essa geração sem escola, sem alimento, sem orien- -sobretudo por causa da estrutura já estabelecida, da qual
tação para o trabalho honesto habituou-se à prática de atividadependem numerosos internos de idade avançada. Como um
des criminoSas. Adolescentes precocemente saídos da infância
primeiro passo, o PrOgrama de Assistência às Pessoas Idosas
passam a ser ameaça à sociedade, necessitando serem reclusas, deverá ser imediatamente revisto, pois as instituições de ampa·
reprimidas.
ro àqueles mais necessitad.os, os sem familia ~ sem recursos,
Est3mos quaSe diante de um impasse. Por um lado, temos
estão em situação precária, recebendo_ a diária insignificante
de Cr$4.000,00 por idoso.
parte da sociedade, já amedrontada, a exigir medidas punitivas
Senhores, não esperemos milagreS: Mas vamos mostrar
mais Severas para os menores infni.tores; de outro·;--temos instituições que tratam de crianças e adolescentes a levantar-se à sociedade brasileira que os novos integrantes do Governo
têm disposição para trabalhar com honestidade, a fim de descontra o abandono a que essas vítimas maiores da desigualdade
pertar em todos a consciêncíã. -de que também têln o dever
estão relegadas.
O instrumento' legal Que diredonaria tOdas as ações, o de colaborar, com seus esforços, com um pouco de doação,
Estatuto da Criança e do Adolescente, tornou-se alvo da críti- pelo futuro do País.
Era o que linha a dizer.
ca de__ uns e outros~ De fato, na situação tal como se apresenta
neste momento, a lei, saudada corno das mais justas e·inodernas, não está sendo eficaz. Mas, senhores, a legislação pode
O SR. PRESII>ENTE (Magno -Bacelar) - Concedo a
ser culpada desses problemas?
palavra ao nobr~ Senador Ruy Bac~_lar.
Uma breve análise das suas diretrizes provará que não;
O SR. RUY BACELAR (PMDB - BA. Pronuncia o
O que ocorre, na verdade, é que não se criou a in!rã--estrutura
seguinte discurso. Sem revisão do _orador.) - Sr. Presidente~
necessária -à boa aplicação da lei. Onde estão as escolas para
Srs. Senadores-, hoje, pela manhã, aqui em Brast1ia, a Confeatender a toda a população infantil? Onde estão as unidades
rência Interparlamentar ;sobre Meio Ambiente e Desenvol·
de recuperação dos infratores, providas de sistema reeducavimento, aprovOU moção de repúdio aos últimos acontecitive? Onde estão as ofertas de treinamento remunerado para
mentos ocorridos na Venezuela, nos seguintes termos:
os menores aprendizes? Onde estão as possibilidades de trabalho para os pais, de modo a evitar a ida das crianças para
"A, União lnierPar-iãffierit3r, p~los delegados pre~
as ruas? Onde estão os Conselhos Municipais, para orientação
sentes à Conferência Interparlamentar sobre Meio Arn·
às crianças e adolescentes_?
-biente e Desenvolvimento, tomou conhecimento, com
Enquanto se mantiverem tais chagas sociaíS, -que tanta
apreensão, dos acontecimentos cometidos contra a orvergonha nos causam, o Estatuto parecerá uma lei ineficaz.
dem constitucional na Venezuela, e toma público seu
Pois essa gefação crescida nas ruas, na conviVêíiCTa com o
repúdio a esse vergonhoso atentado à Democracia
crime, dificilmente será recuperada; e a segregação em institl!-~
mundial.
ções penais - mas desde que estas se adaPtem às caracte- q_ ~undo viye_ U_l~la etapa histó:r::ica, na qual a Derísticas dos adolescentes, pessoas em desenvolvimento ·- __ mq_cracia, o respeito aos direitos fundamentais do ser
apresenta-se como única solução.
humano -e o direito ao desenvolyimento sustentável
De agora em diante, é preciso salvar nóssas crianças.
tornaram-se, em escala universal, os esteios de uma
Nessa tarefa, um dos órgãos governamentais que mais responnova ordem internacional mais harmónica e mais justa.
sabilidades tem é o Ministério do Bem-Estar Social, sob a
Confiarite na preValência desses valores, e co-nhedireção do Ministro Jutahy Magalhães Júnior~ que, logo ao
cedora do enraigado apego do povo venezuelano à vida
assumir, verificou a falta de ciitéiio e d·e ética -distribuição
democrática, a União Interparlamentar está certa de
das verbas dessa pasta. Para ilustrar: só na última semana
que a ação de grupos minoritáriOS nãO prejudicará o
de atuação da antiga equipe, foram distríbUídOs 87 bilhões
curso da vida institucional na República da Venezuede cruzeiros, sob chancelas diversas, que disfarçavam favorecila."
mentos escusas.
Era
o que tinha a dizer, Senhor Presidente.
Tenho certeza de que o novo Ministro será fiel aos seus
propósitos de manter absoluta transparência em relação à
COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADORES:
gestão das verbas públicas. Em sua entrevista ao Correio Brasi~
liense, no último dia 26/10, ele declarou que precisa da particiAlmir Gabriel - Aluízio Bezerra - Carlos De'Carli pação da Igreja, das entidades como Unicef e Apae, no sentido
Dario Pereira- Divaldo Suruagy- FlavianO Melo -Gerson
de estabelecer metas, prioridades, a fim de realizar o bem Camata - Guilherme Palmeira - Henrique Almeida comum. "Nós vamOS eilg3jãf a socie~dade na crença de que
Humberto Lucena- Hydekel Freitas_- João Cal~on
é possível fazer uma gestão que tenha a democracia COmo
João Rocha - Josaphat Marinho - José Fogaça - José
fundamento básico e a ética como princípio fúridamental"
Sarney- Jutahy Magalhães- Lavoisier Maia -LourembÚg
-disse ele.
Nunes Rocha -:-.. J;..ourival Baptista - Luiz Alberto - Man·
O novo MiniStro tem consciência das dificUldades a en- sueto de Lavor - MárL'io Lacerda - Mário Covas - Meira
Filho - Moisés Abrão - Nabor Júnior - ·Ney Maranhão
frentar, pOis muito há que fazer, com um orçamento restrito
e já compiometido. -Entie-tantõ, o seU senSO de justiça ori~m -=--:Pedro Teixeira ---RaimtiildO Lira - Ronaldo Aragão tará suas ações, de modo que possa ser desenvolvida uma Teotónio Vilela Filho.

na
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O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas ao
Projeto de Lei do _Se_na_clo_n" 167. de 1992. de iniciativa da
Comissão Parlamentar de Inquérifo. criada pelo Requerimenw
to n" 52/92MCN, apresentado como conclusão do Relatório
n" Il/92wCN, que estabelece limiTe de gastos eleitorais permitidos por partido político e dá outras providências.
.
Ao projeto não fotaril oferecidas emendas.
A matéria será despachada à Comissão de Constituiçào,
Justiça e Cidadania.
- O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) - A Presidência
vai encerrar os trabalhos, designando para a sessão ordinária
de segunda-feira a seguínte

ORDEM DO DIA
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar)- Está encerrada
a sessão.

DE RESOLUÇÃO
1 PROJETO
DE 1992
de

N" 88,
(Em regime

PARECER, sob o n° 412, de 1992, da ComiSSiio
-de Constltulçllo, Justiça e Cidadania. favorável, nos
termos do Substitutivo que oferece.

5

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
N" 50, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C",
_
do Regimento Interno)
· Discussao, em turno Cmico, do Projeto de Decreto LegislativO no 50, de 1992, de autoria do Senador Esperldiao
Amin, que susta os atas normativos do Poder Executivo que
estabeleceram atuallzaçlio monetária nos financiamentos rurais ou de depósitos bancários nllo remunerados. (Dependendo de Parecer)

6

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 72, DE 1992
.

(Em regime de urgencia, nos ternos do art. 336, "C",

urg!ncia nos termo1 do art. 336, "c", do Regimento Interno)

do Regimento Interno.)
Votaçao, em turno Cmico, do Projeto de Reaoluçllo n°
88, de 1992 (apresentado como concluafto do Parecer n° 413,
de 1992, da Comissao de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Camb6, Estado do Paraná, a
contratar operaçao de crédito, junto ao Banco do Estado
dQ Paraná - Banestaclo, com recur:100 do Fundo Estadual
de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de nO\'eeentos
e dez milhQeo de cruzeiros, destinados a ob~aa de infra-estrutura naquela municipalidade.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
W89,DE1992

2
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Discussao, em turno Cmico, do Projeto de Reaotuçao
no 72, de 1992, (apresentado como conctusao do Parecer n°
396, de 1992, da ComiSSiio de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Santa Catarina, a realizar operaçao de credito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, no valor
de tres bilhoes, setecentos e cinquenta e oito milbOes, cento
e vinte e seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros, atualizados peta Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, destinada. à
pavimentaçao da Avenida Belisárlo Ramos, naquele município.

(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
·
Votaçao, em turno Cmico, do Projeto de Reaoluçllo n°
PROJETO DE RESOLUÇÃO
89, de 1992 (apresentado como concluafto do Parecer no 414,
W73, DE1992
de 1992, da ComiMao de Assuntos EconOmicos), que autori(Em regime de urgencia,. nos temos do arL 336, "C",
za a PrCfeitura Municipal de lbipora, Estado do Paraná, a
çontratar operaçllo de credito, com o Banco do Estado do do Regimento Interno)
DiscuSSiio, cm turno Cmico, do Projeto de ReaoiUÇIIo
'>afaná - BANESTADO, dentro do Programa Estadual de
Jesenvolvimento Urbano- PEDU, no valor de dois bilh!les no 73, de 1992 (apresentado como conctusllo do Parecer n°
e cruzeiros.
m, de 1992, da Comissao de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Flora!- PR, a contratar opePROJETO DE RESOLUÇÃO
raçao de credito com o Banco do Estado do Paraná - BAN" 68, DE 1992
NESTADO pelo Programa Estadual de Desenvolvimento
(Em regime deurgencia, nos temos do art. 336, "C", Urbano - PEDU, no valor de cento -e cinqUenta e nove mi.o Regimento Interno)
lb!les e quinhentos mil cruzeiros.
Discusaâo, em turno Onico, do Projeto de Reaotuçao
no 68, de 1992, de iniciativa da Comissao Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reesPROJETO DE RESOLUÇÃO
trutura a Subaecretaria de Assistencia Medica e Social. (DeW74, DE1992
pendendo de Parecer)
PROIETO DE LEI DA CÂMARA
(Em regime de urgencia, nos ternos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
W 11, DE 1991-Complementar
Discussao, em turno único, do Projeto de Reaotuçao
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C", no 74, de 1992, (apresentado como conciWIIIo de Parecer n°
do Regimento Interno)
398, de 1992, da Comi..ao de Assuntos EconOmicos), que
Discusaâo, cm turno IÍIIÍCO, do Projeto de Lei da cama- autoriza a Prefeitura Municipal de Argos- MG, a contratar
ra no 11, de 1991-Complementar (n° 68/89-Complementar, operaçao de credito no valor equivalente a Cr$295.508,889
na Casa de origem) de iniciativa do Miniattrio P6blico da BTNF!fRD junto ao Banco do Desenvolvimento de Minas
Unilto, que dlapOc IObre a organi7J!çtlo, as abibuiçOes e o es- Gerais, destinados a aplicaçao em obras de infra-estrutura
tatuto do Minlattrio P6blico da Uniao, tendo
no Município.

7
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9 ~~l~llJ3SOLlJc;:AO

.

(Em regime de L'fgeJ!cia, n.. ternoa do art. 336, "C",
do Regimento lntemO)
•
Dmcnal'o, em turno 6nic:o, do Projeto de Lei n• 7S,
de 1992,(apraenta<!o como coac:lulllo de Parecer n• 399, _de
1992, da CoiDõllt!!> de ~101 Ecolll'mlml}, que antotmL..
a Prefeitura Municipal de Dona Emmn, &lado de Santa Catarlna, a contmll!r operaçllo de c:r61lto junto ao Banco de
~ do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, DO Vlllor de cento e quarenta e oete mil"""" duzentoa e quarenta e cinco mil cruzelroo, DO Ambito do PROUIUJ,
para~ de - d e infra-eotrutura IIIKjDela lll!JDicipalldadc.
PROIBTO DE RESOWÇÃO
N" 70, DE 1992
.
.
(Em resme de !!r&encia, De» ternoa do art. 336, 'C",
do RtJimento Interno)
DiJcn!dO, em IUmO iiak:o, do Projeto de Raoluçllo
Jt' 76, de 1992 (apreoeatado COtDO conclulllo de _Parecer n•
400, de 1992, da Olrn!""!!o de A&!UDIOI EconOmicOa), , que
autoriza a Prefeitura Muolclpal de Alto Alegre - RS, a contratar operaç1o de cRc!ito DO valor de cento e oitenta milbOea, quatrocen~ c doze mil e 1'inte e um cruzeiros e no"' centlMll, jnnto 110 Banco de DeacnwlvlmCDto do Estado
do Rio Grande do Sul S/A- BADESUL, delliDadol il em:uÇIIo do Programa Integrado de Melhoria Soc:ia1.
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PR01ETO DE RESOLUÇÃO
N" 77, DE 1992
(Em regl.me de !!r~ nc» teme» do art. 336, 'C",
do lleJÚIICilto Interno}
.
~.
turno 6nlco, do Projeto de Raoluçlo
.N" 77, de 1992 (~ ccmo CODclulllo de Parecer n""
<401, de 1992, da ~ de ÀIIUD!a. Eca!l'lmlool), que autoriza a Prefeitura Mm!lclpal de MedlaDelra, DO 1'aran6, a
realizar operaç!!o de crtdlto junto ao Banco do &tado do
Panul6 S/A- BANESTADO, DO valor de doia bilhOcl de c:ruzeiml, delltb!e!!os !I lmpl3ti!ÇIIo de obras de lnfra-eltnltura
naquele lll!!!!!<.'fp!o.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 78, DE 1992
(Em repme de ur,encla, nc» teme» do art. 336, 'C",
do Rt.Jimmto l!:!«tl!o)
. ~. t!mJo 6nlco, do Projeto de Raoluçllo
Jt' 78, de 1992, (IIJIIaeDt!!do como CODellllllo de Parecer 11"
-402, de 1992, d!l ~de ÀIIUD!a. F.l:oiitlmi<:ol), que antoriza a Preleltura Muolclpal de Slo MiJue1 do J&ullçu ·PR, a real!!!!!' ~ ele cmHio junto ao beDco do Eliado dO Parané S/A·-_ BANESTADO, DO valor total de 4oia
bilhOcl e cem milbOes de eruze1r011, del'inadOII·il implantaçllo
de obras de lnfra-atrutnra.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 79, DE 1992
(Em reJ'1m <1e w&enda, nc» teme» do art. 336, 'C",
do Rtllmento Interno)
~
turno 6nlco, do Projeto de RaoluçAo
Jt' 19, de 1!192,- (apreaeatado como caaci!IIIO de Parecer o•
403, de 1!192, da C ' rto de "-ata. EcoaemlcOII), que au. tor1za a Prefdtl!ra Mll!k:IIMI de·Rollncl!a, DO Par8D6, a reall_. _opei~. ~ ~I!D j!!DIO ao Banco do lllt8do do Pira-

11

=

12

13

em

Sábado 28 9689

DA S/A- BANESTADO, DO wior de ate oitocentos e cinquenta e doia mi1hOo:a de cruzciroo, destinados il implaotaç!o de
obras de infra-atrutura naqueiB lll!JDicipalidade.

14

PROJE'IU DE RESOLUÇÃO
N" 80, DE 1992
(Em regime de Uf&encia, nos temos do art. 336, 'C",
do llegimcnto Interno)
Discu&ISo, em turno !loico, do Projeto de Resoluç!!o
11" 80, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer n"
404, de 1!192, da Comiaal!o de AasuniOI EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina - Pll, a contratar
operaÇIIo de credito juuto ao Baoco do Estado do Paraná
S!A - BANESTADO, DO wlor total de dezes!ete bilhllea de
cruzeltos.
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PROJ1!TO DE RESOLUÇÃO
N" 81, DE 1992

(Em regime de ur&enc~a, noo tem~ do art. 336, 'C",
do Regimento Interno)
DiacuMAo, em turno 6oico, do Projeto de Resoluçllo
D" 81, de 1992, (ap<aentado como conclusllo de Parecer n•
40S, de 1!192, da Comiuao de AssuDIOI EcnnOmicos), que autoriza a Prefeitura de Leobcrto Leal -se, a conJratar operaÇIIo de credito iDterDO, junto ao Banco de Dcoenvolvimento
do &lado de Santa Catarina S/A - BADESC, DO valor total
de trezeniOI e quarenta e quatro ~ IICilceololl e aetenta mil cruzeiroe, atueli?l!do! pela Ullldadc Fl8cal de Reterencla-UFlR

16

PROJE1U DE RESOLUÇÃO
N" 82, DE 1992
(Em regime de w&eocla, nm temos do art. 336, 'C",
do Regimento liltemo)
.
Jlltc>WIIo, em turno 6nko, do Projeto de ResoluçAo

Jt' 82, de 1992. (apreRDtado como conclusao de Parecer n"
«16, de 1!192, da Comialo de AYwlta. EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Gralea - PR, a contratar operaçi!O de c:r6llto jnnto ao Banco do Estado do Pa1'8114 $/A, DO Vlllor de quinze bilhOcl de cruzeiro!, dentro
do Programa Elladulll de Dc3:nwlvimcDto Urbano (PEDU).
PROJE'IU DE RESOLUÇÃO
N" 83, DE 1992
(Em repne de urgencta, noo temos do art. 336, "C",
. .
do lleJÚIICilto Interno)
:Dilculllo, em turno OOko, do Projeto de Rao!UÇIIo
Jt' 83, de 1992, (apreiCDtado como conclllllo de Parecer n•
«n, de 1992, da CM ' lo de Anunta. EcnoOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal ele Gulmar8nia- MG, a contratar nperaç1o de cmHio Jl!llto ~ro Blmco de DcacnwMmento de MiDaa Gerais S/A- BDMG, no valor de trezcotco mi·

17

lboea de cruzeiros.

18
(Em

PROJE'IU DE RESOLUÇÃO
N" 84, DE 1992
regime de ur&encla, nos ternoa do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
.
DilocuuAo, em turno 6oico, -do Projeto de RtaolUÇIO
Jt' 84, de 1992, (apre~e~~tado CO!IIO caaclulllo de Parecer o•
«<II, de·
da Comillllo de Amlllta.l!c:onllmlcu)i que autoriza a Prefeitura MUD!ciplll de Guaplrlllm - PR, a coalratar nperaç1o de c:r6llto jl!llto ao Banco do Eltado do IWa11& S/A, DO 'VI!Ior de c!uze!ltos e setenta e alUI mllbOel de cruzeii'OI.

1m.
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PROJEI'O DE RESOLUÇÃO
l(EmQ..rregime
85, DE 1992
nos ternos do

toriza a Prc!eitura Municipal de Campo Mour!lo - PR. a contratar operaçao de cr&!ito junto ao Banco do Estado do Pade urgencia,
art. 336, "C' ran4 - BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de
'"'' ~egimento Interno)
... ..
_ ' Deaenvolvimento Urbano - FDU, no valor de quatro bilbm
DL<eusa~~o, em turno l!nlcó, do Projeto de Reaoluçllo de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura naquela
·
"" ro, de 1992, (apreaentado como eoncluallo de Pareeer n• IDlnicipalidade.
;j;i, !!e 1992, da Comissao de Alauntoe BconOmlcos), que au""'7-" a Pr~itura Municipal de C8mpo Largo - PR, a conOFÍCIO
rr"""'" openiÇ4o de crtdlto junto ao Baneo do Botado do PaSI Z2, DE 1992
N"

,,~~-S!A~BANESTADO,oovalord!:ociabllhmdecruzeiroe.

20
PROJETO DE RESOLUÇÃO
- - N" 86, DE 1992
reS~me

22

(Em regln:le de urgencia, n08 temos do art. 336, "C', ·
do Regimento Interno)
.Ollcio no S/22, de 1992, alrlMs do qual o Governo
do Estado de Mlnas Gerais solicita autoriz8çlo para contratar operaçi)O de crtdlto junto a Companilla Vale do Rio Doce - CVBD, ao valor de doze bllbm de cruzeiros, destinada 11 eoncluaAo de obras na rocloYia BR-259/MG, no trecho
Governador Valadarca-Conaelbeiro Pena. (Dependendo de
Parecer)

de urgemlia, n08 terno& do art. 336, "C'
'
.. .
~. em turno Onlco, do Projeto de Reaoluçllo
.,. 86, de 1992, (apreacntado COIIiO COilCiua!Jo de Parecer n"
• 1 ~, de 1992, da ComissAo de AM!ntao EconOmlcos), que au,.,. •<.!! 11 Prefeitura Municipal de Silo Martinho - RS a con" ->!llt operaçllo de cr&!ito junto ao Banco de
m .,.., •El!!!do do Rio Grande do Sul - BAÓESUL, no valór
PROJEI'O DE LEI DO SENADO
L= •J!!!Dh<miOI! e quatro mllbOeo, trinta e tres mil, cento e seN" 77, DE 1992
!l tre. ~ e aetenta e .ete centll\'08, dentro do
,·c·~·""!l!:l!l Inteuedo de Melhoria Social - P1MES, para exeDilcuallo, em turno Suplementar, do Projeto de Lei
-c-c~-J de projetas de Infra-estrutura urbana e delcnwlvlmendo Senado n• 77, de 1992, de au!Qria do Senador Nelaon We~; !.w!ituctona!, naquela munlcipalida!:!e.
detin e outros Senhores Senadores, que altera o art. 4° da
Lei n• 8.4Z7, de Z7 de maio de 1992, que cllapOe sobre a concessao de subvençao econOmlca QliS operaçOes de cr&!ito ruPROJEI'O DE RESOLUÇÃO
~.o~ N" ln, DE 1992
.
ral, tendo
PARECER, aob n• 36S, de 1992, da Comlsiao
(Em regime de urg!ncia, n08 ternoa do art. 336, "C',
- Diretora, oferecendo a reclaçl!o do vencido.
·" "-~;;!meato Interno)
O SR. PRESIDENTE (Magno Bacelar) -Está encerrada
r~o. em turno 6nlco, do Projeto de Reooluçllo
é íti, de 1992, (aprcaentedo eomo conclusAo de Parecer n• a sessão.
·.- •, "" 1i'!i'l, t!!! ~ de AMuntoe EconOmlcos), qne au(úvtmliHe a sns6o à.r IO)wras e 30 minutos-i

(Em

• l:l~stme- Interno)

Deaenvo'lvimen-
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República Federativa do Brasil

DIÁRIO

DO CONGRESSO NACIONAL
SEÇÃO 11
TERÇA-FEIRA, 1• DE DEZEMBRO DE 1992

BRASíLIA :.._

SENADO FEDERAL
;SUMÁRIO
1- ATA DA 262• SESSÃO EM 30 DE NOVEMBRO
DE 1992
.
I :!.-ABERTURA
1.2-EXPEDIENTE

1.2.1 - Mensagens do Senhor Presid~J!~e.~ S,~p~Diica
-N• 374 e 375192 (n"' 752192 e 750/92; na origem,
restituihdo autógrafos de Projeto de lei sancionados.
1.2.2- Comunicação da Presidência
-Recebimento do Ofício n' 1.250192, do Presidente
do Supremo Tribunal_ Federal comunicando que aquela
Corte, em sesSão"- plenária realizada no dia 7 de outubro
do corrente ano, por maioria de votos. deferiu parcialmente
o Mandado de Injunção no 124'31400, para reconhecer a
existência da mõra·e notificar o Congresso Nacional a fim
de que supra a norma regulamentadora do art. 7~ inciso
XXI, da Constituição Federal.
1.2.3 - Leitura de projeto
_ _ __
-Projeto de Lei do Senado n' 171, de 1992, de autoria
do Senador Amazonino Mendes, que cria o Centro_ Fif!~TI
ceiro Internacional localizado no Município de Manaus,
estado do Amazonas, e dá outras providências.

1.2.4 - Discursos do Expediente
SENADOR LOURIVAL BAPTISTA-Continuidade de obras da hidrelétrica de Xingó:1.2.5 - Mensagens do Senhor Presidente da República
N• 147/92-CN, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei no 78, de 1992 - CN, que
autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orçamento FiScal
da União, em favor do Ministério da Justiça, cr-édito suplementar no valor de Cr$13.843.931.000,00 (treze bilhões,

oitocentOs e quarenta e três milhões~ novecentos e trinta
e um mil cruzeiros), para os fins que especifica.
- N' 148/92-CN, submetendo à deliberação do Con. gresso Nacional o Projeto de Lei n' 79, de 1992 - CN,
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União,- em favor do Ministério da Justiça e do Ministério
Público da União, créditos adicionais até o limite de
Cr$21578.330.000,00 (viritee tim bilhoes, quinhentos e
setenta e oito milhôes, treZentos e trinta mil cruzeiros),
para os fíns- que especifica.
-N' 149/92 -CN, submetendo à deliberação do Con-gresso Nacional o Projeto de Lei n• 80, de 1992 - CN,
que autoriza o Poder Executivo -a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, em favor do Ministério Público da União, crédito
suplementar no valor de Cr$320.180.000,00 (trezentos e
vinte milhões, cento e oitenta mil cruzeiros), para os fins
que -especifica.
- N' 150192-CN, submetendo à deliberação do Congresso_Nacional o Projeto de Lei n" 81, de 1992- CN,
que autoriza o Poder Ex~cuti.vo a abrir ao Orçamento Fiscal
da União, crédito suplementar no valor _de
Cr$1.299.380.000,00 (um bilhão, duzentos e noventa e nove milhões e trezentos e oítenta ~IIl-H _çruzeiros), para os
fins que :especifiCa. - -·N,15íí92 -CN, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei no 82, de 1992 - CN"
que autoriza o Poder Executivo a abfi! ao Orçamento da
_União, em favor do Ministério da Justiça e da Câmara
dos_ Deputados,_ctédito suplementar no vàlor de
· Cr$4.119.3!5.000,00 (quatro bilhões, cento e dezenove milhões, trezentos e quinze mil cruzeiros). para os fins que
especifica.
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EXPEDIENTE
CENTRO GRÁFICO DO SENADO FEDERAL
MANOEL VILELA DE MAGALHÃES

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL
re~pouabilldade da Mela do Soudo Fcdcnl

Diretor-Gcral do Senado Federal

llllpreuo •ob

AGACJEL DA SILVA MAIA

Diretor Eecutivo
CARLOS HOMERO VIEIRA NINA

ASSINATURAS

Diretor Ad.miniJtrativo
LUIZ CARLOS BASTOS

Diretor Indutrial

Semestral ······--··-··-··········-·-·--·-····-·-----·--·-·---·-·--- CI$ 70.000,00

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA
Diretor Adjunto

Tiragem J.2)0 exemplares

_ ----:- N" 158/92- CN, submetendo à deliberação do congresso Nacional o Projeto de Lei n' 89, de 1992 ~ CN,
que autOriza o Poder Executivo a abrir ao Oi"çamento Fiscal
da União, em favor de ope:i-ações áfi~íais de crédi~oRecursos sob supervisão do Ministério da _Economia. Fazenda e Planejamento -, crédito _especial até o limite de
Ct$459.000,000,000,00 (quatrocentos e cinqüenta e nove
bilhões de cruzeiros), para os fins que especifíca.
1.2.6- Discursos do Expediente (continuação)
. . . SENADOR F.LAVIANO MELO :-Aviltamento do
preço da borracha, com graves prejuízos para os seringueiros da Amazónia.
SENAOOR NABOR JÚNIOR- Crise da _extraçã_o
da borracha natural_, em face dos baixos preços no mercado
nacional e a liberação de sua imPortaçãO.- · ·
SENADOR EDUARDO SUPLICY ~Noticiário do
queautoriza'oPoderExecutivoaabriraoOrçam~n_toFiscal
Estado de S. Paulo de hoje, sobre a possível renúncia do
da União', crédito especial até 0 limite de
PresidenteafastadoFemandoCollor.
Cr$330.126.020.000,00 (trezentos e trinta bilhões, cento
1.2.7- Comunicação da Presidência
Edição, pelo Senhor Presidente da República, da Mee viri.te e seis milhões, vinte mil cruzeiros), para os fins
que-especifica,__
- -_ dida Provisória n" 311/92, que dis_ciplina o pagamento de
.vantagens qüe-me-n:Cíona e dá outras providências, e àesig9
nação da Comissão Mista iricuiribídã de emitir parecer so- N 155/92-CN, submetendo à deliberação do CoOgresso Nacional o Projeto de Lei no:> 86, de 1992- CN,
bra a matéria e fixação de calendário pã.fa Sua trarilítàção.
que autoriza o Poder Executivo a abrir ao Orç3.merito Fiscal
da União, em favor do Ministério da Economia, Fazenda
1.3- ORDEM DO DIA
e Planejamento, crédito suplementar no valor de
-Projeto de Resolução no:> 88~ de 1992, que autoriza
cr$5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros), para os
a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a
fins que especifica.
-.. ~-- cOntratar operãÇão de crédito, junto ao Banco do EStado
do Paraná- Banestado, com recursos do Fundo Estadual
-NY156/92-CN,submetendoàdeliberaçãodoCon~
de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de novegresso Nacional o Projeto de Lei no:> 87 • de 1992 - CN,
centoS e dez milhões de cruze,irqs, destinados a obras de
infra-estrutura naquela municipalidade. Apreciação sobres~
que autoriza o Poder Executivo a abrir aos OrÇári:tentoS
da União, em favor do Ministério da Educação, crédito
tada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
especial até o limite de Cr$8.355.450.000,00 (oito bilhões,
Projeto de Resolução n' 89, de 1992, que autoriza
trezentos e cinqüenta e cinco milhões, quatrocentos e cin~ . a Prefeitura Municipal de Ibiriporã, Estado do Paraná,
qüenta mil_ cruzeiros), para os fins que espec1fica. . a contratar operação de crédito, com 0 ;Banco do Estado
-N'157/92~CN,submetendoàdeliberaçãodoCondo Paraná~ Banestado; dentro do Programa Estadual
gresso Nacional o Pr_ojeto de Lei!)' ~S, de 1992 ~ CN, de Desenvolvimento Urbano~ PEDU, no valor de dois
que autoriza o Poder Executivo a aP~ir aos Orçamen~os
bilhões de cruzeiros. Apreciação sobrestada, nos termos
da União créditOs adicionais até o limite de· do al;'t. 174 do Regimento Interno.
Cr$468.906.331,00_(quatroCentos- e sessenta e oito bilhõ'es,
Projeto de Resolução n~' 68, de 1992, de iniciativa
novecentos e seis milhões, trezentosJ~_ trinta e um mil cru- - da Comissão Diretora, que :;tltera Q Regímento Adminiszeiros), para os fins que especifica.
trativo -do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria --

- N" 152192- CN, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n• 83, de 1992 ~ CN,
que autoriza :o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União,:créditos adicionais até o limite_ de
Cr$8.192.071'.000,00 (OífO bilhões, cento e noventa e dois
milhões, setenta e um mil cruzeiros), para os fins que especifica.
'
.. , .. ~ __ .
_
- N' 153/92 ~ CN, submetendo à deliberação do Congresso Nacional o Projeto de Lei n' 84, de 1992 ~ CN,
que autoriza. o Poder Executivo a abrir aos Orçamentos
da União~ créditó'suplementar no valoi- deCr$8.051.994.000,00 (Oito bilhões, cinqücntae um ~ilhões,
novecentos e noventa e quatro mil cruzeiros), para os fins
que especifiCa.
·
_No:> 154/92-CN, submetendo à_delib_e_:ra_ç_ão do Coogresso Nacional 0 Projeto de Lei n' 85, de 1992 ~ CN,

Dezembro de 1992

de Assistência Médica e Social. Ap~~~i~ç·ã~ sobie~tàd;,- ~Os. _ros, destinados à implantação de obras de infra-estrutura
termos do art. 174 do Regimento Interno.
·
· naquele município. Apredaçáo sobrestada, nos termos do
Projeto de Lei da Câmara n' 11, de'1991 - Comple:
art. 174 do Regimento Interno.
rnentar (n" 68/89- Complementar,. na casa de origem)
Projeto de Resolução n? 78, d.e 1992, que .autoriza
a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu - PR,
de iniciativa dei. Ministério Públic~: d_~ 1frii~o, que dispõe
sobre a orgânítaÇãõ, ãs atribUiçõeS o ·estatuto do Minis~
a realizar operação de crédito junto ao Banco do Estado
tério Público da União.Apreclação sobrestada, nos termos
do Paraná S/A - Banestado, no valor de dois bilhões e
·
do art. 174 do Regimento Intertro: ·.. :.
cem milhões de cruzeiros, destinados à implantação de obras
Projeto de Decreto Legislativo n' 50, de 1992, de auto.de infra-estrutura. Apreciação sobrestada, nos termos do art.
ria do Senador Esperidião Amin, que susta os .:ftOs norma- ·174 do Regimento Interno.
,
.
·:
tivos do Poder Executivo que estabeleceram autorização
---Projeto de Res_olução n? 79, de 1992! que aü~óriza
monetária nOs firianciãmel).tos ,:t,~rais oU de depósitos bancáa Prefeitura Municipal de Rolândia, no Paraná, a realiza~:
rios não remunerados. Apreciação sobrestada, nos termos
operação de crédito junto ao banco do Estado do Paraná
do art. 174 do Regimento Interno.
- ~ SIA ~ BANESTADO, no valor de até oitocentos e
Projeto· de Resolução n' 72, de 1992, que· autoriza
~nqüertta e doiS milhOes de crU.leifOs:·dêStinados -à-iírlplana Prefeitura Multicipafd.e Lages, Santa Catarinã, a realizar . tação de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
operação de crédito junto ao Banco -de DesenvolVimento
.Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174 do Regido EStado de·sa:nta Catarina -8/A·- Badesc, no- valor de
mento Interno .
três bilhões, setencentos· e cihqú6nta e.oitO milhões, -ceitto
. · Projeto de Resolução n' SQ, d~ 1~92, que autoriza
e vinte. e seis mil, seteCentos cihQ.üenta cruzeiros, atuali- • :1. ·p-refeitura Muriici"pal de Londrina -'- PR, a cOritratar
zados pela Unidade Fiscal de Referéncia - UFIR, desti- · operaçao de crédito junto ao BaricO do Estadó do Paraná
nado à paVimentaçáÕ dá Avenida ~elisário Ra:mos, 'Ilc;ü:J'léle · S/A -BANESTADO, no valor total de dezessete bilhões
municípiO. ApréCi8çlíõ sobre.siad;~, nns termos do 'att. 174
-de cruzeiros. Aprecia~ sobrestada, nos tenDes do art. 174
do RegirÍtento Interno.
·
dq Regimento Interno.
._
.
_
Projeto de ·Resolução ·n'
de 1992, qt:ié ~utoriza
_ . Projeto de R:esolução n' 81, 'de 1992, que autoriza
~ Prefeitura Municipàl de FIOrã( ,.:__PR~ a c9ntraf<:\r _opera·a_ Prefeitura de Leo_berto Leal- ~C. a contratar operação
ção de crédito" com o "BanCo dó Estado do Paraná'- Banesde credito inteniô, junto ao Banco de_ Dese-nvolvimento
tâdó péJo'PrOgra"ma Estadual dé Desenvolvi:triento Urbàrio
do Estado de Santa' Catarina -sJA .....! BADESC, nO_ valor
- PEDU, no valor .de cento e cinqUenta e no~e ~lhões
tqtai·de· trezentos e quarenta e'ciúatro'·milhões, seiscentos
e quinhentos mil cr.uzeir?~· AprêÇi~ção· ~bresbld"a, itó& ter- 'e ·setehta mil cruzeiroS, atualizados pela- Unidade FisCal
DlOS do art. 174 do Regimento Intell)o.
_ , · ' • • ' •de Referência- UFIR. Apreciação sobrestada, nos termos
Projeto de Resolu~áq h' 74, 9e ,1992,_gue autoriza
do art. 174 do Regimento Interno.·
a Prêfeitú.ta Municipal de Argos-- MG, ã:Contratar'opera· · Projeto de_. Resolução n~ 82,. de 1992, que autoriza
çi!O de crédito no valorequivalente a Cr$295.50&.8891lTN/
a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa- PR, a contratar
TRD junto aó Banco do DesenvolVimento de Min3S Ge·operação de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná
rais, destinados'a l:lplicação 'em 'obra~ de infr~-es{rutura
S/A, no .valor de quinze bilhões de cruzeiros,. dentro do
do MunicípioTAPreciBção 'sobf~ta4a, nos _termos do art. .Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano (PEDU).
· ·_ -- · · _ __ Apreciação sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento
174"do Regimen\6 Interno: ; • •
Intefi!(),,
,
.' ·. P:t;~jeto de -~~S~IUÇ~O ~; 7~; ,de)992; qu~-;au~ÇQia
a Prefeitura Mumcxpal de _Dona Em,Il).~ •. Est~dq- de Santa
• ___.P-rojeto de ~esolQ.ç_ão n9 83, de 1992, que autoriza
Catarina; a conlràiar operação de ctédito junto ao Banco ~ :Pref~ittJ.ra Muntcipal de Guimarânia ...:_ MG, a contratar
de Desenvolvi!lientô áo Estado. de Sarit:i · Cafuilna S/A operação_ de crédJto.junto ao Banco de-Dese-nvo.Ivime,nto
Bad~sc, no valor de cento e quàrentaesete milhões, duzenQe Minas Gerais ·S/A - BDMG, no valor de_ trezentos
tos ~-quarenta e cinco mil cruzeir~s. no_ ªmbíto_ do
milhões de cruzeiros. Apreciação sobrestada, nos termos do
.PROURB, para realização ~e+ qbra~ ~e !nfr'!-~~trutpra n~
art. 174 do Regimento Interno. _
.
quela_ m~nicipalic_lad,e. Aprec:;i~çã.o, ~obrestad.a, p.os ~e~mos
.. _ Projeto de -Reso~ução n"' 84, de 199~, que autoriza
_ do ~rt. 174 do Regimç!)to.Interno.
à.P,.tefêitUra Municipal de Guapírãm~-::- PR, a contratar
Projeto de Resolução n••76, ·de 1992, qua .autoriza ·operâÇáo'de crédi'tó jUnto ao Banco·do·Estado_do Paraná
a Prefeitura Municipal de·A-Ito ·Alegre,.... RS,.a contratar 'S/A,'TIO 'valor dÇ' ·duzentos e setenta e .oi'tó -niillióes de
operação·de crédito·no valor tlé centd.e oitenta-rrillhões, · drUZehos~ Apreci8Çã-o_sobrestada, noS te"rmos do art. 174
du Regittiento Iniêrno.
' -·'
quatrocentos e tlbze. mil e vinte e um· crilzeirqs e·_ nove
centaVos; junto ao Banco de D~envolvimento do Estado
Projeto de ~e~Ôlução n9 85,_ de 1992, que autoriza
do Rio Grande"do Sul S/A- BADESUL, destinados à
a Prefeitura Munidj:)al de Campo Largo- PR, a contratar
execução do Programa Integrado de Melhoria Social. Apreoperação de créditO junto ao Banco do Estado do Paraná
ciação sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento lnSIA - BANESTADO, no valor de seis bilhões de cruzeiros.
temo'
·,; · · ll.l>reciaçlio sobresàlda, nos termos·do art. 174 do Regimento
' ·
Projeto de ResoluÇão' h~ 77; dE: 'f992, qúe aUtoriZa - Interno: ·
· ' Projeto de ReSolução n? 86, 'de 1992, que autoriZa
a Prefeitura Mun\ci_p'~! ~~ ~edi~ri.eir~J IJ-C? P~ran~:·â ~e:alizar
operação .de crédito JUnto__ao flanco ~o ,Esta<jo "do· Paraná _ ·à Prefeítuta Municlpál de São Martinho - RS, a contratar
SIA- BANESTADO, no valor de dois bilhões de ~ruzei- ·operação de cr~dito junto, ao Banco d~ Desenvolvimento

e

e
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-_;I~~J ~)i~'- ./j'~O:.I J\_:l- 1 •';'~.1>.~·'# 'lt""· ~·
.>>l
(~::r-~-";•
-do Estado do Rio Grande do Sul- BADESUL, nq valor. . · .:_Projeto "de Lei do 'Se'n{íllo: n' 352; de 1991, que
de quinhentos e quatro milhões, trinta'e três mil, cérito."e ' , uispóe'•Óbte aiÍ~)'áÇiio ~)..ei n' 8.112, de 1990. À Câmara
setenta e três cruzeiros e -~tenta e s~te centavos, dentro
dos Deputados ...
do Programa Integrado de Melhoria SÓcia!- PIMES, para ·
""'- Proje(Ó',dêtt!'ei'do Senado ri• 371, de 1991, que
execução tle projetas de infra-estrutura urbana e desenvolautoriza a Uniãó a doar, à União dos Escoteiros do Brasil
vimentO iilstih.tCiórial, naqúéla municip"alidade. APreciação
-Região de Mato Q19~so do Sul, o iroóv.el que:{ menç!çma.
sobrestada, nos termos do art. 174 do Regimento Interno.
À Câmara dos Deputados.; . , . , ' : . . . . .', : ,·, , , ,
Projeto de Resolução n' 87, de 1992, que autoriza
-Projeto de Ls:LdQ Senado n' 383, de 1991, qué ·
a Prefeitura Municipal de Campo Mourão- PR, a contraconcede pensão especial a Sebastião Bernardes de Souza
tar operação de crédito junto ao Banco do EstadO_do Para~
Pta.ra.§~qá_ gut:ras pr~i#nci~~.. À Câ~at;a.qos J?~qqt~_dos.
ná - BANESTADO, cdin recursos' do Fundo Estadual · , , ·~PrOJeto de L!" do $e'!ado n? l:i,de \?2;f, que.acres: ••
·de Desenvolvimento. Urbano -FDIJ, no valor de quatro ,.centa,parágrafo únicp, ~ç ,art. _da:.Lfi i).', L0'Z9, d~ '10."
bilhões de cruzeiros;·des'tin'ados a obrás·de infra-estrutura .de aoril de 1950, e dá putras ptovtd~ncras.- A Câinai:<ld'l' ·,
naquela~ municipalidade. Apreciação sobrestada~ nos _ter~
Deputados..
.
-..... · · _ -.:"
·.:·~~·
mos do art. 174 do Regimento Interno.
----- ------_--_~Término do prazo para a:prese_~(a~ ~e enié~_ . ·-.~os~:~
Ofício S/22, de 1992, através do qual o Governo do
Projetos de Lei da Cãmara n• 57(9Ç_, 6,219):L~.10f1íl!,i~~d •
Estado _Qe Minas Gerais solicita autorizaÇão para cohtratar
que .aos ._mesmos nãQ .fçt:~ apresenta.d.~. c;:m~nqas.!, r. -; 1 . -~ ~ ~f'
operaçãq ~!' précfi\o, j;uni<j ~ Compa0h!'ia Vale do R,içi ,):!q~e
1.3.3 - Designação
Pl'!lem,<!~ ,Dia da. l'~lí~!' .W• -~
- CVRD, no va~or.cjc, ~oze bilhqes de cruzeiros, !'[est!são.
nadosàconclusãocl.eobrasn"arodovi3BR~:i59/MG,'n6ti'êcho
- ·-····
1,,
·.t~' !.~
Goverhádor Valadáres-<-Conselheiro Pena. ApreciaÇão solA.,....ENCERRAMENTO.
, • , , . ..: ;:. , •t ·,·,•.brestadajrios terriios'dd árt.l74 do Regimento inferno. · ·
• • 2 ...:. 'ÀTOS DOPRESiDÉNTÉ • ' ' · · • • • • •'-';
Projeto de Lei dó 'Sehado n' 77; dé 1992, de autoria
_:_ N;' 459 e 460/92'' · '' · · · '.· :· · , • · •
do Senador Nelson Wedekin e outros S.eilhores S'en~dores,
·' 3 ·...:. DESPACHO 1)0 DlRETOR ·EXECUTIVO DO
que altera o art. 4• da· Lei n' 8.427 ;'de 27 de maio de
1992, que dispõe sobre a concessão--dê Subvenção econôC~GRAF
~ '• ~ ' '·' '
mica nas operaçõeS de i::iéilito rural. Apreciação so!Jieófada,
·~Processo n' 1.634192-5, inexigibilidade de licitação.
'nostermos!]oait: l741lóRegimeritóintemo.
· ; '· ,•
4- MESADmE;l',Ol,{>\:.· .,.,·:/
., '·' ,,-,,,.,,,,_.
''·.·.:.• - ,.,.,,,,-;·
5-LÍDERESEVICE-LÍDERESDEPARTIDOS
, , l.:J.l.-7 _,Qf$<;u)lOS ,apps a Ordem!loJiia
. ,
6
COMPOSJÇÃp nAS COMISSÕES PEW~:!A
• SENADOR .!UT~Y MA,Q~P,I;IAES -R,eparp$,a
NE!IIits''- ..· ·.. ·' ...<:• ·"··.-··'" '' '"·•. ',,,.•,' • crítitas~de imobilismQ f4 ~quipe go(V~IAamentalr~gi.pa,rti:~-~'<-.~~r-..···~ •~ ·. '1..- ·• t ~ ~ . .t _- -'· .-.; ~:,· •· ....... ,~ .• '':EsSl.Ó~ ';';;o \i
cul~r qq.Preside.nte,Jtamar Fran~Q"i . ~1!) I
• '~-'
..... ~-, ••. ',- -~S1.JM'Aitl~ :p~ ~TA DA. 22~ ~ ·' . ' '? . "i
~
1.3.2- Comunicações da Presidência
.
• • '· ,REAUZADA EM S·DF; \'IO~!l:M.I!!lO·DE ~9.~~-., .. •·
,. . . . . Término_ dç.- prazo sem que· ,t~9Pa sido ,i;tt~.rposto ___
· , , '---"-~ -.;~--~ r." i • •
...... -. ~,· ... '-. -~ -~ _:.:.~~-·::. 't
.recurso,no.~ntic:;lodeipplusãoemQrPe.w,doDiadas~e.IDJ-ip- ~ :•.'1'...'.•!· .. .-:.~--~.·f · .Retifica.ção, I , ....... ;~y.- ·.·,;...~~
tes maté.~a~, _ã.precia_das co~clusiy~Ill~~tr pelas c.qn;l!S.~.~?S . -: ' . '•Nà"'pU'biiC~ÇãO_-do S~ãrto', ~êi~; no 'iiCl•,rtskç-áO íí)~-
~ .Constil.u!ça<><...fi!S!i9''0 C!dadani~.e.d,e,Assunt'!" s.«=· ·'de 6-li-9~; hâ 'pagin'a'ii' 8,738;2·:·&t~~â, ifiie.l'iãtaffi'e~~-'
' ,. ''-'- P'rojetó "cte''i:él do Senado n'• 2~4, de 199i-; oque
,após p ~~em;>,, Atos do Pre5ia~nté; fu~tu4-~ pOt, ômfSsão: .
dis~
b
ntdoriae cialaosgarçonsedáontras '·- Onde·seiA·'.'".''.'' '··.···~ ..... ·.-- .. ~...r,:··
pro\fd~Jai~Â~Ât\.i:vo; spe ' .. ,..,. · ',, ''
·'· •''i:.=·A.rb~·DQPRESIDENTE'' • •
'
'-PrO]eto::_dé l:eí 'd'o Sena'dó, nQ.Tn, de 19~1',"qrie. :-.-~·. N~>i32._3._436/9Í ·... \· · · '·'"" -'" '• -~··;' · ·' 1 j'-,.·.·t :·,
.
fil
~ ;;ç.J.;tti
-- cot.--i(l3irfis --·: •'t:éfa.:.Se: - -----~ \1,~··3./,.i '-~li>...-:(-~
::=:e!sa~:'~=o d~n:~~e~·J;~.;,,:"!,~:;;;;, rifas, • ' 'i:_:A:TOS DO PRESiDENTE•. , ,• " ' "·' ' '"' .,
bÍJ;lgos ou tômbó1áS; nas condiçõe~ q\i~' êspecificil. 'Ao Ar- . . N«'4:i'2 â 436'/~:Í ,-, ., ·' ',-,. '· · · '·~:•1 ' :•.ri>:>'F' ' ' é
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. . , At.a chi. 26~ S~$síio, ~m 30 d~ nov~mbro de 1992
'
· :4". ;se~o J;..êgislativ~ OrcliJ?.áii_a; ~ 4~ Legislatura
í.
'

PresidênciJÍ doS. srs. Mauro Bcnevides e Bpitácio Cafeteira

.-

À$ Ú

HoRAs

.... ·:_·

.··~-·~_;._;.:,._··.·:---:,,·

._···.:,;-

.

E 30 MlNVTIJS, ACf{AM-SB PRB-

SENTES OS S~. SBNAPOifES; .. .. , : , ·_:_:.' .. ~•. •i,
' · ' ·

·, ·· " :. ·· · ' ·· \ ·

· , .• .<

' • · '" · ·• • ~ ' · .l · '
AÍroolo. c;ainàrgo :. Alrillr Gabriel - Aliloiziiqiôci'~~
~ - ~Uo Parp - )3cní Ver~ - Diva!do !!\lfUBJIY ..., ':Elcio
Álvlll'l'& - Epltácio Oltiltélra - FI~ Melo - Fráqcl4co
, · ·

.

'·. . . ·

,',.,

.. ···

. .·

.

PROJETO DE LEI DO SENADO N' l7!, DE 1992
: _...__--'~- ·:cri~o êent"! Financeiro Intenjacional Jocatizado
·" · ·": ao .Mulllcfpio de Manaus, Estado d~ Amazonas, e dá
' '·· ' '• : outrás providências.

Ó Co,}g'tessó Nacionàl decreta:
. . Art. r· js cfiado o .Cenrfo Financetr<> Internacional RQUembçrg - Garlbaldi Alves Fllbo - Guilherme Palilleira · ·ÇFI iocaJi#ldo no MunicípiO de Manaus, nbs limites da Zona
-'lfwqberiÓ LÇI!ll- JC$) CalmQn- Jollo Rlicba -/U~ . FllPl~ de:.Manaus, estabelecidos pelo Decreto-Lei n'i' 288,
·
Maplblca - LoulembcrJ NUIICS Rlicba - Lourival Bilptllta . de 28 de fevereiro de 1967.
•, . . ·;
..
.
..
• . . ' .
.'
· ,.. Mapo Baçclar - M4rcju Lacerda - t.(aw:o Ben~d<:a - ·· t· "·.. ' Art.
2~" _O CentrO: Financeiro Internapional tem por ob~
Mllil6$ Abrlio - Nabor Jllnior - Racbid. S&l!lanl1a l~rzL--.J~t.iVd~.'a cà'Ptação de capitaiscfinãnceir~s de origem nacional
RoÍiaidO Áraglio- VaJÍIII{Campelo; ·
•
. ,
..
.
·:·; ·.. ~.... :·~ ... .-;- .:e;e~f,â~gê:ii',a, desti~ados a il).vestimentos erra _proje~os Ço setor
.• O SR•. PR~IDE.NTE.(Mauro Ben~vides) ·.__;A Ji!ta de :píivado.loçalizados. nas regiões Am!'Zônica' e Nordeste.
'(ir<:sença açJJsa P comparecimento de 26 Srs. Senadore•. · ·· . ·: '·Àrr. 3' As instiiuiçÕ\'s finaricelrãSjá)mplantadas ou· as
·. ·. ·H~veudo número ·regiméntal, declaro aberta a sc;!ll'á~•. · ·_qtle.. vif:·rem a_ ser implantadas na áfea do. Ce~trO F'ui3.nceiro
Jgte[ltaçiorjal.serãq classificadas em~
SQb a protçÇI!o de Deus, iniciamos. ncissiis iiàbalhos:
'
1--: in~tituiçõ~s regulares; e _
· O. Sr. 1' Secret~iio procederá à ieiiura do Expediente.
II-:- htstituições incentivadas.
.
...• ' É.Iido o seliuinte
'
~- ,.§ I' I~stituições Regulares são aquelas que operam me...... .. Qian\é Jic~nça ou patente concedidas pelo Banco central do
· Brásil; de acor<:fo ,Çgm_~ 'egis.Jaçãç:t v:igente no resto do País,
EXPEDffiNTE
:_ Sômeil.Íe pQdendo receber depósitos em CI1Jzeitos. .
· ·.

,

.

1

'MÉNS~GENS DÓ PRESIDENTE DA R~PÚBLICÀ

.... '§

Restituindo autótlnlfos de projetos de lei sançionadlls:

- N' 3_74, de 1992 (n' 752192, na origem), de 26 do ci>rren-

te, refeitte ao Projeto de Lei n• 30, de 1992-CN, quo aútoriza
P Poder Executivo a i!bnr ao Orçamento Fiscal da· União

Crêdito· sqplementar rio valor de dQi.S .bilhões, sCisce.btOs ·c
trinta milhõeS, n·ovecéntos, e guar:"eÚta e oitó' niil êruze'iros,
parà os fins

que especifica, e. que se iransfonnou na Lei Jt'

8,498,il~ ~ d\' .oove111brod~ 1992;.-;

.
-. .. .. ., ·....., ;.
. . . ,.,-N'37~,d~ !~(n~750/9;!,na!lrigem),de26<1ocorren·
.te~ refeie~te ao proj~-~.o df! Lei "' .69,' de 1992~CN' que autoriza
~'POder EXecuii)IO a abrir 'aó Orçamento Fiscal da Úniao,
em fav()r do Mi~ist6rio <I~ Integração Regjonal, crédito Suple!!lentar .nó ~alo r de cem bilhões de cru~ros, para os fins
que especificá, e que: se transfonnoü. na Lei ..., 8.496," de 26
ti!' novembl;d de}992. .
. : . -~ ....,.: •
.. ·
. o·s,!l; !'RESIDE!'I:rE .(MauJ'l)' J3enevides) - o Expe·
dientelid<n{ai.à,publiéaÇão; :., · ·;::;~·'"' ~· .. ,., .,.
· . A l'residé.ncia recebeu :do ~re$idente do· S!J.premo Tribu·
~ai~ Ofíçio'n' J::ZS0/92. CÓ)tlunjcanp<! que aquela Cone, em
sessão plená,ri.a. ~~aliiad~.po dia) ~e.?ut.ubrp do co.rrente
ano, por ma•ona:de.voto~. defenu pamalmente o Mliildado
de lnjuçãó n' 124-3/400, p~ra reconhecer a exist6nda da mora
notificar o Omsresro Nacjonal,'a fim de que supra a, norma
resulamentadÓracdo'art; 7•, inciso XXI, da Constituição Fe·
·· y, .. ·. • •.:··· · · , , . . .. ,_, ' .. : -' , '-" ' ... ·
deral.
. ·.
· O cixpediente lid!> será encaminhado à Cmiti~o de Cons-títuiçáó, Justiça <Cidadania, para conhecimento..
.
•, · O Sa. PRI';IIJI>ENTI!; (),{auro B~neVídps) :.... Sollre ~.a.
íil, projeto dÉe !e.1 qu~ .<:<;~ Udo pelc> ;sr, 1• ~ecf.eWjo •. ; , :
'
·
)1 00
,'··",S,C:II~JOt~ ·
.. , ..... \:
.. •; · _

e

2' Instituições Incentivadas são aquelas que poderáo
se .,constituir SPb a forma de banCOs, éortlpànhias fiitanceiras
e companhias de seguros, sem qualquer r"!'trição de nacionaJidade ou origem do capital, com as seguintes características.
· 1 -bancos:
· a) poderão receber depósitos em qualquer moeda conversl'Vel e de aceitação internacional, inde'pendentemente da
orige~ ou nacionillidade:
·
I!) poderão efetuar operações oiTshore, assim entendidas
·aquelas realizadas por pessoas e•tfangeir.S não residentes no
país; , .
·
.
. .
.
· ·, · · C) .poderão constituir fundos d~ inves~metitos d~stin'ados
financiamentos de empreendimento~ e projetos no setor
privaélo, nos tennos do art. 2';
11 - eompanhias financeiras:
a L a .~ua cons!it.uiçãó e funcionamento são reguladas por
•norliiàs semelhantes àquelas atinentes aos bancos, não se sub:metendo a exigênciàs relacionadas com. instalações físicas e
,capit!ll'autorizado. . ·.
· '-.. :·.
: .·
b) poderão ·ooitstituir fundos de ipvestimentos destinados
a financiamentos de empreendimentos e projetas no setor
privado, no• tennos do art. 2';
·
·
III-companhias de seguros:
poderão se instalar nos limites territoriais do Centro
· Financeiro "Internacional e operar em investimentos na AmaZônia e no Nordeste;
.
. . · 11) sob,re elas não poderá ser imposta qualquer restriÇI!o
em suas operações ~com o exterior:
Art. 4' O controle do sistema financeiro do Centro FInanceiro Internacional será exercido pelo Banco Central do
Brasil, que instalará na cidade de Manaus, Inspetoria, com
·p<~,~ielivoespecífl~<le,evitaroperaçõesfraudulentases~

a

•>

rtle· .

. ?.:
.
.
.,•. ,:·-::n

·.'r.,:· ... :.~,:._-: .. ,·

... ','.

--,,~

·•••··~··;··,"·"
-f
. ~· ~'i • '

. -· ., .. • • ..!'~

:i;,;'p

-~:..

'.~r''·'<t~~:.-: .. ;

... _.,

... ,

;~.o:·.-

;,.;. . .

.-

~'

••

f.' ..

' ;.
..,,,:

·~.-·~.·
··.;...-<:':·.~···'

..... , . '• ... ·•..,

··.' .. .-:. ·
~t. ·, .•.:

..>~

•..

:

~

<:•

,,

9696 Terça-feira 1'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção TI)

Dezembro de 1992

_ A propd"sição qUe ora-àpri!"Setltafuos, na realidade, preterias periódicas.
- - - -. __ tetide estirriúlar a COiTeÇão-de algumas das principais distorsõe"s
que afligêrti o Pã.ís 'e ostétiS1variientifuassacram a população
Art. 5<:> As Instituições Incentivã.das dever_ão.cumprir
da Amazónia e do Nordeste, quais sej3m:
as normas adotadas pelo Fundo Monetário Internacional'rela-níveis descontroláveis _de desemprego;
tivas às operações com moeâas'estrangeira·s.·
-má distribuição de renda;
Art. 69 As InstituiÇõeS Incentivadas adotarão normas
- pobreza em escala cres_cente;
de sigilo bancário capazes de preservar a identidade de seus
-alto índice de. mortalidade infantil;
.sódos. depositantes e investidores, excetuados os casos de
___. criminalidade_em-explosão geométrica-de cresciirientO;
cumprimento de_mandado judicial e de iQxe:stigação relacio-. distanciamentn ;do- indivíduo ao sentimento de igualnada com recursos oriundos de de_li_tos. ~iilculados ao narCotráfico.
_.çlade e fraternidade.___ , .,. _.
..... _ . _ _ __ """"'
__ _
Os mecanismoS-de beilefíciós fiScàis;·vtgêiifeS riãS áreas
Art. 7(' Estão isentaS do Imposto sobre Operações Financeiras e do Imposto de Renda incidente sobre;:. as pessoas _de atuaç·ãu da Sud~ne_, SJ.Idam e ~ufrãffia depend~m de_U:;:t_!ªmento especial contínuo para gerar capital, elemento fundafíSicas e jürídicas, sob o regime de fonte e adicional, os rendimental para o financiamento e iinplantáção de projetas visanmentos auferidos pelas Instituiçôes"Jncentiva_d.as, seus sócios,
depositantes e investidoreS,- pelo prazo_ previsto no art. 40
do ao desenvolvimento dessas regiqes:
.
Em. função das exigência~ e precOitdições es_tabeleci~-~
do Ato das Disposições ConstituciOnais Transitórias.
pela nova ordem económica mundial, a Zona Franca de MaArt. 8"' As iSenções de que trata o artigo anterior abrannaus a ,fim de preservar sua condição de agente ec_onômicO
gem qualquer tributõ-'qiie-veDha a complementar ou substituir
aqueles nele referidos.
.
_
__
_ 1• _
. ~e_ ..de,senvolvimepto regioJ?-al, tem procurado assimilar essa
Art. 9' Estão~isentos do Imposto de Renda, pelo prazo -~voluçã_o, bem. corn9 _as .trai!sJormações econômicas e sociais
previsto no- a:rt. 7", os rendimentos o~;íundos do trabalho assala- . ç~jJj~~s~ ~1)1- es~a_ ~~~4ia~ _que, direta qu_ indi~e_t~men~~'
afetam as fundações básicas de sua s-ustentação.. ~_c..onômicà,
riado de provento·s de aposentadoria e penSões, de honorários
destacando-se:
do exercício de profissões liberais, de proventos de profissões
· ~ ~ ...;_ _ied.!J.Çãõ de ~uqUoú\S de-linpórÚ~ção;
e de ocupações, de prestação de serviços não com·e-rdã.is, de
-abertura do mercado naci0n3.l;
emolumentos e custos dos serventuários da justiça, de remune.....:....negoCiação positiva Com o FMI;·
ração dos agentes e representantes e outras pessoas sem víncu.- nego~iações bilaterais para unificação de mercados;
lo empregatício, -de lucros-da exploração iridividual de çontra--:-)i;ni d~:reSe.rvá:de mercado" da Informática;- '
tos de empreitada de direitos autoriaiS- de obras artísticas,
didáticas;-científiC3s;· urbanísticas, prOjetós· técnicoS de cofis-mudanÇa~ g~oPolítiças_ ilã Europa, América e Ásill.
.. trução, instalação oU -~quipamentos, quarido exploradqs· dire- - _,·, No âmbito dessa ótica de ajustamentOs, o GovemC:iFedetamente pelo autor ou .criador do bem ou da, gbra. percebidos . ral vem ampliando o âmbito de atuação da Zona Frànc;a dç
Ma!la~s.- como· comptov~( a criaçáo do Entreposto Interna~
pelas pessoas físicas residentes e_c.om domicílio fisCã.l no ·município de Manaus.
_ '
_cicj_nal, em fase d~_impla!_ltação.
Parágrafo úriicO.- A isençãO -coricediCJa neste _artigo rião
- 'AsSini é que, os-in-centivos fiscaiS do Decreto-Lei n9 288!67
exigem o beneficiádO da apresentação da declaração de rendi- · '_ e_l~gi~lação complem"entar. vêm ao longo de 25 anos. de sua
mentos.
-operacionali~ç"ão,_ gra~a~iV~Il?ente, aperfeiçoando· o modelo
Art. 10. O Poder Executivo reglllainentará estã.·lei no · 'de· desenvolvimento adminjstrado pelo Governo Federal.
prazo de 90 (noventa) dias.
·~
· · ·' '
·''
· · ,. Eln decorrência ·da ·necessida_de -desSes ajusteS, há de se
Art. 11. Esta lei_entrará em vi~Oi ~á-çlatá de S~~p~bli 'pTOpó~ a çiht'ródUÇáó dé. mecanismos de maior abrangênci3:
cação.
_-::S?C~al·~Polltí~~.-e ~e~?~~-m.i~ 'vlsahtlO ~dequar à região para
'. ,•.
Art. 12. Revogaj:ri-Se ~,s disposiÇõe'?'em conttári.o;
oferecer, em escala mundial, _os-serviços de um sistema bancário, ágil, confiável, sólido e_sigíloso, mediante a implantação
do Centro Financeiro Internacional de Manaus, com o obje..
Justificação
tivo de carrear para a Amazónia e o Nordeste, recursos exisA despeito do tratamento priVilegiado com que o Go- --tentes no sistema financeit:Q inte_roaÇ:ioo~l.
_
__ .
verno Federal vem dispensando a Amazônia _bJªsilcira e _a_o
A comunidade financeira internacional há mais-de duas
NOrdeste, suas desigualdades em relação às outras_ regiôes
déc~.d~ s~tisfaz, 9 .-a,~$~io de, gr:andC?s. ~_pequenos ~et~ntores_
do País menos atingidas pelos problemas·, permanece-m'. Mes- :cte ·riqueza, criando me;car,l.i~inOs -pãtã a~olher os ati vos fina_nmo indiferentes à falta de perspectivas. econômicã,_S-, o- cabOclo
ceiros de Seus- clientes e protegê-los c,ontra OS ininl.íg?S íriiplae o nordestino acreditam na região, so"nham com dias Qlelbores
cá\reis de tO.dãs as ecoriOmias, -táiscon;w:- e nãO perdem a esperança:.
- --~ --·- ·-- '~·-ii-tflaÇão· é des'erriprego;
A redução do vazio económico existei:ite- na AID~ôfiia ~-·· · · ~i_OStàblii~'adÇ ·nas áreas sociã.l, polítíca- e eCOiiõilijCã;
e da pobreza crescente no Nordeste, têm sido temas de grandes
~atraso tecnológicO e educacional;
controvérsiã.s, -desafiando quase todas as teorias de desenvol-falta de perspectivas económicas.
___ _
vimento económic-o e demais instrümehtoS ço_nb_~_çidos !1:)S
No Centro Financeiro-Internacional a ser imPlantado,
universidades, Governos -e institUições preoóip3das com a
não deve haver qualquer restrição para que as empreSas·m:an.análise e solução desses de..svios.
. , . ··-·--·· ........
ten1tarP contas bancárlàs lo~iS oú 'exferilas, em qu~lquer tipo
Cabe ressaltar que na atual conjuntuí-~. o País se ressente
de moeda aceita 11,0_ mercado finãricefro internaéiotlal, nem
de um dos fatores mais importantes no Cfe:Scirili!ntó eOOfiômico
imposiÇão -de· CfUalqiiêTHíbUto incideiú:e sobre lucros auferidos
-o capital- e, a despeito da concessão· de IncentivoS Fiscais
nas 3pliCaÇOes finariceírás,-riqueza e~gan:hõs de capital.
ainda vigente-s, as suas·-atividades económicas também- amãrAS receitas atllais dos Governos_ Estadual e _M~nicipal
' gam níveis crescentes de desaquecimento .. não" SÔfrerão quaisquer reduções, ConsiderandO-que õs siste~
guardar os i!l!_e(t!;:;sciS dos :s.Qciqs.ê_depÇJsitantes, me_díarl_tC:: audi-=
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, mas tributários voltados para as atividades-comercial e indus~
gozarão de isenção sobre o resultado económico de suas aplicatrial não serão alterados podendo _acontecer, a_o' contrário~ . ções, iridependentemente da origem ou nacionalidade do capi. um sensível aumento de arrecadação, decorrente do maior .. t~l depositado, sendo apenas exigido que os depósitos sejam
ef~tuados em cruzeiros ou moedas ccim plena aceitação interw
dinamismo do sistema econôlilico como um todo, apÓs a entrada de recursos do Centro Financeiro Internacional.
nacional.
Para ensejar m3.ioi-poder de conipra e ampliação da capaO CentrO Finariceiro InteÍnacio~al de M~~àus visa ap~iar
cidade de poupança da população residente, devewse promover
o projeto alternativo de crescimento e ocupação ecOnómica
a isenção' total do Imposto_de Renda para pessoas físicas com
da região Amazônica e -do Nordeste, iniciando com a implaitdomicilio fiscal em Manaus. Essa isenção, todavia, deve atingir
, tação de um Parque Industrial moderno voltado para o comérapenas as receitas. decorrentes d() trabalho realizado em Ma' cio exterior, o fortalecimento do turismo e a oferta de mecanaus. Some-nte dessa forma se'rá possível capitalizar as pessoas
nismos fiscais que venham a estimu"lar a e'nt.rada d3. riqueza,
ali residentes, o que, por certo, üã- proporcionar o aumento
hoje localizada nas fronteiras de países modernos financeirado estoque bruto de capital fixo da região, condição essa
mente, como em Caynran,"Uruguai, Estados Unidos e Hong
indispensável para a demarragem de um processo sólido de
Kong, que procura alternativas viáveis para transferir grande
_
volume de capital, dadas as inquietações geopolíticas decor- ·desenvolvimento económico regi_on~L
As iitstituições bancárias que operam e as que venham
rentes de seu retorno à República Popular da China.
operar em Manaus serão classificadas, pelo Banco Central
·· Pàra reduzir ós' riscos decorrentes das oscilações já rriaie·do Brasil, em bancos regulares e bancos incentivados.
riàlizadas nas principais ecoilorilias em desenvolvimc;:nto, inA legislação pertinente ao sigilo bancário há de assegurar
clusive a brasileira, o. centro FinanceirO Iriteiitacion"al"deVe
sua inviolabilidade, cuja quebra somente se dará para cumprir
· estar preparado para atuar profissionalmente no níVel do sistemandado judicial e em caso de investigação de lavagem de
, ma banc-ário 'internacional, definindo, todavia, linhas d_e ações
dinheiro do narcotráfico, registrandq-se que as instituições
e adotando como filosofia operacional o conceito de o_ffsbore
financeiras serão reguladas por normas simplificadas do Banco
'adbtado pelo sistema financeiro írite_tnaciorial.
Central do Brasil.
O modelo a ser implantado objetiva a atraçâo de capitais
O modelo poderá permitir a circUlação, denti-o da área
finailCeiros tanto de~brasileiros como de estrangeiros interesda Zona Franca de Manaus, de apenas 2 (duas) moedas, o
sados em operações offshore, para livrar-se da forte tributação
cruzeiro e o dólar norte-americano, sendo adotada a taxa
s~br~ ganhos de capital que é corrente em diversos-países,
de paridade cambial estabelecida pelo Banco Central do Brasil
iilclusive no Brasil; ao mesmo tempo em que esse capital
relativa ao dólar turismo. As demais moedas serão aceitas
i~te.rnadónal será' dir~doniiâo p~ra investimentos produtivos
pelo sistema finanCeiro somente_éomo ·moeda escriturai, opena AmazOnia Nordeste, sem excluir as aplicações de capital . ,rc;tQa.s,c"o!ltabilme~~e p:Ios bane?~ ,e__compa!lhi_as fin~mceiras .
..~~- ~~ú~iior.
· ·
· · · -· O SlStema financeuo a ser Implantado não deve merecer
o controle rígido do_Banco Central do Brasil, todavia os bancos
Neste passo, vale observar que as medidas previstas na
e as companhias financeiras hão de sofrer auditorias periódicas
proposição em tela não esbarram em qualquer óbice jurídicoem suas operações, para salvaguardar os interesses dos -sócios
_CQI)Stitucional. Com _efeito, as vedações contidas no art.- 52
das instituições e de seus depositantes. Para o boffi desem, do .Ato das Disposiçôes·çonstitucionais Transitóriâs.C:O~ relapenho dessa atribuição, prevêwse a criação de uma inspetoria
' ç~Ç> à instalação no País, de novas agências de instituições
do_B~n,.co Centr":l. a ter sede em Man~us.
_
financ!!~fas d~nn.fciliaQas. no ~ext~rior, e~quan~o não f~xa-:tas
Grandes companhias de seguros, pertencentes aos gr~pos
. as,..qopdiç,ões previstas no art. 192, inciso IIT do texto constituc.iQQ.ai,permanente em vigor, acham-se _afastadas. em t:a~ão __ftn_anceiros ou nãO:, serão incentivadas a se instalarem no Cen'tfO Fi:rlanceiro Internacional de Mánaus, em face do cresci. d_o que ,dispõe o paragráfo único.do supracitado art.,52 do
mento :da demanda por seguros sob~e operações financeiras
, menciOnado Ato das Disposições CoristihiciOriafs"TfanshóriaS,
que, certamente, Ocorrerá com a iniPiantação do Centro.
que estab~lece:
Pelos motivos ora expostos e confiando no espírito públi"Parágrafo único. A ve-daçao·a que se refere este
co de nossos pares, esperamos a aprovação do presente Proartigo não se aplica às autorizações resultantes de acorjeto nesta Casa, e a sua transformação em lei após a revisão
dos internacionais, de reciprocidade, ou de interesse
a:
ser procedida pela Câmara dos Deputados.
1
do GovernO brasileiro."
• •
_$ala das Sessões, 30 de novembro de 1992. ~ Senador
· _No caso, o interesse público, que sempre há de incorporar
Amazomno Men~e!f•
. {>~i~t~!ÇsSe ~g_OY~~a~e:n~~I. é.ipquestionável, comó já ficou
LEGISLAÇÃO CITADA
sobejamente demonstrado.
DECRETO-LElN' 288
A despeito das isenções tributárias vigentes- ao cOmércio
DE 28 DE FEVEREiltCi DE 1967
e-à ind11stria, a Zona Franca de Manaus está perdendo seu
conceito de área de exceção, à medida em que se pratica
Altera as disposições da Lei n' 2.173 (a), de 6 de
a política de abertura do País ao comércio exterior, e por
'junho de 1957 e regula a Zona Franca de Manaus.
via de conseqüência, são eliminadas as suas vantagens comparativas.
CAPÍTULO I
. Os. bancos e as financeiras licenci:ldB.s p-3r3. opeiar riO
Das fi~alidades e localização da Zona Franca de Manaus
Centx:o Fmanceiro Internacional de Manaus, segundo o pre-

e

sente _P.rojeto de Lei, terão isenção total do Imposto de Renda,
e suas operações serão isentas do Imposto Sobre Operações
financeiras e/ou quaisquer, tributos que venham a ser introduzidos pelo Governo Fede?al. Os clientes depositantes também

Art. 1~ A Zona Franca de Manaus é uma área de livre
comércio de importação e exportação e de incentivos fiscais
especiais, estabelecida com a finalidade de criar no interior
da Amazônia um centro industrial, co·mercial e agropecuário
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dotado de condições econôniicas qtie penriitã.íriSeUaese-riVolvimento, em face--dos fatores locais e da grande distância,
a que se encontram, os centros consumidores de seus produtos.

Art. 2» ·o Poder ExecutivO farlf deniarcar, à--margem
esquerda doSo rios Negro e Amazonas, uma, área COiltínua
com a super«cie mínírria- de dez mil quilómetros qu~drados,
incluindo a c~dade de Manaus e seus arredores,_ na qual se
instalará a ZOna Franca.
- - __ _: § lõ> A ãrea da Zona Franca terá um conlprirne·ntO nláximo contínuo nas margens· esquerdas dos rioS Negro e Aniazonas. de cinqüe"nta _qúlômetros a jusante de ManáU:s e de- setenta
, quilómetros a• montante desta cidade.
§ 2" A faixa da_ superfície dos rios adjacentes à Zona
Franca, nas p'roxímidades do porto ou portos desta, considera-se nela int~grada, na extensão n:ínima de trezentos metros
a contar da margem.
§ 3"' O ,Poder Executivo, mediante dec!etO e p-or proposta da Superintendência da Zona Franca, aprováda pelo
Ministério do;Interior, poderá aumentar a área originalmente
estabelecida çm alterar sua configuração deritrO dó:Çlimites
estabelecidos no§ 1<>desteartigo.
-- -----ATO DAS DISPOSIÇÕES
CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS
• • •• • • • o • • • • • • • • •

.L. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • •., • • • • •._," • ~u rr•·r~Oo~ • - • - • • • •

Art, 40. j É mantida a- Zona Franca de Manaus, com
suas _características de área livre de comércio, de exportação
e importação, e de incentivoS fiscais; pelo prazo de vinte e
cinco anos, a partir da promulgação da CoristituiÇâo ..
Parágrã.fÇ único. _ Somente por lei federal podem ser modificados os critérios que disciplinaram ou venham a disciplinar
a aprovação dos projetas na Zona Franca de Manaus.

rA Comissão de Assuntos Económicos- Decisão
Terminativa.)
O SR. PRESIDENTE (Mauro Benevides) ~.O projeto
lido será publicado e remetido à comissão competente.
Há oradores inscritos.
Concedo a palavra ao nobre Senador Lourival Baptista.
O SR. LOURIV AL BAPTISTA (PFL - SE. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente. Srs" Senadores,_ duo:
rante este mês de novembro, quando as preocupações dos
que atuam no setor público, cOmo prefeitos;-goVernadores,
parlamentares, dirigentes de repartições e empresas públicas,
executivos de projetos, bem como os que são de alguma forma
responsáveis, ou colaboradores de empreendimentos de interesse público se voltam para os entendimentos e providências,
visando assegurar recursos para seus projetes ou atividades,
durante a tramitação da lei orçamentária do Co'ngresso Nacional, um dos compromissos prioritários=-do Governo chamoume a atenção, motivando-me a verificar, em profundidade,
a segurança de que será saldado no prazo previsto.
Refiro-me, Sr: Presidente, à garantia de_ continuidade
· e conclusão da monumental obr_a deste final de século, que
trará progresso, emprego, renda e desenvolvimento econômico e social a uma regiãO Oilde residem e labutam 40 milhões
de brasileiros. Muitos têm lutado por esse empreendimento,
. que é uma esperança unânime de todos os nordestinos -
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e particularmente dos sergipanos - , devido aos benefícios
1fueâ.iatos que recehei"ãb-,- decorrenteS -da loca1íza.çãó do projeto, no trecho do rio que passa entre Canindé de São Francisco,
em Sergipe, e Piranhas, no Estado de Alagoas, onde já emprega quase d.ez mil pessoas. A ele estou ligado desde a década de 70, portanto, há
20 anos -_quando esse projeto era apenas lima idéia, com
vagas possibilidades de se concretizar.
Falei pela primeira vez; neste plenário, -sobre a hidfelétríca de Xingó, urna iniciativa em que rrie inscrevi, desde
a fase do sonho e que hoje já -é qu-ase uma realidade." AqUi,
desta tribuna, falei treze_ vezes, sendo que a primeira em 15
de maio de 1972; depois, em 6 e 13 de maio e 19 de junho
de 1974, quando o empreendimento começava a se incluir
no plano oficial de Intenções; em 22 de setembro de 1986
e em 13 de março de 1987, assomei à tribuna, ãplaudindo
o início das obras; em 1989, usei-a por quatro vezes, precisamente em 16 e 21 de junho e em 9 e 30 de novembro; também
o fiz em 26 de junho de 1990, em 14 de junho de 1991 e
_ .· ..
.
em 5 de março de 1992. _ . . .
· · ___Em __Xingó, já estiv·e várià.s vezes. Vlsiiei o Seu ~Canteiro
ie obras, em junho âe 1989, e:ffi compãnhia do entãO Presidente José Samey, que teve o mérito histórico de dar o primeiro impulso concreto para a sua realização, iniciando as suas
pbras de engenharia em 1987. Em outubrO do mesmo ~no,
.Já ~stive c:oxp. a, '?omissão de. depu_~ados para· avaliar as repercussões sociais causadas pela momentânea paralisação dos
trabalhos.
O Sr. Gerson Camata- Permite V. Ex~ um aparte?
O SR. LOURIVAL BAPTISTA- Concedo com muito
prazer o aparte ao nobre Senador Gerson Camata.
O Sr. Gerson Calitata - Ilustre Senador Lourivai Baptista, tenho acompanhado o esforço e a luta de. V. Ex• em
fávOr da construção da Usina de_ Xing6. Cr_eio que V. Ex~
foi uril dos primeiros· Senadores a mencionar a palavra Xingó,
neste plenário, antes de se pensar na construção da referida
-Usina. Vejo que- O nobre Senador, apesar dos problemas queenfrenta com o fato ocorrido com sua Exm" esposa, Continua
com o seu esforço, lutando aqui, diante de ameaça de parali-·saÇão das obras dessa monumental usina que vai produzir,
segundo tenho ouvido- penso que de V. E~, quando ainda
defendia a necessidade do início das obras - o quilowatt
mais barato do mundo. O Brasil não precisa apenas de Xing6,
que é importantíssimo, é fundamental, mas, dentro de 4 ou
5 anost vamos racionar energia elétrica, se ná<i começarmos
um processo de investimentos fio setor de produção. de energia
elétJica neste País. Há poucos di~s. ouvi também, neste plenário, o Líder do Governo, Senador Pedro Simon, dizendo que
não ocorrerá paralisação; pelo contrário, há um interesse por
parte do Presidente Itamar Fi"anco. Está havendo um reestudo
do cronograma de liberação dos .recursos, para que a usina
obedeça aos seus çronograma§ _e seja inaugurãda dentro do
prazo previsto pelos técnicos que a projetaram, quando do
início das suas obras. Vejo, também, que o Presidente Itamar
Franco começa a manifestar interesse para a con~t~ução de
_Angra II, o que é fundamentãl para- a continuidade do desenvolvimento das regiões Rio e São Paulo. Trata-se de duas
ddades que não estão ainda racionando energia elétrica, parqué o País sOfreu üma enofnie recessão. Se tivésseffios progre__ dido a um ritrrio de 4 a 5% ao ano, Rio e São Paulo seriam
duas cidades, hoje, apagadas, sofrendo apparence e racio- ·
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fiz_a_Xingó, a primeira das quais para a retomada das obr.as,
quando garantiu sua conclusão a_tê 1994, perante 12 gove~na~
guissem, continuadamente, sem faltar recurs-os orçamentários, dores, vário? parlamentares, del-'utados e senadores da reg1ão,
para que essa obra venha e~etival]len~e a_se_r_inaugurada em que _também participaram das sonelidades.
1994. Tenho-a acompa-nhado. Se as outras lJS_!_na~. ·cq~ide
Em março deste ano, conforme comuniquei na ocasião
radas fundamentais e ·neCesSárias ao. Brasil,- tivessem anda- ao Plenário desta Casa, 60% das obras civís já se encontravam
mento e continuado, cada uma delas teria exatamente o que concluídas e os investimentos já atingiãfu a marCa de US$1,5
o Senador Lourival Baptista quer para a Usina de Xingó. · bilhão, do total de US$3,2 bilhões que serão aplicados até
S. Ex~ é um lutador, um obcecado em prol dessa construção, o final do projeto, quando serão produzidos 18 bilh?es de
atento a que as suas obras n~o sejam interrompidas, e. ela quilowatts/hora/ano, o que representa mais de 50% do consu~
esteja pronta dentro dos prazos pre_vistos. Repit9 que ouvi mo futuro de energia elét~ica do Nordeste, e geração de cerca
Xingó, pela primeira vez, da boca de V. Ex•, nos prim6rdi~s de 25% de todO -o pOte-ri-dai hidrelétrico da região.
da luta pela sua construção. Espero, também, em 1994, ouvir
Desde o primeiro momento em que conheci Xingá e pude
novamente o nome de V. Er, neste plenário, anunciando
perceber a d!me~são desse_ magno empreendimento, fiquei
como ·um prêmio da sua luta a inauguração daquela usina.
contagiãaO~Coffi- ã sua grandiosidade e seus inumeráveis beneCumprimei:tto V. Ex" pelo esforçO com que se tem dedicado
fícios que, mesmo antes de produzir energia, já estimulou
a·esse tema e pela sua luta em seu favor. Muito obrigado.
o surgimento de uma pequ_ena cidade do lado de Sergipe,
O SR- LOURIVAL BAPTISTA - Sou muito grato a
denol;Il.inada Canindé, ligada à malha viária do Estado por
V. EX'~ eminente Senador Gerson Camata, amigo de muitos
uma nova rodovia pavimentada de lOOkm, abrindo promisanos, nesta Casa, em qu-e acostumei :a. a4nlirá-lo, não só como
soras perspectivas de. surgimento de uma grande área irrigada
Senador, mas também como Governador do seu Estado, Espípara a produção de alimentos e criando condições potenciais
rito Santo, onde empreendeu uma obra exemplar.
para mais de 100 mil emprego-s, tirando_da miséria milhares
V. É~· sabe e cOm dignidade soube ser Governador. Dãí
de famHias sertanejas, conforme já prevê, na sua programapor que foi aclamado. depois, Senador f?ara vir a esta Cas~. · ção, o Governador João Alves Filho, um grande entusiasta
e entendido em desenvolvimento rural e irrigação.
Quero agradecer as palavras de encoraJamento e de apo10
a este seu amigo que muito o admira nessa luta que começamos
As perspectivas dos inúmeros benefícios sociais e econô~
em 1972. Estamos, aqui, novamente, esperando que seja uma
micos para o Nordeste, especialmente para Sergipe, proverealidade._ Hoje, tenho a certeza de que o será. Mais adiante,
nientes da construção e funcionamento da Hidrelêtrica de
direi a respeito das prOVidências tomadas, o_ qua~_to há de
Xingó, também motivaram, na época, os Governadores Paulo
verba e o atendimento, a entrevista, concedida pelo Senhor
Barreto de Menezes, que me substituiu, Jos~ Rollemberg LeiPresidente da República, no dia 17 deste mês, ao Senador
te, Augusto Fr:w.co e Antônio Carlos Valadares, que muito
Albano Franco e a mim. Falarei, também, acerca da entrevista
se empenharam: pela realização desse grande_ empreendimenque tivemos com o Ministro de Minas e Energia, Paulino
to, tão indispensável para o progresso da região.
Cícero, que nos esclareceu sobre a des_tin3:_çãoAo~ _r~cursos.
Preocupados com a garantia de prioridade e recursos para
Ajo desta forma. Procuro ver com objetividade as coisa~
essa obra, que certamente será a redenção do Nordeste, o
como elas são. Não vivo no ar, rodando. Venho para aqut
Senador Albano Franco - que também já se pronunciou
dizer o que é. Não vim antes, porque V. Ex• _sa?e o que
neste Plenárío, precisamente seis vezes nesses últimos anos
tenho sofrido nesses últimos trinta dias. Mas aqu1 estamos
- e eu estivemos no dia 17 do corrente em audiência que
para dizer que estamos firmes e contamos com o apoio de
solicitamos ao Ministro Paulino Cícero, das Minas e Energi~_,
V. Ex• e de todos os_que desejam um Brasil melhor e. um
para nos cientificarmos da situação real de Xing6, em face
Nordeste com a sua eletrificação.
___ _
do momento político de transição- ocasionado por esse teste
Quanto aos outros pólos referentes-à eletrifi"cação, acrede exercício do nosso sistema democrático, que ora atraves~
_ 1 sarnas.
dito que também sejam resolvidos pelo Gove_~o.
Sou grato a V. Ex~ pelas palaVras-de encorajamento em
No mesmo dia, estivemos com o Senhor Presidente Itadefesa-do Nordeste do Brasil.
mar Franco. que nos confirmou, ao Senador _Albano Franco
· Em Xingó, já estiVe, -comO dísse, várias vezes. V!Sítei
e a mim, a prioridade da obra em seu Governo.
seu canteiro de obras em junho de 1989, em companhia do
Sr. Presidente, Srs. Senadores, confesso que saímos alientão Presidente José Sarney, que teve o mérito histórico
viados dessa audiência e com o nosso entusiasmo ampliado
de dar o primeiro -impulso para a sua realização, iniciando
em sua intensidade, após ouvirmos do Sr. Ministro Paulino
as suas obras de engenharia_ em 1987.
_ _
Cícero as informações de que XingO" Segue e seguirá o seu
Em outubro do mesmo ano, lá estive participando de
curso prioritário, dentro do cronograma previsto. Os recursos
uma comissão de deputados para avaliar as repercussõeS sod_este ano vêm sendo liberados com regularidade normal e
ciais causadas pela momentânea paralisação das obras. Quero
o montante necessário para 1993 já está orçamentado, o que
dizer a V. Ex•, Senador Gerson Cànià.ta, que era uma comissão
nos permitiu, pelos inúmeros que S. Ex~ nos mostro_u na ocade deputados e apenas eu fui convidado como .senador para
sião, uma sensação de tranqüilidade relativamente à sua conacompanhá-los.
_
_
clusclo em 1994, conforme programado.
Em 19 de junho de !990 e em 12 de. junho de 9l,lá
Informou-noS o Ministi-ô Paulino Cícero ciue para o próxiestive mais duas vezes, fazendo parte da comitiva dO Presimo
exercício
finanCeiro fora:rn destinados no Orçamento 630
dente Fernando Collor, que me distinguiu- talvez pela minha
milhões de dólares, e que a primeira turbina entrará em funcio~
antiguidade nesta luta - com a escolha, entre os presentes,
namento em agosto Pe 1994 e a segunda em _dez_embro do
para, junto com ele, adonar os m.eeàriiSmos- inàUgurálS-das
cerimôniaS comemorativas dos eventos dessas duas visitas _que- mesmo ano.
nando também cnergia_elétrica. No caso específico de Xingó,
a luta de V. Ex~ é no sentido de que as obras iniciadas prosse-
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Xingó, que se tornou a maior obra do gênero neste final
de século, será um marco concreto do nosso potencial criativo
e realizador, que apontará para o ano 2000 como um símbolo
das nossas imensas riquezas natura-is, da nossa criatiVidade
e disposição para explorá-las e de nosso trabalho e compe~
tência técnica.
-
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CIJW)n uc~~:eee:c que a parcda de Cr$ 16~476.4l8.000,00

J.

(dez••~oill bilhõ5••• quatrocentos e 11etenta • sei• milhi5es, quatro-

c;ontQs e dezoito mil cruzeiros) serã. atendida atraviG--d.,

Finalizando, Sr. Presidente, Xingó será um marco de
progresso e desenvolvimento com que no Brasil o Nordeste
ingressará no terceiro milénio.
· Muito obrigado. (Muito bem!)
Durante o discurso do Sr. Lourival BaptiSta, o Sr.
Mauro Benevides, Presidente, deixa a cadeira da presidência, que é ocupada pelo Sr. Epitácio Cafeteira.

po~;

por llituar-se dentro do limita de 10\ (vinte

re~Hne)amento

cido pela vigente Lei Ot"Çamenti:cia, para
projeto•lsubatividades e·<!Õ<it~e grupos di!

oec:reto,

eento)

despe:u.11,

eatabele"nt:ce

sub-

atendendo

as

seguintes Unidades •
Cr$ 1. ooo, oo

UniOade
Hinhtido da JuS-tiço.

16.476.418

Adminiltra<.;lo Central
Arquivo NacionAl
Instituto Nacion•l da Proprieda(!.e IndustJ:C1al
Fundo de Impx-ens• Maciono.l

COMPARECEM MAIS OS SRS. SENADOREs:
Aureo Mello - Carlos De'Garli - Eduardo Suplicy Gerson Camata - Henrique Almeida - Hydekel Freitas Iram Saraiva- Jarbas Passarinho- Josapbat Marinho- Lavoisier Maia - Levy Dias - Pedro Teixeira.

..

o SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Sobre a
mesa, mensagens que serão lidas pelo Sr. 1o Secretário.

Macional, tnadiillnte Projeto da Lei pa.ra obtençli.o de •utorizaçio le-

O

diferenci;t,l,

no

1110nt::anee

trinea e um mil cruzai roa), .:levará ser

São lidas as seguintes

gislativa, em eon•onáncia

00111

8.083.49!>

520.426
7.802.405

70.102

C~S

de

1J.B4J.Ul.OOO,OO

ao

encaminhado

Conqreaso

011 ditam•• conseituciono.is, atonOen-

do a1 seguintes Unidades:

MENSAGEM N° 147, DE 1992-CN

MiniJ:tirio da Jl.llltiço.

N03 ~~:m~os do mizo 61 d& Ctnutitulçlo Faltn.l. ,rubmdo l elevada ócllbenlçlo da

Fl. 03 da !.H.

V0$$3S Exrxl~nciu. acompanhado de Expo$1çlo de Motivos do Scnllor MillUtro de Eltldo Olefc
di. S=Wi• de Plancjamento. Orçamcmo e Cordenlçlo d& Presldencia da Repóbllc&. o~ do
projeto de lel que • Autoritt o POOc:r Exocutivo a abrir ao Orçamento~ lia 'UIIilo, cm !IVIX do

-··

da

JIIW~

çio ®

J:CefaJ:Cic:lo eridito

parcial de dotações

"'1992.

.

n~

052.

IS!:E'LAN-PR

4.687.892

352..25-9
8. 777.762
26.018

oie
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Cumpta e1cl•recer que os recursos nece•s.irlos à et'etiva-

5.

cn!clito suplcmcnlll' no valor de Cl$ 13.843.931.000.00, pira 01 flU que

1.000,00

13.·843.Ul--

0\dminilltraçio Cone•al
Ax-quivo Nacional
Inatituto Macion•l da Propriedade InOustrial
Fundo de Impren•• No.c:ion•l

ScMores Membros do Congrw;o Nac:lonal.

Min~o

c.s

Unidade

(n° 756/92, na origem)

'·

suplemenear

orçH~entirias

Esta Sacrat&r;i,a

docorrex-.iio

man~~esta-se

mento do cridito •uplementaJ:C no

do

cancela:<!entQ __ _

d.\s Unidades.

valo:~:'

favoravelmente~

de

CJ:C$

11.0

13.843.9Jl.OOO • .OQ. ·

(t.i.óza bilbZiea, Çlitocentos _e 'ill.\!lr~nta e tJ:CiiB_, ~ilh.õea, novecotntos e
tx-intA e um mil cru:eir:os) qv.e •• enquAdra õ.s di•posições: do
o:MNovCl!'.hTõ

de 1992.

43, § 11, incilo III, do. Lei nll 4.320, de 17

-de

11\oirço

de

obedecido.s &I pJ:Cesc-riçÕes do o.rt.. 167, incisos V e VI, da
E:xcelentizn:imo senhor Vice-Preaidente <1a
e:Kerci:eio do e.ar;;o de Ptcu;idente da República,

Ropdbliea,

no

suplemen~llr no valor

óe

de

Cr$ _30.320.349.000,00 _ (trinta

crédito

bilh~es,

·con~t·i~~

tuiçlo.

7.

o Mi'n:.stirio da Justiça solicita a ãl:lt;Yt\l.r'&

a;:-t:
1?6-~,

Nessas condições, tenh.o a honx-a da

lubmeter' .i

eleV•da

eonlidar~çio (!,a Vou• ExcelanciA o anexo Projeto (!.e Lei, que auto-

rizA o Poder Executivo a efetivar a aber:tun. do

refer"ii~b

crédhO

trez:ento:: e vin~;.e milhões, trezentos e q11o.rentil e nove 111il cruz:eirosl em favor de diversall Unida.,s..
RespeitOiolll!lente,

'·~eio com

p. solieit•çio te>!l!. por objetivo atender deapesa11.d!'
11. 1111mutenç!o

ad.ministr.,tiva e

operacional

das

Unidades

tais como: aquiGiçli.o de matedal de consumo, pauagens, e~_':_ipam~n- _
tos e

,

L.~ ~- ·!G,Jl,ul

~u•-

PAOLO ROBER'I'O

HAODAD

Hio:~istro de Estado Chefe da Secz-etaJ:Cia
Pl;~~.nejo.mento, OJ:Cçamento e Coordenaçli.o
d4 Presid<lo:~cia da RepUblica

ll.e

1114 ter:~.al perll\lt.nente: vigilirlciA, limpeza, xerox, ~~a, luz e

telefone: paga.men~o de pessoal e encai:<JO:l
vale-transporte e •uxílio-refeiç!o

aléi111

I!IOCiais,

eom:-••slo

de desp••as com.

IL

de,_

suklsti-

tuiç&o da re<le de baJ.xll tenali.o e repa:cos de :cede hid:cáulic:ll.

. -- " . -.
'A.üo"".(• ~SIÇ!i;O DB. HO'I':lVOS DA SECRE'rAAlA D"E

pL1o!IEJAME1n'O,
~ E COOROUAÇlO DA I"Rl'!SIDIHciA

DA JtEI!IÜBLICA H• OS:Z DB

2.3 /

ll I

92

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça'feira 1 • 9701

:.:.~~~~-~ Pt'Obltnu. '>u da. sit.ua.;io q~~_:~~-=-~-

::..~•e~~~~~~~~~~~= e•

1 Atender despesas COR 11. manutenção a<iar.inistr&tJ.va o operacional!
Idas Un.ida~s. alár~~ dA conceaslo d.e vale·ttilnsporte, &uxílio-rel
lfeiçlo • servidores, liUbstituiçio tta rode c!e babt.t. tensio e re-I
I paro da rede bidriulic•.
1

I

!_________________

------·-·--'

2. Soluçl5es e providlnc:iaa contidas no &to nornuativo Qu n.ao
proposta:

I Nio hl.

:~---=·

IIUP,llllllenta:.;: Jtlll. CUIIIprimentol
'
I

I

I

!-----------------------'-------"· -I

~.:-~:~:~:~~~~~~~~~~~-~~~~---·-·
A altorn4tiva pt'oposta i

...::..__·~------------

medida

---------------__,.,.....- ...-- .....-..------' Eovio AO Congresso Nacional de Projeto de L.ii. Para obtenção dt1 I
1!-utorizAQio pal:'a abertur• do cridito_
los disposições conttitucionab.

i
_ I_ . _ _ _ .;. _ _

a únicll. p41:'ll l:'esoluçli.o o:1o pl:'oblem.J..

I
I
I
I

··------------------------------------------------------------ --------·

I

f, C:uatoa;

I·
•I
I

I

I
--------------------------------

PKO.IETODELE;I nQ 13, de 1992-CN

AtJICll'iQ o Poclcr Exc:cativo • abrir .,
-- Orçamcato F"LJCat dr. Ullilo. cm favor do
~da Jlillb. Çffdito IUplemcWr DO
. ~' --~~3.843.!1.11.000,00. pil101 fins

1 Nio haveri ou•to• 4dioionais. um4 v•:c que os
J;"t!!CUI:'!!_0\1 sio ol:'i-1
lundo• do e;HJeelameri"to pllreial de <iotllÇCl<ls eonsiqnadu no OJ:'ça"'l
1-nto vig<lnte das PI:'Ópd4S Uni~.ldon.
I

__II .. _________________ _

I
_I

11'1. 2 do Ar.exo à EM n=

0!>2 ME:FP, de

Zl

I

11
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O CONGRESso NACIONALdccrc_ts:
An. t• Fiel. o Poder &ecutivo autorizado • abrir ao Orçamc11to F'l,;:d dr. Ullilo
(Lei n" 8.409. de 28 de feven:ifo de 1992), cm fsvor do Minislério da Jui:tks. afdito 111plemenw
no YllDt" de CzS l3.1143.9JI.OOO..OO <~ billl6=!. oitocentoa e q~Wentsc:
mllbl5ca, novcc:co105
c lrinlsc: um mil~ para lleDdcrU prn~eOIUt\llllel d4 ~ J desta Lei.

ues·

~.:.~~~~· qu~-:tustifieam a ur;ginei.a:
I
------

Art. '1!' as rec:onõs IICC'CS.Wio.s l eu.eUçlo do dbposto no ani&o anterior dccofredo
dr. a!lulaçio psn:iaJ de~ tnd)csda no AllcJ:o 11 desta Lei, nos IIIOIIWliC:I espcçiflCado.s.

1

I

!I _________________________.__._·--~---
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LEGISLAÇAO CITADA
(Anexada pela SUQsecrêtãria de Coordenação Legislativa

do congresso Nacional)
LEI Na 8.409 1 DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992
Estíma
exercicio

a Receita e fixa a Despesa da União para o
de 1992.

finan~eiro

fOOU 4:0 ~ONin I

fMAIO ... IIICNCIU
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MENSAGEM N° 148, DE 1992-CN

m:~.l

Terça-feira I' 97fJI

cru:r:eieos) corao ceóid1to

.s~uplementar:

atendend.o

as

seguintes

Unid.adea1

(n° 757/92, na origem)

Nos ICml08 do anlJO 61 da CooacHulçlo Fedenl, Sllbmcto t. elevlldl. dellberlçlo de
Vouu EJ;ee~ .oompanhada de Exposiçlo de Motivos do Senhor MiniMro de Esw1o Cbcfe
da Sccrewi• de PliDc:jamcnto, ~o e C~lo da Prtsidencta da Rcpllblica. o ~eaw do

projeto de lei que "Autoriu o Poder Executivo • abrir aos Qrçl;nentoS da UniiD. em (&'o/Ot do
Ministérlo da Justiça e do Mln\st6io Pllbllco U Unilo, atdito! ldk:lonais alt o. l!mile de CS
21.578.33CI.OOO.OO, pu:a os fuu;quc específiCa".

Valor em Cr$ mil

onid.ade

21.098.330

Kini•tério <iii Justiça
Núcleo Centr4l
secretal:'ia de Poli<::l.& Fedeeal
Bmp.-eu. Brasilein. de Comunicaçiio S/A
Mi.nistirio Público da Uniiio
Ml.nisténo Públiço Federal

s.

i./00.761
12.926.897
6.390.666
4QO.Q!IQ
~

Cumpre esclarecer que os eecursos necess.ieios lo efetiva-

çio dos l:'efedd.os c:::-idit:.os adi<::ionai:ll decorreria

<1o

cancelamento

parcid ele dotaçõe, consiqnad.as no vigente orçamento d.e

cad4

iuna

dali Unidades.

..

E.H. nl 053 /SEPLAN-PR

Esta Seçretaria manifest.a-se favor-avelmente

mente dos; créd.itos adicJ.oM.is no
Exc::elentbaimo Senhor Vi~;"e-Preddente da
exere,S:etto do cargo de Preaidclnt.e da Repúblicll.,

Repúblic:a,

\vinte e

\ll<l

valor

bilhàe11, q1.ti<1hentoa

tos e trinta mil ceuzeiroll)

ql.le

de

enquad.ram

de

a

abertur•

ele

crédito11

adicionais

no

<a

uniio

valor

ae

17

diveraas

Um. dadas.

NeSSAS condiço!Ses, tenh.o a honra

•

opel."a.cional

daa

0

pal:'os eru imóve1s

Cl.lmpre esclal:'e<::ee que a Par<::ela de

J.

cr~

PACLO ROBERTO HAODAD

inAdiá-

~

7.774.6!J!J.OOO,OO

através

de

pol:' situae-se dentt"O do_ limite de 20' (vinte por cento)

<iespesall,

subas

sequintes Unidad.es1
Unidade

FAU:NDA E P-LANZJAMEHTO NR 05-3

Dr;

23

I

fl I

92

estabele-

atend.end.o

Valo!:' em CrS mil

Ministério da Justiça
Niicleo Cente•l
Secnltaria d.e Polícia Fedeeal
Empeesa ae .. s:~.leir• de Comuni<::açiio SIA

ANEXO À &Xi'OSiç!o DP.: MOTIVOS DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA,

oeel:'eto,

ci<l.o pela viqente Lei Orçamentál:'ia par• remane~ament_o _entre
projetos/sub_ativida.des e entre qrupoll d.e

.

Ministro d,e E11tad.o _Chefe óa Se<::retarl.~ de
Pl•nejainento, Orçll.li.ento e ~oo~ena.;ao
d.a Presidé<lcia da Republ:~.ea

(sete bilhl:S•s, Sflt.ecentos e setenta e quatro milhl5es, !leisç•ntos e
nov111nt:.a e nove mil Cl:'Uzeiroll) seei ;ateruU<ia

\

•oy\1.1\
?o.MM l\ .0 o..tMMM

...

mateei"-1 de consumo e •oftwaee;

p.a9a.meneos da COlllpromissoll controuuais

ll

7.774.69!J

ü§:l.iJJ

4.496.760
_2.385. 7_06

1. sintese do problema ou dill situação

ql.ltt

rc<::la.mA peovidCn<::ias:

-----------------------------------------------I Atend.er despe11as com pess-oal decorrentes do Projeto
Isonomi11.l
de

lsaJ.•rial; óespesas de custeio çom 11. manutenção administrativ• el
lopera.<::ion•l d411 Unid.ad.es tais collio: çoneess:io d.e vale-teansportel
lauxílio-creebe. auxílio-refeição e au:isti!in<::ia miidica a Go!'!evido-1
1 res: d.espes.as com a aquis;içilo dfl linhas telefõnl.<::as, mater:~.al dei
[<::onsu!l\0 e softw11.ee; t"~paros em imóveis e pag&Rentos d.e compeo-1
lmisso5 contratual.S l.<ladi.iveis e essen<:::~.ais.
I
..:.----------------~-----------·

----------------

2. soluçaes e p~ovidências contidas no •to nOI:'lUtivo ou ria
O

4.

(vinte

diferencu.l,

no

montante

cte

CrS 21.578.330.000,00

e urr. bilhi5es, quinhentoe: e setenta e oito milhéea, teezen-

to11 e tl:'inta mil cruzeiros), d.everi see enemo.inhado
Na.cional, medi•nte Peojeto de t.ei, p4ra

obtenção

"''
de

Cong-resso
autorização

leqi.alativ•, em consoninci• com os dit!lllles constitucionais,
C:rS

so.ooo.ooo,oo

send.o

(oitenta milhl:Ses de <::euzeieos;l como cro!dito

peci.,l em !avoe cta Empeesa Br;asileira de COlfiUnicaçilo S/A o "'
cel• eestante no valor de Cr$ 21.498.330.000,00 (vinte
lhãe1, quat.roeento11 e noventa

auto-

i;.
Respeitos...mente,

auxí-

esseneia:~.s.

veis

elevA<iA

submeter

·ciill-

Qe

lio-en•ehe e assist:.i!inci,_ médic"' a sel:'vidol:'es:. de11peu.s c-onr , Aquisiçio de linh.u telefl5ni<::as,

de

Pode~ E;xccutivo ,.. efetivar a llbeetura dos refeeidos

Unid&des

coneesslo de vale-trAnsporte, awcilio-refeiçlo,

COIIIO<

d4

çonsidera.o;::io d.e vos;sa Excel8ncia' o anexo Projeto de t.ci,que

A solicitação tem. por objetivo atender despea-as çom pe•-

teio com ll mllnUtençlo atlminillt.I:'At.iva e
tais

7

ri:r;•

soal decol:'rentes do Projeto de !s;onomi& Sah.l:'i.lll; de•peGaii

d,.

VI,

e

Constituição.;'

tos adicionais

'·

v

do

mlli:'Ço

de

Cr$ 29.353.029.000, 00 ( V'inte e nove bilhi5as, trez.ent.os e cinquen.u,

e t.J:~s R~ilh<5es e vinte e nove ml.l cruzeiros) em favor de

trezen-

dispos:t.;ães

às.

1964, obedec~d.as as prell<::rições do al:'t. 167, incisos

O Ministtirio óa Justi;a e o Ministério Piibl.=.co

atendJ.-

setent• e oito mil.hões,
soe

art. 43, § 11, inçiao III, d.a Lei nQ 4.320,

solio;itam

ao·

Cr$ 21.,578.lJO.OOO,OO _

oito milhl5e.e, trezento.a

oapar-

medld•

~:~~~~=~=-----------------1 Envio de Projeto de [.ei 40 Congr-.-,.-.-:,c.-,'io-n~Al,

visand.o Qbter I
legislativa para efetivar a abertura dos refel:'id.os I
[eráditos adicionais, em observ!ncia aos ditames constituciona:~.s.[

I autodzaçio

I

I

~---------~-~---~-------~----...----~
Alte=ativas existentes ã.s medidall o\t at.os propostos:
----------------------! A •lternativa- propo$ta ti a úni<::a par• eouoluçlo
3.

do peoble~U..

I

U!lt

bi-

I

I
----------------------------------------
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4. cust.oll:

[ Nio hAve.tl cust.oa .auUcionAis poJ: tratar-se de remanejamcnto dei
\dotaç<S•:s orç~~menti.ria. diu próprias tlnid.adea.
I

I
I

I

---------------------1

I

.!

I

I

i

I
------------------------

O CONGil&SSO NACIONAL docrda:

-------------'-

Art,. 1• Fk:a O~ &oeuàvo IU!Orizado I abrir- Orçlmealol 111 liailo (Lei aI~, de 21 da fcvereifo de 1992), cm faYOr do Mtnilal:!rlo ill Jll$llçac do ~o Pl1blko Q
.UniiO. Cl'tiiO IUJ!Ielaemar no valor de Cr$ 21.498.330.000,00 (vime c wn bi1b6ea, q~ e
:=r=~ D'Cllentol c lrinta mil aureirot). Plfl UCDder a~ COUW!Je5

~:-=~~~=:~-~~~~~-~-~~~~-~iente•
I Nlio h.S.
I
I
!_I __________________________________ _

Art. ~ Pica O Poder Exocutivo autOriDdo 1 .tJrir k1 0rçamcmo FIJCal da TJIIiiD

fcvermo de 1m), em f'.lvordo Minia&io da Justiça, cr61110 espcdal.llào
~~ -=-~000.00 (oiiCSIU railbGcl de CI'IID:irol), para .ueodcr 1 pnlJfiDJIÇio COIIIWltl:

(Lei r/' l.o409, de 2S de

1í'

7. s.tne.ese do pa:r;-ecer "o órg"!io jur!dico:

An.

-----------------------------I

:r

01 ~ necaârl~ ~ CXl!ICIJÇio do dbpoao 1101 ani&a. amertores
J*WI de doclç(lel indicacb.s no ÀIICXO lli dca& Lei, no. montiii!U

: ; : : : lllllllçlo

I

Att. ,.. Em. Lei eatra cm. viJQl" 111: dia de 111a pub&lçlo.

i

~------------------------------------""------------ -
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LEGISLAçAO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de coordenação Legislativa
do congresso Nacional)
LEI Nm 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992
Estima

a Receita e fixa a Despesa da União para o

exercicio financeiro de 1992.
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MENSAGEM N° 149, DE 1992-CN

5.

Dezembro de 1992

E•ta Secret.at"ia ltlanifeat..,-se

favo~:.avelment.e

ao

cr~dito,

va~or de Cr$ 320:18Ô.OOO, 00 (trezentos e vinte .milhõe._....cento-

(n° 758{92, n-a origem)

oitenta

enquad~:a

mil cruzeiros}, que

dispoaiç~s

ii.a

43, § la, incho III, d• Lei na 4..320, de 17 de

obedecida• as

NNICmiOS do arli,O 61 da Constituiçlo ~. S\lbllicto l elevada -dellbenÇiO dC
Vossas Eucii!Deiu. acompanlwlo de B.posiç!o de Molivm do Senhor Mini:tro de Estado Cbe!c
da ~IIli& de Planejamemo. OrçJinento c CoorlSen~Çio da ~~~ da Repóblica. o texto do
projeto de lei que "Autorln o Poda' Exoc:ntivo a abrir ao Orç.mento Fiscal da Unilo. em f1vor elo
Minl.!lério Pl1bllco da Unilo. crfdito suplcmcn!ar no valor de CJS 320.1 80.000.00, pm: os fin.s que
~fk:a·.

presc~:ições

do

a~:t.

167, incisos

lllil.rço

v e 'III,

136~

de!
da

e-'-

are.

do

ConSti-

tuiçJ.o.

'.

elevada

eon:sideraç:So de Vossa Excelência o anexo Projeto de Lei, que autore.fe~:ido

riza o Poder Executivo a e.fetivar a aber:tura do

créc:Uto

suplementar (

B:rasala. Z6

de

'

n11vembro de 1992.

~\L

-----

E.M. nR

Reepeitosamente,

PAOLO ROBERTO HAODAD
Ministeo de Eet.ado Ch,.fe ~ Secretaria de
Planej11111ento, Orçamento e Coo.-den;!lç.ilo
da Presidência da Repúbl.tca

054/SEP!.i\N-PR

de Novembro de 1992.

Excalenti=simo s-enhor Vice-:P.resident.e d.a
exercício <io car9o de t>re11idente da Repúblic4,
O Minht.ério ._,úblic:o dA Uniio
crédito Juplementlu: no valor de:

aolicit.ll

República,

no

abertura

dt!

AliEJ:o À
a

C".t$- 2.768.580.000,00

(d<:>ia

lhões, aetac:entos • aes•enta e oito milhões, quinhentos e
mil cru1eiros), destinado i cobert.ura de dtupeu..ll c;om

para

oitenta

Auxi1i0.;.Rtit-

serviços

de

limpeza e hiqieni:r.4oçio doa Min.istirio.s PIÍbl,.Lços Fede.r:a.l., do Trabalho e do_ Distrito Fede:c;al. e óos 'l'erritórios.

parçel•

,.

CrS 2.448.400.000,00. (dois bilh~s, quatrocentos e qu.-renta

oito

'·

Do

sol.i.citado,

milhõe• e quatroc•ntos mil cru:~:eiros) podc!l"i 11er viabilizad.a .iltl"a~és de Decreto po1: situar-se dentl"o do limite 4e

-201.

tvinte

ltXPOSiçXo DB l«<'l'l:YOS DA Sl!lClUTARIA DB PLAKEJAKEKTO~
ORÇNm!ftO B COORDBRADAÇÃO DA PRES:IDhiCIA

DA REPÕBI.XCA Hl

054 DZ l3

I

11/

92

bi-

feiç!o, ll.•,ucilio-Crecha, VAle-'!'ranspol:'te ,. implementaçio de! -;iSte-;;;a
de in.fo:nnát.tea, alim d.e loee.çii.o d.e mil.o-de-obra

l

_

\);,_;_,_to 1, lh J.,k <

do p~:obltlll\a

_1. Sintese
ou da .eituaçSo qu<'l r:eclliiiUI pt"ovidênc.l.asl
---------------------------------.......
-·-·-·-·despesas
Auxilio-Creche, Auxilio-Refeiç.ilo, va-I
jCObertu~:.- de

~"--·

cOm.

jle-Tr-ansporte e implelrlent.,.çio de sist-ema de informática, al!m de]
]locação. de Slio-de-obra p4ra eerviços de li~~pe:r.a e hiq.ieni:r.açio 1
]dos Minl.st.Orioe públicoa Federal, do Trabalho e do Distrito Fe-l
jderal e doe Terrieõrioa.
I

I
---------------------------------·
-------·-··--I
2. Soluções e providências contidu. no •to normativo ou na
proposta:

medida

--------------------------------------------------.....
]Enc11111inhamento de ProJeto de Lei ao Congresso l<lacional. a fim de]
]obter o necesairio .ulparo leg•L

~

i

I

I

I

------------------------------------~~~

por

cento) es.tabtie<:ido na viqenee t.e.i Orçament.iria pata remanejamento

3. Alternat-ivas existentes b

entre subptojetoll(subativid.ll.dc!s, e obedecem a seguinte destinaçlo;i

IA

medidas ou ato• propostos;

alternat.tva é a única existente para resolu.çil.o do problema.

I

i

I
--------------------------------------------------------------.

unJ.d.ade

C.t$ Mil

Min.:.st.S.tio PÜblieo
Ministél"io P.üblico
Territ<:irios
MinJ.stério Público
T o t
3.

A

fedetal
do Di.st.tito Feder•l ., dos

1.677.000
163.300
608.100

do Trabalho
a 1

=

parcda "'su.nte, de Cr$ 320.180.000,00

~:_:~~:~~:

(uezentos

vinte mJ.lhi5•JS, cento e oit<ent.a m.il cruzeiros), deVet"i ser

e

encsmi-

______________________ __
;;...

I

:___ _________________________ ___

menta

ao Congresso Nacional, l'Hidiante P~:ojeto de Lei, em
dispositiv-Os constitucionais, atendendo u

cwnpri-

seguintes

llni·

I

I

.;.

-

nhada

-------;-

~_.;;,..--·

]0 teaou~o nio ser;;i onerado po1: trataJ:"-s'; de remaneja:mento de do-I
j taç~s ji prev~stall no oro;:11ment.o das lJnJ.dades.
I

5

Razões que justificam a u~:gência:_

I

..;;.___:_~-----------

_

.

_

_

_: ________ ~,..,.------,----------------..------,----- .......
I

---

l

I

JI_____________________________________------·"
Cr$ Mil
Ministério Público do Di•trit.o

Fede~:al.

e dos

Territ6~:ios

98.280
221.900

Ministiório Público do Trabalho
T o t & 1
4.
~:3o

Os

recu~:sos

nece:ssirios

no.TI1r
;:~.Q

atendimento "-o pleito

.i conta da anulaçio p.-rcial de dotações

prio• Õrgioa.

orç~~mentS.ria•

co:r:reóos pró-

1N~o hEi reqistro.
I

'------------------------------------------7. s!n.tese do pat"ecer
;------------

.:.

do

6J:"q~o

jur!dieo:
------------------------11

_________________________________________________,
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supletnentaf no valor de 0$ 320.180.000.00 (trezento~; e vin1e milhiks. ccmo c oitenta mil
cru7l'!iroo). pMR ~nder às pmgramaç~ c:mmante.1 da Anr:'~o I~ UL

PROJETO DE LEI n9 80, de 1992-c.-1
Autoriu o Poder Executivo

&

abrir

Terça-feira 1' 9'715.

tlO

~~~o ~~lc~ ~iloünf:. ra~~

suplemc:nW' no va!CK" de Q$ 320.180.000.00,

Art. 2"' Os recursos ~ .l cxe<:uçao do lfuposlo nO artigo anterior decofter!o
da anulaç!o puda\ das dotações 1ndk:ldas no Anexo 11 desta Lei, no~ moniADie$ especificados.
Art. J• Esta. Lei entra vlp na dali. de

JlUII os fins que espocific;,.

sua publlcaçlo.

O CONGRESSO NACIONAL dccn:ta:
Art. 1• Fie& 0 Poder E=livo aulori7.ado a abrir ao Orçmncato FUc~ da Uni_lo
(Lcllf 8,409, de 28 de fevereiro de \992). ern favor do Ministério Pllblic:o da Unilo, ~to

3"000
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!!:essas condições, tenho a honra de

i

sul:lmeter

elevada.

con.siderao;io de Vossa EXcelência o anexo Projeto de Lei, que autorillta o Poder Executivo a efetivar a abertura do

Senhores Membros do Coopu.w NICional.

suple!Hntar

nferido

crédito

-j.

'
Rllspeitosamento,

Nos tcmi05 do aniao 61 da Cons!lluiçlo Fcdcnl, .submeto l elcYida-dieflbençlo de
v. . Excelenciu. IC01Tipu1hldo de Exposiçlo lk Modvos do Senhor Ministro de Estado a.efc
• Scen:wia de Planejunento. Orçamento c Coordcnaçlo da Pre51dencit da Repdblica. o ~to do
JlfDjclo de lei que "Autoriu o Poder Executivo a abrir 10 Orçamento FIJCal da Unilo c=dito
...,ae.n~~r no "*de CrS I.299.38D.ooo.oo. para os fii!J que espeem~·,

Bruaia. 26

I· ..,Jo -, 'l&"

nove111bro de 1992.

de

Q~

rLL, ,\

PAULO ROBERTO BMOAD
Ministro de Estado Chefe da Secreta:tia de
PlanejutOnto. Oro;lUIIC!nto e Cool:'dCmac;.io
da P:~;e•idência da ReP'lbli~•

ANEXO

i

!!XPOSI~

~·

DB MOTIVOS DA SECRETARIA DE

P~AMEIITO,

OR~ E COORDEHAçJ.o DA Plt!!SIOfKciA
DA R!:P6m.ICA MI Q.)SDE Z3 /_ 11_ / 92

1. srntese dõ prot~lem~ ou

da

j-;;;:;;~;~-;;:-;;;;;;opr iaçiio

situ~ç:t:o que J:'ecian.it. Providêneh.S:•
do imõvel, na -~~~;-;;;-;~o-;~~1~~

1 paeA iniiUolaçlo da Proc:uradorill RegionAl da República do refe- l
I J:ido E•tado.
I

E.M. nl

055/SEPLAN-PR

BrasUia, 23

o:le Novembro de 1992.

~--------------------2. Soluções e
proposta:

zxcelent.hsimo Senhor Vice-Pre•idente da
exercicio do cargo de P~111idente 41. R&públic<~,

República,

no

j-;;~j;~o

p~ovidf:ncias

do Lei a

I obtel:' a

I
ato normativo ou na

contidas

~te-.: encaminhado ao conqresso NacionAl

necessi~ia

medida
t:im dei

I
I
I

autoriuoçio legislativa.

I

------------O Ministério

P~blieo

da Unilo

solicita

a

abertura

c;ridit;o suplementar no valor de CrS 1.299.300,000,00 (hu~
du11ento• e noventa e nove

R~ilhóea,

tre~ento.a

ros), e111 favor do Ministirio PIÍ.blico Federd,

visando

attmder

utilido~~de

C:f', para fins de desaproptio~~çlo, o imével dtu•~
cido~~de

bilh.lo,

e oitenta Nil cr.u:r.ei-

Diilcreto de Ol de setembro de 1992 que declarou de

Ga..ide n• 1.038, na

de

rua

de slo Paulo e autori:r.ou

o

O referido im6vel

llloE'iol l!eqional da República

de;tin~t.r•se-á ;!;

cun

Slo

Peixot_o

o_ Ministério

criada

I.Z52/U, tendo sido desapropriado apás esqotada.11 as
chs de obtenc;:io de ii!IÓvel de

p~;opriedade

pelo~~

Lei

n2

possibilida-

da Unilo, e tendo em vis-

ta as resteic;:ões p•r• construção e aquisic;:2io de il!l6veis,

deteemi-

O Orçlllftflnto do Ministério Pílblico da tlniio parA 1992 não

conso~.gna

l

dotaçlo parA de:sApropl:'iac;:lo de i.móveis.

indispen,.~··'"'

neoessidllde de implantaçio dA

AliSill'l

sendo, face

.ado a oferecei:' recursos c:ompensatÓX'ios qus viabilizem a

______________. ._. . ____._

4. Custos:

ClmpX'e escUX'eeer que o refeX'ido cX'idito devet"i

~ta.nto

fo:nt~a

_
-·-·--...~-'--<--'---..---·----""------

1 o referido c:ridito será viabilizado atr'!lvêiS de rec:unos c:ompen-1
l satótios ofcl~ec:idoa pelo próprio Órqio.
l
I
I

~------~

5. R.araec que ;iustificam a urg!neia:
i-----------------------------------~----------~

I

I

l-------------------.--

I

6. Impac:to sobre o meio ambiente:
j-;;;;;-:-~;~;-:;;;~:-_----.-.

--------------,
I
I
I

-------------------------------------------::_:~==~~-~~!~=~:~~~-~:!:~~=~: _______________ _
PROJETO DELE!

n9 81, de 1992-CN

de

deeapro-

Autoriu o Podes- E.lcccutivo 1 abrir ao

Ckçamemo

pd.a;io, ••• des~sa adic:ional para _o ~souro Naciona.l.

cWilhac!o .o Conq:re .. o Naciona.l, sol:> a

]

l------------.----------.------------1

PX'CX:UX'a<ioX'i• Reqto:,.

nal, o IUnist;iX'io Pfiblico da tlniio poster911ri outros pro;ietos,

4.

ap~e-l

l sento~~da.

I
I
I

nadas pel• Lei de Oiretrires Or-çamentárias •.

l.

~~~----

~-------------------

in:stalaçio doll Procura-

Paulo,

atos

1 A .alternativ• p-.:opO$tll ,;:; única para resoluçlio da eitu.açii.o

pílbli-

Público dll. tlnilo e pro111ov~r a desaprc:>ptiaç:!o.

2,

J. AlternAtivas existentes ie medidas

Filc:al

==000.00.
SliPiemcnlar

l!lllt'

110

dt

Unllo

valot
pn 01

do
flu

cn!<llto
Cr$
qua

en-

de Projeto de Lei, em

ao• di•positivos constitucionais.

O CONGRESSO NACIONAL dcm:ts!

Al1. 1• Fica o Podc:r Exoculivo aut(l(i7.111o 1 abrir ao Orçtmenco FliCII da Uailo
(Lei n" 8.409. de 28 de feven:tro de 1992). em favor do Mlniscérfo Póbllco da Ullllo cnkll~
suplemenllr no valor de Cr$ 1.299.380.000.00 (hum bilhlo. dw:eniOII e IIOYalllll!: IIOYI:
trezcnlos c ollenla mil CJ1UJ:ii'OII). pm_ atender l propamaç~o const~nrc do .\Deu 1 delta Lei.

milll&u..

5.

Esta Socretal:'i.a. manifesta-se

qite .1e enquadra is disposic:o3es
r..i no 4.J20,

~

favot"avelmente ao

do artiqo

pleito,

-43, S 10, inciso III, da

17 de Ja&rGO de 1964, ot..decidas •• prescrições do

ar;t. 167, iacisos V e VI, da Constituição.

Art.'Z' Os rectm10:1 IICt'eSSUio:ll cxecuçto do dilposl:o no lltiJO anletlor dec:orrcdo
dt anulaçfo pardll dt douçlo lndieada no ~o li desu.Lei. no moncanrc espeàfieldo.
Art. :Y Esta Lei enn cm

viJor 111 data de sua publfea,;;llo.
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(Anexada-pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa
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LEI N° 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1'992

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o.
exercício financeiro de 1992.
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MENSAGEM N° 151, DE 1992-CN

G.

(n° 760/92, na origem)
Seaborel Menlbn:ll do Con&ralo

Elta

~~~ento

Sac~:etaria

do crédito,

llanifesta-,n• favorav•lmente

no valo-t' da

ao

atendi-

4.ll9.3lS.OOO,O'O (quatro

Cr~

bi-

lh5es, cento .__do;cenova milhàes, t.t;"e:rentos e quin;ce lllil eru;coi!:'os)

Nacloual.

que "' enquadra .!.11 di•posiçi5os do ill"t. 4l, §§
III, e JR da Lei

Noltcrmos do lltlr;o 61 daConltlariçlo Foclcnl.lllbmelo. dcY..t& de1ibcnçlo de
Vo.u Excclenclu. aeompirlbldo de l!xpoliçla de Motl- do Senbor MiDIIlro de Eirado Cxlc
di. Socrcllril. de Planejamemo. Otçamento e CoordelllçJo tlll'lesl~ da -~biii::a. OleitO do projeto de lei que •Au!DriD. o Poder b«utivo 1 abrir 10 (kçamealo REli da Ullilo, cm favor do
~ da Jlllllça e da Clm&rll dllll Dcpuudoa. a6llto .suple:toeotlr no valor de CrS

n~

prescriç3os do a.t:"t. 167, inciSos

7.

m<~.rço

4.320, de 17 de

-v

lg,

de l9G4,

II

e ·
as

e VI, doi Conitituiçlo.

NeiUiilll condiçee11, tenho a honra de

submeter

i

--elevada

oonsitle!:'aç!o de vossa Excelfncia o ll.llexo Projeto de Lei, que autori:ra o Poder Executivo a efetivar a. abert\lra do

4.119.315.000.00, panos finaquc~hc:a·.

inei.liOI

obedecidas

referido

crédito

:11\lplemantar;rt'

RespeitoslllllOnte,

í'a.v.lo R \'6 ,.J.,LJ
E.M.

n~

PAULO ROBERTO HAÕOÂÔ
Ministro do Estado Chefll! .U. Socreta!:'i.l. de
PlaneJillllect.o, Otçamtmto e ÇoOrdenaÇlo
.U. Pr•sidlncJ.& da Rop\iblica

056 /SEPLAN-PR

Bra.=llia,

Z3

de Nov-ro de l9SIZ.

Exee.lent:Issii!ICI Senhor Viee-Pr:esidente da
exore!c::io do e.trqo de Presidente da RepGblic,.,

Repübliea,

AJIEXO À EXI'OSIÇÁO OE MO'l'IVOS DA SECltE'UlltiA DI: PLAJmJAMEift'O,
OR~ E COORDDAÇÁOO' DA PRESIDàciA ~

ltEPÚIIL:ICA 11•

O Ministério da Justiça e
t-

a

4bertu~:a

dCI

Cl:'idito

11o

Deput:u~os

Chiara do11

suplementar

no

valor

Cr$ 5.63J.B3S.GOO,OO (cinco bilhõe11, sehecmtos e

totiJ.l

trinta

de
tl:'611

milhÕ<Is, ottocentos e trinta e oito lllil cru:eiros).

até

o

tfnal · i!o corrcmt.e e;M:erclC:io, _COI'II a· conc•s•io de Yllle-transpol:"te

e

2.

. i\ solicita<;io tem por objetivo atender despes.u,

·aux!lio-refeiçlio- aos 11ei:"Vi®1:"e11 ® Núcleo Centi:'al do Mini:n.édo da
Jtllltiça e ao• Patrulh.eil:"os Rodoviirio•• alé:r.

da

incorporaçio

exces•o de arrecadaçio do "Fundo Rotativo da Clmar• do•
proveniente de receita decorrente de " Alienaç.lio

de

056

DI!: l3 /

11 I 9Z

solic:i-

de

Deputado•,
Ou'l;ros

aens

1. Síntese do problema. ou da. sitllaçio qufl rflclama providénch.s:
------------------------------------------------------------!Atend<:lr deSpfllll.l
a ooncessi.o de vale-tranlporte e auxl.Uo-1
0::0111

!~:efeiç!o ao•
sei:"Vidores do Nllcleo Central do Ministério da Jul-l
[tiça e aos Patrlllheirol RodovU.rio1, aliira dll. incorporaçlo de ex-;!,
I cesso de arrecadação do Fundo Rotativo da Chia~: a doa Doputados, l
I p-t"ovenient• de receita decorrente de • Alienação de Ou_troa I
l
I B111ns Hóvais•.

,preposta.:
_________________.,:____________________________________________ _
2. SoluçOII!I e

p~:ovidf!neiu

eontidaa no ato

no~ativo 01.1

na

..,dida

[Solicitao;lo de aut.oti;caç-llo leqi1lativ4, attav6• do •nvio ao Cõn-1
[qreuo Naciond d• Projeto d• Lei, par• abert\lra do c~dito~ _de[
I acordo eo111 o que determina a const.l.tuiçio.
. , L

I
I

.

I
I

Mó'leis

--------------------------------------------------------..---!A lt.lto:r;no.tiva i a únic• existente f>ata resoluçio do ptoblema.
3. Alternativas existentes 1:: l!ltldidaa ou atos f>ropoatoss

3.

00

mont~onte

110licitado,

parcela

Cr$ 1.514~52l.OOO,OO (h\llll bilhio, quinhento•
quinhentos e vinte e

tr~s

lllil cruzeiros)

=

oatone
favor

do

de

fllilh.l!!e"11,
Ministório~

da Justiça, poderá •er viabilizada atravis de Decreto, por

:

encon-

trar-se dentro do li.Júte de 20\ (vinte por cento) est.abeleoido
viqeote Lei Orç-ntiC"ia para re111o11nejamento eotl:"e

l.

-I

na

llllbprojet.o•7Su;;

-----------------------------------------------------------1Nilo hav•ti cU1tos adic!.onais uma
quo os recursoa s.lo ptove-1
~rez

batividacl.es.

lnieotes do temane)amonto de dotaç&o da ptóprh. Unidade,
decorrertt~ de exce11so de arrecadaçlo.

11110
o d.i.ferenci,1l, no valor de Cr$ 4.ll9.ll5.GOO,OO

(q\latro

bilhO••• cento e d11zenove l(lilbo5ee:, trezentos e quinte 111il

cru:t:ei-

.t..

ros), doveri ser anehlinhado ao

Conq~;:es•o

N..eional através de Pro-

jeto de Lei, objetivando obtet' autorh:açio
deteronina os dita~~~•• constitueionais,

leqillativ .. ,

•endo._ crs

cçnforme

J.n·s.oh.ooo;oo

(trls bilhõe•, noveeent.os e ttinta e cineo lllilhl!!e•, trinta e
mil cruzeiros) ea f&vor do Nllcleo Cent-t'al do

Ministé~:io

sete

da Justiça

e Cr$ 184.278.000,00 (cento e oitonta o quat.t'o milbi5es, du:z:entoll e
setenta e oito ldl cr\l'l:eirol) e111. favor do f'u.ndo ,Rot.at.ivo da Clla.ara

bem co-1

j

I

----------------------------------------------------------------,..I
:.:_~~~-·_._
••_ j ~:::=~.!-"-"-'-'-n:~:

______________

:
I

!I _____________________ _

-----------.-·_______
:

____________

6. lçacto sob rOl) o meio .u.bient<ll:
__,___ .

lNlo hi..

-

·

---

I

dOI DllpUtit.dol.

~-----------------------------7, s!nteae do pa.reeer do órqi.o juridioo:
----------------------------------~

JM:nto do er64ito suple11111ntar do Hit'list6rio

da

J\lltiça

Nllclço

I

:
-----------------------

~
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PROJETO DELE! n'? 82, dct l992-CN

Autoriza o Poder f!ucutivo a abrir

10

Orçamento l'1lcai da Unilo, em faY« do

Mln1a6io ~ JUI!iça o da C1inara doi ~lo supJcrnonar no Vlicc' da
~9.31.3.000.00. Jlll'l 01 tina que

g:rtldoa.

O CONGReSSO NACIONAL~

.....

01000 01101 -

CAMAIU. DOS D!PUTADOS
CMWtA DOS DI!P'UTADOS

.

......

D'ICIFI~

"'lo LIDI ...ATIV&
_

'I)' a L

... ,.
.......

Mocnoo "'usurovo

"'·'"~
••• Z7&

01001 - · -

..... ,;Jo • •"""'"".

• • '

.

CJI8. 000,00

-CII(llllOU'I..DUITIJI

• '

'

'

I-

_,"":a: :Os~~":::"f..lf,w:Oa":.~~·
00 001 0001 - - - ·

' , '
......., aoun...,"" - . o ' Dila
-.uoos

·-.'01000 - CAMAU DOS DEPUTADOS
01801 - ,UNDD ROTATIVQ O~ ClJUIU. DOS DI!PUTADOS

COI&

....,,

......

.

.

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

-..

.

••• aoa.l · _ •

, qo.ua

aç.la ......... w..
OI OIIO

T8flt

... .....

uarnu1va

o,ooo,oo

•... lP ..

::::::.~:.:.~ ~ ,_,...aa
1- -

IICt$

KIIVIÇOI UGiauJI ..... I

- l f • I I ... &Çio

-INIInoa,"'-

IIIUL

..,

U I V I - 8 ................. I

DI:

. . PO&L

IIIHIIWLVI . .IIIO

I

-

11108

-lff/lfllloTIVU,

ot ooo oooo ao:ro.aeoo

···-~

OU..:IIM-IITO D.O CMWI& CIOS DIIIJfiliXIIJ

------------~~~~:~1----~l-~~!-~-l-~--f----1-----l----j---IUIOI.
I'IIIGIL
, -,

30000 - MIMJSTEiliD DA JUSTICA
30101 - IIIUflSTIIIIO DA JUSTICõA

-·

PROG~AVA Da TRA•ALHO ,.u-L•M•NTAC.O)

-

......

r 8 TA L

........
ltC. - · · · ·

.,."""''"'" 1

-vn•ooc•-"

-TII~AITIIU&U<A<XIIf

AUIIIIIOCIA SOCIAl ......

"on o•u·'"'' CM ftOOVICIOS
-sT.a,~

-11;110&01

:::;~~:::!:o.n

..,.

""'•

ao -VI.... - l a l

••v•-•

o

~:~.:::.~~~·•-:;roT•:--..J:

-·•sm•.........,..
01 c.a..- """'" uus "~""•·
.u
.... eu'""*
,.,,.,,os
soe•••• .. ,... ,,.,,...,,
101

U<USO.&C&o - 1 &

•• o•• o•M """·"""'
-ln&o

. . v&L0•1U00-TI

llo••ooa••o.•-.o
.WI/LIO••I'•Iç&o

.'

...-.E IPC.
MDI\'1""

-L

'.

'"
IW'IUTIIIINI'OS

1

'.

-.:cu:ool,s'ooi

t........ .as fori'ou

~ ..,..,..,r~cooc•••

Dezembro de 1992

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Terça-feira 1' 9721

30000 - MUIISTiftiO DA JUSTZÇI
3010t - MIN!STEIUO Ol JUSTIÇA

eotl I -.OCI

UliliiOII
-~OQ~AMA

D.

T~A.ALHO

(CANC.LAM.NTO)

......

DIE CIII"JTAL

... Gt'I'IIM

, ...:n.O»"P

....... lUCI-~ • U-&•p. ..... IC&

.......,,

, . _ , . _ ,..,a

o;Dil-· .

.........

JUIIII I" IPC.

l'dllloU. I
IIC. IOCIAIS

TltT U,

,,,:N.an

·-·~~~;• 011 ........ _ , ... ,0

~~.a:r>

3

-03~

'.,,.,a,.

01: .......:N.H01
............_. . . 0A N~ICI& -l-I&·-·~

u.,. a• •.,,•-••a•

. ...,..........
1
........
IIUIOCI&II 00 011MIIVO~ .. I-Nia
I"'UCI& ....,..., . . , . OIOP""

0
H - · '"

::"'..;.~

....

&IIWI-1

11o1

1 - · l l • ç l o 011 I<IUI•-omtl

010011

~

-

C&II.IM DOI DMn'.IDX

ANilO

m

omt • I'UCIO .,..nw o.t. CMMM DGI D8'UT,...

.... •

IIPICIPICAt:ID

IOIJB.OO,O)

1708.00.00

ITto.DO.OCI
1711.01 ••

.....

Tml

...

........ _..

"'
"'
"'

.,.,..._IAS~

~IASI~AIS

.....-cu. K IIIIT1III __..III

TIIUI)IMCJIIW.

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

.......

1a.t.n1

.......

ta.t.DI
'll'.t7J

'UITM. PliCAI.

LEGISLAC!O CITADA

(Anexada pela

de CoordenaçAo Legislativa
do Conqresso'Nacional)

subsec~taria

LEI N• 8.409, DE 28 DB FEVEREIRO DE Í992

htima a Receita e f:(.xa a Despesa da união para o
exercício financeiro de 1992 •

. MENSAGÉM NÓ 1'52,

DE 1992-CN

E.M.

nQ

0~7/SI:PLAN-PR

d•

19~2

(n° 761/92, na origem)
ZXc:elenthsimo Senhor Vic:a-Preísidecta dll
.xerdc:io do c.a.r9o da Presidente. dA. R•RÜPI,ica_,

Scnllorell Membros do Concreao Nacional, ·

O Superior !l'ribt:rnal de Jultica,

Noi;ICm\01 do 1Jti10 61 di conatltu\çlo Fol:5m1. IUbmciD l eknda deUbonçlo de

a

República,

Jus~i,ca

no

Federal,

v - Ell:cc~a." ICOntpantwio de EJ.~ de Motivoa !So Senhor Mlnlslro de EIIAdo Oel'c

Jt:rltica Militar e a Justic• Eleitoral •olicitll!D: a abeJ::tura de cré-

da Soctctarlt de Ptanejamenlo. Orçtmento e CoordcllaÇio di Prcatderx:ll di RcpdbUct. o tcKtO do
pcojeto de Jci que "Autor\U o Poder EUICUtiVO l lbrir 101 OrçameftiOI da Unllo cr6:lilot

dito• adieionail no

.tlcionlislll1 o \Imite de CrS S. 192.071 .000.00. P1t1 01 flnt que apcc1f1ca• •

cento e

novent~t

v~tlor

de Cr$ 8.ln.on.ooo,oo

e dois milhõet

setenta e Ulll mil

(Oito

bilhões,

c:ru~ei"rOII),

ea

faVor de div.rsoa Trib1,1naia.

Bru!Jb.

26

de:

noveMbro

OJ_

de 1992.
2.
,tozna-se

Parll qUe tejur

.

viabilizadas

111

alterao;-SeS

prop(;rsta11,

n•c•••irio o encllflinhamento de Projeto de r..i ao Conqre•-

'
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so Nll.c:iona:l, visto que os pleitos ult:ntpillss4111 o limite <ie 20\
tor:i.:oado no :l..nciso I do art..
l:'O

au-

so da !Ali no ;.<109, de 28 <la fcverai-

de 1992, e d<!l eridito 1!$peCial par• c:umprir a obri9açio

deeor-

rente do o.creto de 2.4 de ••t-*ro de 19H, que declarou_ de utilidade: púbLica, p.~~.ra :Hr~s de de•aPropriao;!o,

imavel

na

cidade

de

l:CIIIIill'lejatn~~~nto

p:t."Õprios
exc~rsao

Tribunais

de_

lo, il;u:i•o• II e

UI, e 30 da Lei no 4.320; de

17

e

aracadaçio,

U,

55

maz:ço

de

VI,

da

no que tanqe ao Fundo Pa:rtid&:rio, c:o.nforme preve o artig-o
de

196.(, obedeçidas as pre:IIC:t."içõas do art. 167, incisos V

Nelllll$ condições, tenho a honra de

S.

As solicit.acõea apresent:iUI a se<JUinte c:onfi9'uracio:

e

valor de Cr$ 40a.ooo.:o.oo,oo (quAtroc:entos m-ilhões

cru~eiro•J-,

de

c:onco•:sio

destinados

cobrir despesas dcu::orrentes --d.ll

transporte

auxilio refeicio a seus servidorea.

v~tle-

de

Respaitoaamente,

.clrvi-

f ""'Lo

II - Justiça Fede:t."al:

a) çrédito =:uplenu:n~r no valor de CrS

ajustar

a

E!AODAD

da Sttcreta:t."iA de

e COOJ:denaçio da
Repúlica

e

oi-

proçramaçio

orçamentiria is reaia necessidades para desenvolvi~~~ento das

açOes

inel:"entes àquela Justiça, em. virtude doa AUlllllntos verificados

destinavAm-se i mill'lutençíi.o do Orçlo,

•

1\ )(, .,).Ju\

6 •.nC.S87.oOo,OO

(seis bilhÕes, quatrocentos e aetenta milhõe=: e quinhentos

Oa

c.rêdi-

t03 adicionais;.·\·

PAtlLO ROBERTO
Miniatro de E3tli.do chefe
Planejamento, Orçamento
P:resid<iincia da

uu:viços.

elevadA

Os reeursos eom-

pe.nllatõrio:s erlllil destinados ao pro9rlll!Ul óe treinamento dos

preço• das ta.rit:ae o. dos

i

riza o Poder Exec:u'tivo 11 efetivar a aber-t.uia dos -ref:eridoa

do:a:;ell, o qual. fica posteJ:-9'ado pax:a o p:t."Õ;dmo exerc:icio.

tenta e sete 111il c:rull:eiroa), que objetiva

sulmeter

consideraçio de Vossa Excel.enc.ia o anexo Projeto de Lei, que -au-to-

Superiol" Tribunal de Justic1u crédito 11uplementar no

:t -

de dotações ofe;recidas pelo•

c:onatantos doS orçamentos da Dniio e pelo

Constituiçio./'

Londrina - PR.

'·

Dezembro de 1992

:t."CCUrsos

no11

eompensatÕ:t."iOII

re•quipame:nto

unid~~~;c!les

das

l. Sintese do prob!t;.rna ou da ~s~tue;ilo Q:Ue _rec:lem11 providências:

j-~~;~:;;~;;:;~~;:'i;-;~~~;~;a:<idade~

~up.:ri~;.:o·;d~~

do
Ide J'uatiça~ Ju:~~tiça Federa.l,. Justiça Mil.it.ilr, Ju&t.J.Ç-11 EleitorAl,[
I bem c:omo atender à d•eapropr:..açio de illl6v•l p•ara a JU:<tiça. Fede-I
~:~=-~~ Loncl_;:~~~~R-~ ~~~~--·- _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ ..!_
2. Solu;~es e providin<:ias contidaa no ato no:nnativo ou ria
proposta:
________________________ ,..___

a<iJiinist:t."atiVAII e ob:t."aa de refol."lllila e111 préidioa p:t."Õprioa.

llledid.!i

..;..;.,!_.,:~---~------

b) cridito especiAl no valor d• Cr$ 100.000.000400
m.ilhõea de crureirosl, destinado ao paçillllento do

illlõvel

íCeiil

desapro-

_ __:__

I Envio de Projeto dec Lai ao Cong-:eesso Na:c:ionlll, visando obt•r r
lau;o:izaçio ~eqislativa para efetivar a abertura dos referidos r
~:::~:~~=~~~~~=~~~t~s con,tit.uc:ionail:- _r

--------·-·------·---

3. AlternativA• existentes is "'"d.i4<1= ou atos propostOs!

---~-----~-

1 A alte:t."nativa ptoposta i • Gnica par!! naoluçio do problema.

recur•os compc~nsatórios eram destinadoa ao reequiplllllento dãs-- uiiidades adlllinilltrativas do Tribunal :&eqional Federal da U

Reqiio

-

RS.,

_______...________

4. Custo•:

-----___.,;

__

..::.;.__.__

__---.

r N.io h!IVeri custoe adicionAis po:e t:eatll:t."-ae
dCI :eemanejamento deli
/dotaçõeu• orçaMentliriss d;u prépda!S Un:l.dildes.
_
'
.
[

---------------------··-·_____..__

__;,;._~---

:C:CX - Ju:~tiça Militar - c:rêdito suplementa:t." no valo:e

Cr$ Jll.OOO.OOO,OO {trezontoa e trintA
objetivando atende%."

dcls~aaa

111

=

lllilhi5es de cruzeii:'O•I,

de 1114nutençio, em vi.rtude

tantes aWQentos "rif:icados nas taz:if:a• públicaa e
contratuaia.

oa x:e=•o• COJIIpenalltÕrioa

nllllltlnto de pe•aoal • i

de

•r=

dos

noa

cona-

.reajuates

destinado• ao

tz:ei-

conc•ssio da •ux!lio• aoa aarvidore• d.llque-

IV - Justiça Eleitoral - cz:idito 11uplementar no valor de
cr$ fi90.48.C..000,00 (oitocantol

111

noventa mUhôea

111

quatrocentos

oitenta e quatro mil cruzeirol), objativando cobrir

daspeaaa

e

S~

Razõea que justiticll.lll a urg!-ncia•

_
_ _
-------------------------------------------------í

!,I _____________________________________________________I ; ;
Impacto $Ob:ee o meio ambiente:
---------------------------------------------------------------i
l Nio
---------------------------------------------------------------7. _S:intese do_ pil:t."ecer do 6rq5.o ju.dd.ic;o:
-------------------------------------------------------------i
6.

h.!i..

r

___________________________________________,________, __,___.,_-.,-·
PROJETO DELE! n9 SJ, de 1992-CN

de-

cornnt•s de rapaua11 do Fundo Partidirio aca Partido• Pol!ticos •
de manutençio daa atividadea bisicaa de diVCirso• !lribunais

nll.ill l!:lei torai a,
x:ecadll.çio

da

Os recursoa sio provenientes

receita

do

Fundo

Pax:tidi:eio

Rc:qio-

dO •xceaso de
no

valor

de

ar-

-

-Autoriza o Poder E:acutivo • abrir 1011
~tos da Unilo t:r6dito1 ~ ~
o limite de CJS 8.192.071.000.00. pm; oa
fiM que e:~pcctriQ.

CrS

Goo.ooo.ooo.oo (se:l.scantos milbóaa de cruze:l.l:'oal, sendo o :te3tant•

O CONGRESSO NACIONAL cb:nlts:

compe.naado pelo11 próprio• T:ribunais.

4.

!:ata sacretar:l.a

manif:aata-:<e bvoravelii!Cinte ao

JIIento doa ez:éditos, rafor.;.ando que aua viabilizaçio

at•ndi-

dar-sei-i

PQr'
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·-·LEGISLàçAO CITADA

(Anexada pela Subsecretaria de coordenação Leqislativa
do Congresso Nacional)
LEI N° 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992

Estima a Receita e fixa a Despesa 'da Uni4o para o
exercicio financeiro de 1992 •

.,
A

MENSAGEM N° 153, DE 1992-CN
(n° 762/92, na origem)

Just:.iç:~

do Trabalho •olieita a abertura de crédi-

to !luplementar no valo.:r: de

·

Cr$

8.0Sl.9~U.000,00

rosl, .•m f:llVOr de

..

Senhore; Membros do Consmsso Nacloo.al,

diver:~~:o .. Tribunai:~~:,

-diante

Para- que sej11m vi11bilizad1t1S as

t.a.:, to::na-se necesa.irio o encaminh.,mento de

.
Nos lermos do artl&o 61 tia Conslicu\~o Federal. submeto l elevada dcliberaçlo de
'Voau E:rcclenc:iu, acompanhado de Exposiçlo de Motivos dO Sen~oc Ministro de Estado Chefe
'-~de P!anej&mento, Orçamento e Coonlenaçlo da ~!d!nc:it da- Rcpdbllca. o tcxco do
,RJjcto de lc! que "Au.loriu o Poder Executivo 1 abrir aos Otçmnentos da Unllo c:r61ito
~W"

no valor de Cr$ 8.051.994.000,00, JW11 o' fins que cspccú.ca".

BrasfUa.

26

de

de

proposLei

ao
de

20\ autorizado no ineiso I do a.:r:t. Go da Lei no B. 409,

de

de

de

28

fevereiro de 1992,

aeguinte destinaçÃo:}
.I -

~ribun.11l

Superior do Trabalho - crédito no

va-

•. trinta

e

::>OVe milh6e.c, du:tento• e quarenta e oito lrll crUzeiros) para aten-

25 de Novenbro

de 1992

no

exerc!cio

outt:os,

vale-t:rans-

porte e- v .. le-refeiçio, bem co1110 com equ.ipllltlt!ntos para a instalacio
dos novo• Trib"'nai• d., 23e e 241 Regiões.

bcelentissi1a0 senhor Vice-PreBidente da P:ep>3bliea,
4o car<;ro d• Preaidcmte da República,

alterações
PrOjeto

lor de Cr$ 1.439,2411:-~~0,00 (um bilhio, q..>atroeento•

06l/92/SI!:PLM-PR
Br11s!lia,

remanej.,JUento

limite

4er despe.:11a com co:rreio.c, tel•fone, telex e

no

bilhões,

Conq.:r:eaao N11<::iOn11l~ v.i•to que os pleito• \lltrapiiiSBam o

'·têm a
novembro dd9!n.

o~
lC.M.

(oito

einqOei.ta e wn milhões e noveeentoa e noventa e quat.:r:o mil cr\lzei-

O• :t'eC\lrBo·s compenalltÕ-

rioa. sio ·ori\lndos da lllllnutencão da atividllde bi.d.ea

do

'l'ribun.. l,

411 .!laai•tiineia mêdiça aos servidores e se11.11 dependentes, do

t.re:i-
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n«~~~ento

ele pessosl e da reduçio o!lo nii.mero de linh ... s telefônic ... s

pQr remanejarnento de dot..,.cões oferecidas peleiS próprios

serem adquirida:; para os Tribunais c:itao!lo:;;

e:essenta o um

C~;$

Regiiio

19, inciso III. d.ll Lei n9 4.3.2.0, de- 17 de 111arco de 1964,.

e

261.707.000,00 _{du:z:entol<

prescrl.cÕell do art. 167, incisos V e; VI, da

milhõee:, e:etecentos e e:ete mil cruzeiro,:) de:stinado

o

i aquisicio de vale-transporte.

c ... m:elamento

ofe~;ecido

s.

em

v.do~:

de

C~:$

l.OO!l!.SOO.OOO,OO (lllll bilhii.o, nove

e quinhentos mil cruzeiro•! deatinado i aquisicio
po~:te

• de serviços pal:'lil

lllidico.

O

c;~~ncel11.11111nto

propicia~:

~:eativaçlo

a

Nessas

vada

coniSidera~;;io·de

milhi5es

Cle

vale-trans-

de wn

consultório

IIOIS

e

•erviços

ANEXO A ~SIÇ7.0 I)E MOTIVOS DA SECRE'rAAIA Dlf
PLAHEJAMEN'l'O, ORÇAMENTO E C:OORDENAÇ7.0
DA PRES:IZ>ENC:IA DA REPOBLICA

Cle

servido-

I DE 25 I ll I 92-.

XII 063

a seus dependantes e

aquisi~;;io

de vale-transporte.

Os

compenflatórios silo ori1111dos do r•aquipllltlento de .u...

recurUnidades

Ad!llinistrativas e do-11 auxilio•-c:reche e refeiçio1

v crédito no

v.e~lor

'l'rib\lnolll Reqional do Trabll.lho dll.

51

Regiio

de Cr$ l.sn.ooo.ooo,oo (um bilhio, oitoc:entos

noventll. e sete milhões Cle cruzeiros) que

visa

o

serviço

processamento de dados, vale-trsnspOrte e .assistiinc;ia

mêdic:•

servidores e seus

dependente.~~.

Os recuriSos

compensatório~

l'lu:'l-a• da manutençlío de sua atividade bii.si<:.e~

e

e

atendim.&nto

d•c:pesas postais e Cle telecomunicaçõe=~ ~~~anuten~;;io do

da

de
de

oris-i-

e

1, S!nte11e do problema ou da situ ... cão que r-eclama p:i;OvidênC"ills:
------------------------------------~----.......---------------~·

l_:J~;m~~~l~;I~;~1~t;i~:m~l~~~;~t1~~:!~:~~~!~:~~~:~~ J

2, Soluções e providências contidas no ato normativo ou nA medida

proposta;

---------M---- ------ Encar:ur.hamento
de

<;J;o

Julga-

-----------------------------------------~------~-~------------

J. Alternativas existentes _iis; medidas ou a tos pr·ope-stos:-----M------------------.-~---------------------~--------

-

VI - Tribunal Reqiorn>l do Trabalho da 91

-

tz-ezentos

., quarenta • trés milhêia1 a duzentos mil cruzeiros)

para

daspesaa com servi~;;o• •ssen<:iai•

do

I

atender
-

COl!IO

medida proposta ,; ünica par ... rescluçi!io da
~-

-o

-

ao

funcionamento

correios, talefone e telex, bctm

aervi~;;o de procesaamento' de dados.

Os

recursos

compensaçÃo eram de•tinados i IBillnUten;!o da

'rribunal Í"'

III.Zinutenç&o

da

COIKI

oferecidos

atividade

situa~;;ão

--

-~

4. Custos:

Reqiii.o

c:t'idito no valor de C:-$ 2.343.2-00.000,00 (doia bilhÕes,

tais

11

apresentar:!.a,
I ------ -------- --- ----- -- --- ----- ------- -- -- ------- --------I
~

mento de Salv.ador - !IAs

I

------------------------------~~--------

ProJeto de Lei ao Conqresso N"c:ionilll, a fim
de adequar a programacio orcamentdria ãs reais
necessidades
dii!S Un~dade:s Orça,.entdrias envolvl.das.

I

11011

amplilt.çio

edificio onde estio in•taladaa •• Junt:u: de Conciliaçio

que

Orçamentos da Uniio, o refe-

~ ocJ.. " '){, ~

Reqilo

eorreio.s, talafona, telex e outros, assistência mêdic• a

eleM

PAU'LO ROBERTO I!ADOAO
Minist.l;:o <1e Estado Chefe da Sec:retaria de.
Planejamento, Orçamento e Coo~;den.açào
da Preeidê;ncia da Rep\ibl i c-"'

noventa

sete milhóe• da cruzeiros) para atende'r despesas com

tenho a llonra de submeter à

Respei tolõillmente,

proposto destir.ava-•e i manutençÃo de

IV - Trib1.msl Revional do Trsbalho da 3•

condi~;;Õe:;,

rido crédito'r\

ativid•o!le bie:ica;f

<:rêdito no Vllllor de Cr$ 497.000.000,00 (quatrocentos e

Constituição

Vossa El<Celi!ncia o illnexo Projeto de Lei,

a-utoriza o Poder EXecutivo a abrir

III - Tribunal 1\olgion.s.l do Trabalho da 2• 'Região

c;rêdito J'IO

43,_

obclde-

Federal.

atividade~bisica,

pensacio Clestinava-•• i ru.nutençii.o de sua

'I'riburi~iS

e constanteiS élos Orçamentos dA. Uniio,- eonforme previ! -o-arti(l'Q

II - Tribunal Rttgioru~l do Trabalho da l t

cridito suplement•u; no v•lor de

Dezembro de 1992

o. atené!iment:o do criõdito -em questiio não impllc':'ri em acr,;sCl.JnO de de~pesills, poiB ocorreri somente remane'.a"'ento
recursoiS.
-

-------- - - M

~ ~-- W

---- --- ------

ae
-

-~

I

---~----- --------~---~---- -~------

S. Razões que ju:;tificam a urgência:

do
como

básica

)__ __________________________________________________________ _)

do
6, Impaeto sobre o meio ambiente:

VII - TribuJ'Ial

JteÇ~ional

do 'rrabdbo da 101 Reqi.io

crádito no valor ele cr:J 44-f.na.ooo,oo (quatrocentos e qu .. renta

e

quatro milhões, novecentos e dezoito 111il

i

...,_nutenção de at:ividadas bisicas,

taie:

Cios, conservaç.io e reparos de imôveis e
porte.

cruzeiros)

destinado

como processamento de daaquisi~;;io

de

vllle-tr&ns-

05: recursos oferecidos como compensa~;;io eram desti!l.lldos ao

reequipamento de Suas tJnid.11de:; Administr.lltivas, ao treinamento
pessoal, ;;, con:;ervao;-io de imôveis e,

~mbém,

1_~::::_:_:::~:::::_:::::_::::::~-------~----------------· ~~--1
7. sintese do parecer do Õrqiio juridico:

r--------------------------~------1

-----------------------------------------------?

de

i assisténci.ll médic.ll;

VIII - Tribun•l Reqional do Tr.11balho da 161

PROJETODELEI no 64, de l992--CN

Reqi.io

AutDI'iu o Poder E.lecutivo a abrir aos
Orçamento.ç da Uniip cn!dilo suplementar no
valor de Cr$ 8.051.994.000.00. para os fllls
que especifica.

- crédito no valor de Cr$ 159.42l.UOO,CO (cento e c:imot1enta e nove
milhões, quatrocentos e vinte e

Ulll

mil

cruzeiroe)

'

des:pesas c-om eervi·ço,. de correios, telefone, t•lex

p1u·a
e

at~nde-r

outros,

e,

ainda mais, visa a eomplementaçio do• recursos nece:ss.íirios
tinua~;;ão

da pr•ataçio de au::istêne.ia ,.;dica aos .servidoree

dependentes.

011 recursos eompensatõrio.S são o-riundos da

manuten-

çio,e reequipllll'lento de suae tJnidadea Administrativas, da c:onservaçii.o da imóv•ie o dOIS auxilioa-refeiçio e creche;;\
4.

Esta

Secr•tal:'i.a

m<1ni festa-se

•tendimento do crédito, reforçando que sua

O CONGR;ESSO NACIONAL~:
Art. t• Fica o Poder E~ecutivo autorlz:ado • abrir aos Orçamentos da TJnilo (Lei n•
8.409, de :28 de fevereiro de 1992), cm favor da Jus1!ça do Trabalho, crédilo suplcmcotar no valor
óc: Cr$ 8.051.994.000,00 (oito bilhões. cJoqUcnLa e um mdh!!es, nol·cccnlos e novent& c quatrQ mil
cruzeiros), para ~~nder l'l prosnmaç~o constante do Anexo I desta Lei.
M :2" Os recurso:. necessários l'l cx~uç3o do dispo.sto no .artigo antcri_or dc=rio
do c:aneelamenlo das tlotaçOOS inuicadas no Anexo II desta Lei, no.ç montantes especilicados.

Art. 3" Esta Lei entra em vigor na data de sua. publlcaçlo.

favoravelmente

via_biliza~;;.io

dar-ee-i

Brasn!a.

Dezembro tle 1992
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LEGISLACAO CITADA

(Anexada pela Subsecretaria de coordenação Leqisla.tiva
do Congresso Nacional)
LEI No 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercicio financeiro de 1992.

MENSAGEM N° 154, DE 1992-CN
(n° 763/92, ·na origem)

. ~Membro& do~ Nacioaal,
Nos ~ermoa do art1J0 61 da CoCIItftuiçlo Fadm1. aubmcto i elevada deli~ de
Voau Excdeucias. ICO:!IIpachldo de E:ztpoliçlo de MotiVOI elo Scnbor Millillro de Earado Chefe
41 Sec1etJrla de PlaDcjameniO, Orçameato e CooRicaa!;lo 41 PmlldeDcia da ltepllbUCa. o laUl do
JWI)jeto de Jci que "Autoriza o Poder Excan:ivo 1 lhrir 10 ~ Filcal 4& U.Dilo cn5di!O
cspo::illll«! o limiiC de Cr$ 330.126.020.000.00. )Jir1. (11 flQS qw espcc:ifiea".

Brufl1a. 26

de

ng 4.3211, de 17 de março de 1964, obe"-ecidas
a>:"t. 167, inciso V, da ConliltituiçJ:o.

as

prescriçl5ea

do

Nessas c:ond:~.ç<5es, submeto l c:onsidez;açJ:o de Vossa Exceléncia o anexo Projeto da Lei que visA a efetivAr ., ab•>:tura do referido cz:idito espl!cia~

novubro de 199:2.
_

-- -

PAULO

~OB!!R'l'O

EW:IDAD

di! _J;:_~;tado Chefe .;ta Secretaria de Plal'!e~,amento,
Orçamento e Coordenaç.llo d., P>:esidénciA da Repúblic~o

l~inistro

I!:.M. H•

1164 /SEPLAN-PR

B1auilia, Z5

de

Excel.enthdmo senhor Vice-Presidente
exereieio <:lo cargo do.. Presidente da Repúbliea,

novCIIIbl"o
da

de U92.

o Hinis;t.Erio d.as Relllç~es l!:xteriores soliçita abertura de
erédito especial no valor de Cr$ 330,126.020.0011,00- (tre:tent.Qs:
t.l'int.tl. bilhões, cento e vinte e seis milhões, vinte mil cruzeiros),
destinado ao pagamento de eompromiaso11 assWIIidot: pelo D.t"asil junt~;~ a
Organism~;~s Internaeionaia concernentes ao Cl)rftre!c:io d!!' 1990.

..

ANEXO À EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS DA SECRETARIA
DE PLANEJAHEN'%'0. ORÇAMENTO E COORDENAÇÃQ.

RepCl.blioa,

2.
C=o.>:""CI 1n:!''?:t"lnar que o referido crédito seri ,aten<ll<lo com
>:"ecur:roll oriundos do excesso de .s>:"rec:ad.lção da >:emuner.aç.!io da11 c!.íspo:ubilidades do Tesouro Naciol'!al junto ao Banco Cen_tr.al do Brasil,
estando da ,acordo com o ar·t. 43, §§ ll, inciiiO II,
31 da Lei

DA PRESIDêNCIA DA RUÍiBt.lCA N• -064 , DB g

/ l l i 9_2

~:.~=~==~~-~':-~:~~~ema ou da ~itu_a!~~!~-provid!nc:iu,
J
.u.nde:- despes.tl.s r•lat.i:vas .a compro111issos do Br.asil junto]
!Organismos Intern.aeionAis, referentes .ao exercício de
1990,J
)correspondendo a tJSS JO.OOO.ooo.oo
I

__L
____-----.:.--·---

l------------------_;;--._.:.~-.;.~-..;_;:_--------~-=--·

__________ . __________________

2. Soluçé!les e pz:ovidãncias c-ontidas no ato norlllativo ou na medida
propo.st IH
__
_
__.:_
......._...__ .

__

Solicitoçi.o de cz:êdito especiAl. sendo que os z:ecursos!
Jnece~<sários & su .. c.obertu>:"a originam-=• ·do exo::esso de
arrecadaçlol
jda remuneração das d;ispon,bilid.ades do Tesouro Nacional, JYnto_ aol
!Bano::o Central.
I

J

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

_D_e_ze_m_b_ro_d_e_199_2_._ _ _ _ _D_IÁ_R.:_to:...·:...D_O:_:C_:O_:N_:G::RE=·::SS=-:0:... .:.N::.A::C::I:.::O::.N.::A.::L~(S::e:!ça::~o:..I::I.:._)_ _ _ ____:Te::rça-feira I' 9743

__

_____________________________________________________
:.:.:_
existcnt•u• A• medidAs 01,1 "toe

J.

Alt.~:~::nativo~~s

proposto~~<:

I
I

raoJETODEIZI n9 85, de 1992-CN

I
I

~---------------------------------------------.--------------------~
4. cu-t:ó:i.:

----------------------------------------------------------------[
3JO.Ut>.020.000,"00.
I
Cr~

I

I

~-----------------------------,__,. ______, _________________________ .!

Fl•- 2 Cio Anexo li r:.M. 064

da S!:PLAN-PR, ele ZS de

O CONGU:SSO NACIONAL dec:lela:

noveabroda nSJ:e.

6. ImpActo sobre o IIICiO aml:liente:
-------------------------"---

7. Síntese do parecer do órqlo jur!dico:

~~~~---------

----------------35000 - •unSTEJUO DAS REU.Ç0f.S I!XTfltiOitES
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LEGISLAÇÃO CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Leqislativa
do Congresso Nacionall
LEI N 8 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992
Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercício financeiro de 1992.

MENSAGEM N° 155, DE 1992-CN
(n° 764/92, na origem)
Scnh= Membros do Ccnzres,so Nacional,.
Nos ICTmO& do ani&Q 61 di. Constiw!çlo Fo;lenl, $Ubmeto l elevada dcUbcnçlo de
Vossas Excc~ IICOmpanbado de Expo~çlo de Motivos do Senhor Ministro de Estado Chefe
da Secretaria de P!anejamento, Orçamento e Coo:denaçlo da PreSl~ncia da Repllblica, o texto do
pcojeto de lei que "Autori1.a o Poder Executivo a abru ao Orçamemo Fiscll da Unillo, em ravor do

'

MiniSU!rio di. Eeci1Óinla, Fazenda e Pllnejamento, cn!dito suplementar no valiX' de CrS

.5.000.000.000.00, para os fins que ~ICI".
Bru!lia.--.?6

de nove111bro

del992.

9744
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ANEXO À &XPOS:IÇÀO DI!: MOT:rvos DA SI!:CR.I!!t'JIJI!.IIt llE PIJ.N2JJIM2N'l'O, OltÇAIIIIIIEras!lLt., 25

~

Exc:elenthsimo Senhor Vice-Presidentfl
exerc:ieio d.o car9o de Preudente da Repi.iblic'!l•

da

_____________________________________
_.
l. s.tntese do problema ou da situaçlo que

Repi.i~lic:a,

i

3.
-Os rec:un:os nec:essários ao atendimento do_reh::.;ido c:rédito
suplement.-.r dec:orre-r.!io da anul,.,çlio parc:ial de dotaçlio c:onsignadll na
subatiVJ.ó.-.óe MPolitica N4cion.il de Equali:u.çlo dC! Pi-eÇ<Oii•-, eoLi.atani;it
do Õrç<io "E:nc:argos FinanC:ê1.ros g.;, úni4o - Recursos Sob Supervis:aio 0C
Ministé-rl.o da Ec_onomia, p.,zendll e Planeja.mento~ 'l'•

Mf'l. 02. da E.M. Ng 065, de 25 ;11;92, da Secretarh. . de~ Planeja111ento, orçano.ento e Coordenaçio da Presi~neia da Repíl.bl:l.c:a

Respeitoaamente ~

I

.

2.

Sol~.:~ções

proposta:

-·-·-·-·---·-·--"'----------··-·

e provid!ncias eontidds no ato no=ativo ou na medid4
------~-

Projeto dei
no valor de Cr$ s.cco.ooo.ooo,oo(cinco bilhões de eruzeiros),J
/tendo em vista que o pleito ultx-apassa o limite de 201; de que ti:'&• I
I ta o u:t. 61, inc:iso r-& t.si n~ 8.409/!:12.
1
l~i.

\

.

---------------------------------------------------------l. Alterna.tivas existentas is medi(!as ou atos propoatos1
Niio há alternativa.

4. Custo.&:

I
A despesa deverá se.r atendida com .recurso"' P"'ovenientesl
Ide cancelamento parcial da dotação da subatividade "PoUtic:a Ma-l
)elonal de Equalizaça:o de PreçosM, c:onstante do Õrqio "Enearqos Fi-1
!nanc:elt'08 da tJni<lo- Reeuno8 Sob Supervislo do Ministério da Eco-1
!nomia~ Fazenda e Planej.arnento•, no v.~oloJ;" de
Crli' s.ooo.ooo.ooo,OOI
I (c:inc:o bilhões de eruze1.roc).
1

I

I

I
I
-------------------------------i
Fls. 02. do Anexo l E.M.

4.
cumpre informar que o referido c:-édito __encontra-s•_ -~
acordo eOIIl o art. ~), § l•, incho III, da Lei nt 4.320, .c1e 17 dei.
111 arço· de 1964, observadas a:11 'prescrições eont1daa no art. 167, inei-

......

----------------------------------------------·
1
Abe:.rtura de erédito suplementar, através de

Çlespesas c:om eoneessio det vale-tranAporte a seus funcion!rioB, ati! o
elo presente e:.;e.r:e!cio.

Tendo e"' vi,.t• que o pl.,ito em quou:Jtl"o ultrapasu. o limite
de 20\ óe quet trata o art. 6t, inci:;o :r, dA Lei ng 8.409, de 28 de
fevere1.ro óe 1992, faz-se necessário que o c:r!d~to seja submetido 4
deliberação do c:-onc;resso Nacional, através de Projeto de t.ei.

065 , DE 25/ll/ !11

-----------------------------------=~·-·

r lnal
2.

R•

rec:lam.a providlineiis 1,..~

(
Atendimento de ~t:Spesas COnl. a c:oncess:S:o de vale•trAnSpOt'•J
I te AOS funeion.!iirios do Ml.n.i:lté.rio d.a Economia, FazendA e Planeja-1
jmen.tQ Adll!.inistraçlo Direu., 4ti o final do presente exere!c:io.
1

Submeto à conàideraçiio de Vou:a Exc:eléncia o anexo Projeto
dC! t.ei que autori:uo. o Pode: Exee\lti'vo a abrir, no i.mbito elo Orça.mento
Fiac:41
d4
tJnillo,
c:ródito
:~~uplementar
valor
de
crS s.ooo.ooo.ooo,oo (c:inco bilhões de cruzeiros). em Co~.vo1 do Mi'nisd:;-io ela Ee6n0111.;.a, Faz~nda e--plailejamlinto~ de:;tinado A atender

.so V4 da Con.~Stit'4içllo Fede;-.a~·

___________

TO E COOROENAÇAo D.llt PRES:rt>&fCIA DA REPÚBLICA

novembx-o

06S d.a SEPI.AN-PR, de 2S d<'t nove.brode l992.

~:-~~=~~~-~~~-~~~===~~~~-~!=~==&:

---------------

}
I
--------------------------------------

- -!-:--.--:~~:~~~~:~-~-~=~-~~=-~~==: ____________________________ _
!I ___________________________________________.__ . , . . .""'"'

PAULO ROBERTO HAODAD

Ministro de E""~-t;ado Chefe da Secretaria
de Planej amt:nto, Orç.n111ento e coordenaj<IO
da Prezudlncl.a da aepúbliea

:.,··.·. Sl:nte&<! do parece-r do õroilio j..iri:dic:o:
~~--------------------------------------·-...--.....-'--.

'.: _________ .:., __________________________________..;......_________.___._1

''
PROJETO DE LEI n9 86, de 1992-CN

Autoriza o Poder Executivo a abrir ao
Orçamento Fiscal da União. em favor do
.Ministério da Economia, Fazenda e
Planejamento. crédito suplementar no valor
de Cr$ 5.000.000.000,00, para os fms que

especifica.

O CONGRESSO NACIONAX: decreta:
(Lei

Art. 1° Fica ó'P'oder Executivo autorizado a abrir ao Orçamento Fiscal da União,
nQ 8.409. de 28 de fevereiro de 1992). em favor do Ministério da Economia. Fazenda e

Planejamento. crédito suplementar no valor de Cr$ 5.000.000.000,00 (cinco bilhões de cruzeiros).
para atender à programação constante do Anexo I desta Lei.
Art. 2° Qs recursos necess:ãriõs à execução do disposto no artigo anterior decorrerão
-da anulação parcial de dotação orçamentária, na forma do Anexo n desta Lei. no montante
~specificado.

Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaça:o.

Brasília,

Dezembro de 1992
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LEGISLAÇ!O CITADA
(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa
do Congresso Nacional)
LEI NR 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992

Estima

a Receita e fixa a

exercicio financeiro de 1992.

Despes~

da União para o

TOOOI U

IOfln'S ...... '""t-.oOi:t.S

-
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MrnSA<SEM r~o 156, ElE 1992-CN
(n° 765/92,. na migem)

ANE:XO À I!:XPOSII:ÃO DE MOTI:VOS DA SECRETARIA OE PLANE:.JAM&NTO,
ORo;'AM!:NTO E COORDENN;KO-PR N_2 06~DE ZS /ll / U

01 - Sintese do problema ou da sit1.1;a.;io ~e reclama providt!nciau

NO$ rerm.os do artip 61 d& Constirulçlo ~. ~11:1 • devlld& delibençlo de
VOSPS Exccltnci&s. acornpanlwlo de Exposlçlo de Motivos do Senhor Minisao de Esta!jo Chefe
d& Secretaria 0e PWJejamento, Otçamenw e Coordenaçlo da ~d~c:i• d& Repdbllea. o te:t!tl do
projeiO 4c fel que "Autoriu o PWer E:te.-:utivo • abrir ao.s CkçamCn!OS da Uniig, em flvor do
Mlnisfo!rio d& E'.ducaçlo, at11ito especial ~ o limlte de C:$ $.355.450.000,00, pm. os fins qae
especifica".

Brasaia.

ZS

de

naven~bro de

0~;.;
I!!.M. ~o

tm.

I
Trauo-:~e de crl!íd1.to espec~a!
por
rem•ne)an~ento de rC.CursOSJ
1em favor da Adminiltraç.io Direta e de diver••• Entidades do Hi-1
1n1.sto!lrio da Educ~.io c0111. vi:~t;as ;a da~:: continl.li~de i execucão de!
j11e1.1s pro<;rramas de trabalho.
J

r

02

r

Solui;:Õou e provid;;nci.as centid;as no ;ato normativo ou n• IHdid;a propost.a:

I
incam>.nhll!IOem:o ao Conqres!lo Nac:-lonal de Projet~ de Lel. ,o!~-[
I citando "'l.ltorizaçio para a abertur;a de c:•~dit.o especial por re-]
jmanejamento de l:'e<:tl•lloll.
I

r

~

066/SEPLAN-PR
Dra11.1J.i.•• ZS de novoe11b:ro de l!i92.

t;xcelentissimo Senhor Vic:e-Prt..ident.e d;a
l'!xercicio do C4r<JO de Pl"ellidtmte da Repóblica,

Repll.blica,

o Ministl!rio da EdUCAção solicJ.ta abf!rtura de c~6dito
especial ne valo:~: de CrS a.J5S.4SO.Ooo.oo (eito bilhõea, tre:.-.onto•
cinquenta e einee r.tilhÕec, quatroeent.OII e cinquenta
JQil
cruzeiros!, .,,. t;o.vel:' de diversa• unid;ades orçalllflntl.l:'ias.
para
incluir, no prQ<irar..;a da tr4balho daquela Pnt;a, dotacõe.~~: dastin•das
a instalacõea t.tsic:as do Conselho Federal de E:duc;ac:io, aqu.is':l.i;:io de
equipamentos par;a ;a Escola Aqroto!>cnica FedeJ:';al de SombJ:'io-sc e
;alçp.uu,s atividadea da m•nutenç:.io nio previ11tas na lei orçament4ri•
vigente.
3.
vale
;aç~::esc:entar,
que a11 dotações
c:anceladas
doU
prO<)Tamas de Livro t)id.ltico e dCI Material de ApOio Pedao;~ico serão
compensadas e0111 recursos provenientes do exc.e:~so_ do sa.l,.~::io
educacio, confOJ:'II!I'!! crl!dito 1!111 tramitaç:io ~o Conqresso NilçiÕnal.

foi

Cl.lSt.OSI

05. Razões que j1.1stificam a ur,.incia:

A •oiicitaçio ~ objeto de :~:oom;anej•mento de rec:ur11os

2.

...

0 .. -

06. Impacto sobre o meio ambiente;

07. S.tnte.lll do parecer do_ 6rqâo jUridiC:o-

O presente er6dito depende de autoJ::izaç:io leqislativa
elaborado nos ter1r10s do a~::t_. 43, parilqrafo 12,• inciso III,

PROJEI'ODELEI

nQ

!7, de 1992-Clf

E.M. no 066 • dCI zs
dCiaove•bro
de 1992.t da
~:C~:~:i1e:). PlaneJa~~~ento, Orç&JUtnto • coordeueão do. Prellid.,ncia.
CF1.02

da

Lel. "'2 4,3"20 0 dct 17 do -r:ço (!., 1.')64 0 otledeeidas
do a.rt. 1157. incisos V e v:r da Constituicio.

da

S.
NeiiS<III
c:ondiçÕes,
sut;J~~~eto
i c:onsidara;oão de
Vossa.
Exce-lêincia o aneJCo Projete de Lei que •utori~ o Poder I!!Xecuti.Vo a

abrir ao, Orç;amentos da Uni.io o referido cr~dlto "'"P"'"lal, 'lt6 0
limite' de Cr$ 8.J55.4SO.OOO,OO Coito bilhÕ••· trezentos e cinq1.1ent.._
e cinco ailhÕ.s, quatrocentos~ cinquentA 11\.il Cl:'uz~i;o-,.~;.1\
Respeito:~a.n~ente,

O CONGRESSO NACIONAL decreta:

Art. 1• Fica o Poder~ IIUtOiiDdo a abrir- Otçamentos da Ullilo (lei o•
B.-409. de 28 de rcvelciro de 1992), em favor do ~o da EducaçJo, cn:!dito C3pCCi&l ~ o
limite de Cl$ 1.35.5.4.50.000,00 (oito bilh!lcs, treu,ntoS e çi,Dqllentae einco lllillllks. qoarrnccntos e
cinqUental!l.il cxu=-i:os). pua llCndcr • pm~ detalhada no Anexo J õcsu. Lei..
.

An. 'Z' Os I'OCIJI10S ~os • execaçlo do disposto no arti&Q anterior doeo=Jto
da anulaçlo putial du dotaçOe$ indi~u no Ane,;o U desta Lei, nos montante:l e.'lp"'Cif'ICWos.
- An, 3"" Esta Lei eotr1. em -vltor na dali de sua poblkaç:lo.
PAULO ROBERTO HADDAD

Ministro de &atado, Chete d.a Sl'!cretarla d~ Plan~jai!H!'nto,
Orçamento e COOl:'denacão da PreS1.d;;nc;-ia da R<'lpóblica

1
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LEGISLAC!O CITADA .
(Anexa~a

pela
-- - ' T

LEI

N~

Subsec~etaria de Coordenação
- do C~D;~esso Nacional )

Legislativa

8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE-1992

EStim~· a Receita e fixa a Despesa da união-para o
exerc1cio financeiro de 1992 •
•

~

i

MENSAGEM N° 157, DE 1992-CN
(n° 766/92, na orlgem)
!:.H. n2

Nos termos do IUÜJO 61 da Coa&dtulçlo Pcderll, submeco l cJcvacl. delibcn;lo do
Vo.ws ExQel!rlciu. acompanbado de Expoalçlo de MOI.I.VOii do Senhor Min!slro de ENdo Cbelc
da Secretaria de Planeja:nento. OrçamentO c coonlcnlçlo 4z Presidencia da ~11bllea, o texto do
0«1ie10 de lei que ·Autoriza o Poder Exocutlvo a abrir ltlll Ort~TIII'!fl!05 da Unl!o c:réd!to:t
&dic:iolllii a~ o limite .de Q$ 468.906.33!.000,00, para 0$ fins qucespeclfie&".

Excelent.!.&&imo Senhor Vice-Pre&idente da ltep'dblica,
exercicio do carqo o!le Pke&ident.e: da Repó.blica
011 Mini•~rio• da Previ.:lineia Social, da .Aç-io Social,
Sadde e do Trabalbo e da Adainillt.l:'açio •ub&Mte111 i
•Pl:'eciaeio
desta Secretaria, P••:Udos d• cr6ditob adicionai• no montar~t.e ae
czo$ 468.906,J3l~OOO,OO l<;uat.rocento• e •e••enta • oito bilhões,
novecent.o&
e 11eia milhõe• • tl:'ezentos e trinta e WB mil
cruzeizoo&l.
4a.

Bruílfa, Z&

do

nov.,.bn do 1992.

067/S!:PLAN/PR

Dezembro de 1992

'·
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DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção IT)

citados

pllllitoa
objetivDI
e incorporiu' pU.'jiX'IIJDllÇlo inexiat.nte na atual Lei
Orçamtmt•ria,
p.ara atcmder ao;i5ea prioritlu;iAa doa i'at"o'L'ido•
Orgãos, sendo; CX'S: 445.750.004.000,00 (quatrocentos e qua:a::anta "
cinco
bilh5ea, 11etecentoa e cinquent..a e oito -.ilh.Sea e quatX'O
ai! cru:z:eiJ:"Oa), de cr64ito aupleliiCin~ar e Cd 23.148.327.000,00
(vinte e tria bilhões, cento e quarenta e oito milbóea e
trezentos e vinte e •ete Rlil cz:uzeiroa), de c:ro!od.ito especial

2. Soluç:5ea e providincias cont!,da• no ata no:naativo ou na llledida
proposta r

O~ati\Cint6.rios

vrojeto de Lei em favo:: dõs Kirililti::icli d.a P:c:avl.danch. iio c:ial, da A~io Soeial, da Satlde e da 'I'ral:lalho e da Adndn.iatraçlo.

J. Alternativas existentes ia medidas ou atas pt'Opoatasr

""'
----------·------------------·---------------HINl:S'I't:~IO:S

1

'cMr~:I'l'O

StlPLEMEN'l'AR

....,.

PREVIDENCIA SOCXAL
AÇ.Ao SOCL\L

........o.

\

carmno

ES~IAL

143. 582.. ou. 000

9.502.002.000

20.754.000.000
!Hi8.520.000

2U,679 • .c.t.O.OOO

1.365.807.000
Cridita auplementlt.r
credito Eapcocilt.l

150.000.000

ADI'IlNISTRAçl.O

.u.s.7ss.oo4:ÕÕÕI 2J.In:Jz7.ooo

cr$ U5.75e.oo.f.ooo,oo
Cr$

23.148.327.000,00

468.906. 331. ooo.oo

--·------------ -

3.
Referidas c::6ditas destin..-sa a atende:: basic:.-nte ss
StiCJUinttla aç:CS.a: •Man~tençio do Sisttllll&
Cnico
da
S&O.de,
Ma.n~tençla,

de Hospitais, Ptl•quisa "plicada, Coardenaçio
da POlitica da Trabalha, Coordenaçlo e Manuten<:la da
Aç.lo Social, Apoia as ~õas COmunit.Arias e is I.n.stituiçii.,,.:
Manutençio do Serviço Soc:ial ~.
Su~rvisla

G. Impac:to sob::. o

maia ambientei

l

C.
C!llllpre resaaltal" qua a proposta beneficia sobru.aneira
a pro<J~It.maçlo afeta ao •r.nstituto Nacional d.e Assistin.oia M6.d'ic4
da PreVio!lincia Social, FundaçÃo Nacional de Sabde, Centrai de
Motdiclt.lllentaa, Instituto Haeiono.l de Alimentaçio e Nutr~~io,
Fundaçlo Escola Nacional de Adminiatraç:lo' Pl!:lblica, Minhct6rio do
Trablt.l.ho e o!lo. Adm.inist::aç:io - Adminiatraçlo Direta, Hinisto!orio da
Previo!lincb. Social
Adainistraç:lío Direta, In•titut.o Nacional do
sequro SOCial, Hinia:t6:rio do. Aç:Ão SociAl - A<hlinistraç:ã.o Direta. "'
Fundaç:io Cent:~:o .Brasileiro para a Infincia • a Adolescãncia.

------------------------------~

1. Sintas• da púeeer do Orq.iío Juridico1

R

PllOJE:l'ODELEI no:> 38, de 1992-CN

Tendo
vista que os crüi toa
propostos
ultrapasstuQ o lialite da 20\ (vinte por cento), estatu111ec'ido na
atual. Lei OrçamentAria e, considerando ainda o disposta no inciso
v, do art. 167 <!a Conatituiç:io, sum..ta 1 aprei:iaÇiÕ · d-' 'Vo~sa
ExceUincia o anexo projeto de Lei, junt. .ente com seus õ\nexos.

O CONGRFSSO NACIONAL decreta:

• ,

Aft. 1• Fli:a o Poder EMcuüvo su
de 28 da fevereiro de 1992), em fi
SociJl. da Sadde e do Tnbl.lho c

~1.409.

PMJI.O ROB~R'l'O HAilDAD

~:~·::=~=ius=uc

Ministro de ~atado Chefe "a Secret:.aria
4e Pllt.neja.ento, Orç:Ditlnto e COordenaÇ!Io ·
"a Presidincia da bptlblica

' '
Atl. r PiCa o ~ ~VO autorizado I abrir lOS Clrçlmcnt~ da Uniltt (UI rf
8.40Sl, &e 2ll de rev~ito de tm), em. ra~« dos M'uaisl6iull c.~-. Prcvili!ncia SocW. da Mio Snchl, da Sadde e do Trabalho c da Admi!!lstnçlo. crtdlto cspedaJ. sll! o ihi;U.IC de 0$
21148.3"2:1.000.00(vln1C c~ bílbl!cs, c:cntoc q\W't!ltaC OítDmilllõe$c ~e.villlcc aete
mu =lroiJ, pua lllelldcr 1 proaralDIÇIO illdlcada 110 ADem n desta Lei.
·

1. S1nteae do probl<!llllll ou da situaÇ!io que reclama providlncia1u
A proposta te111 como objatlva rem~t.nejõ.r reCurSos õi'ÇAIMfntirios a incluir na pro9'ram.ao;::io doa Hinist6rioa da Previdéneia
Social, da Ao;::io social, da Sa'l!l.de e do Trabalho a da Ad.~~i~;~=~f;~.~i~:o;:ojatoa/sulatividades inexht~~ta·. ~a aotwq.

·
An. 3"' Ós Zecunos necessüfoll cxecuç1o do d!soOsto no .rt.
ae R:QilUICija!IICllto de JeCUI10* (llÇIIDCII.Wios. CO!lf'ormc ADcxo III desta Lei.

t• do prove11icntes

Aft. 4" Qs l'eeUrSO$ neoes:ârios l execuçlo do disposto IIO~IUL
de m:nrsos otÇ~JMnWios. coaformo Anexo IV desta Lei.

remane:jiiUCDto

ArL 5". ~ Ld. cn1ra em. viJ(II' na data de 1111. publiciÇio.

r
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(Anexada pela Subsecretaria de Coordenação Legislativa
do Conqresso Nacional)
LEI N• 8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992

Estima a Receita e fixa a Despesa da União para o
exercicio financeiro de 1992w
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MENSAGEM N° 158, DE 1992-CN
(n° 7õ7/92, na origem)
2. Soluçl5es e providEncias c:ontido~s no atg_·no~:mativo ou n5 llll!dida
propost..,:

Senil= Membros do Cooçesso Nacloaal,

i-~-------~;;~:;;-;;;·;;&d~~~-;;;;;~;;:.~-----------------~----------~

I
I

i

Nos tem:IDS elo aniJO 61 da Constltulç.lo Fêderal, submetO l elevad1 dcllberaçlo de

Vouu ~cel!Deiu. acom~do de ExposiçNo de Motivos do Senbor Ministro de E5Wlo Chefe

I

da Secretaria de Pl.ncjamento, Orçamento e Cootdenaçlo da Ptuid!nda da Rllpllbile:a. o ~to do

-- ----

projeto a.: lOque· Autortc.a o POOer ~ulivo a abrir ao Orça:uento Fual. da l)'ni!o,au favor de
OpençOes. Oficiais de Cttdito • Recunos sob Supervislo do Mw.·~o_ da Eamomla. Fazenda c
Pllllejaroento, ~to especW ati! o limi~ de CrS ,.,9.000.000.000,00, pan: ~c fim Que

3.

26

de

ROYIIIIllbrO

-~----:---------

Altern5t~vae

--- _--- --- --- -- ---- ----- -----------~

•:du.enti!S

ÃR

de 1992.

0~

l

~----------

medidas ou llt.Ps propostos:

~---------;;~-hi-;i~;;~;~i~;~-------,..---~----

especiflea".

Bnsfila.

I
I
I

.._____:,. _______1

I

I
I

l
-:---- --_. -------------- --":'·-:-------

'l

i
I

I

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

4. custos•

~---------;-4;;;;;:-~~-~=l~;-~:-~;;·;;;:~~;~~~~;:oo-d;~;;s·--;;;i
Z:.M. III"'

[aten~ida com rec:u~:so!l p~:e~venientes da o~~nulaçio pareial de
dotaçlol
leonsJ.qnada na t.•i n• !.409, de 2!!/02/92, pa~• " '"'"SI"il 11\lbativida-1
[de.
I

068 /SUI.An-Ptt

Br••llia, 2S

de

nOV91bro

I
I
I

de ltt2.

I
I
I

-------------------------~---------------------------------------:;~

Fl11. 2 do Anexo l E".N. 068
E,.;cclent{ssimo senhor Vice Preddente
exercício do e•rgo de Ptesidente da i!.epdbliea,
4

d.a

da Sl!:l'LAN-PR, de zs da IVJ'Vftlbro

de 1992.

;tepública,

q~>e justifieall. a ur96ncia1

r------------------------------------------

$. Razões

Sub 111 et~ i

consideraçilo de Vgs•a Ex<:ellnei• o anexg Proje~c

de Lei que AUtoriza o poder Exeo::utlvo • abrit crEdito
.lir®ito do Orçamento
J'hcal
d"'
UnUc, _ o.té
Cr$ 4S9.0DO.DOO.OOO,OO_

tquatrocento~ e_cinqilenu. e nov-e

eapecif1l,
lil'lit.e

('O
de

bilhões

de

c~:uzeiros), em favor de Ope~:"açaes Oficiais ~;~C -CréditÕ- -- RecUfaos

--.og·-

Supervisio do Ministfdo <;la Eeon~ill. Fazenda e Planej_amento, objetivando atender de11pesas co111 subvençio eeonamlCI!. ne •uba_ti..,id."t:!s
"l"inaneiamento ,de cusfeio Aqrop'leu.irio,• agb a fon>11 de equa11zAç3.o
de tiiXAII de juros, em confo~midade com 11 Liti n~ 8.42_7, de l7 de milio
de l992.

----.--------------------------------------::----.
- • G. I"'paeto sobre o me-io ambientei

---------------~--------.
I
Prejudic:ll_do,
' ---------~~
. .
· ·1

lI

lI

I
I
I
I

I
I
I
I

S!ntese do parece~ do 6rg3~ :)urÚÜc:o:
i--------------.---------------------------,---------1
7.

A viabiliz!lçio do presente pleito dar·se•li i

conta d11 anulAÇÃO pa~ciel de dotaçio consignada n11 mes111a subiltividadlt, nos te·~:
mos do art. 43, § 11, inciso III do~_.t.ei n• 4.3~0. de 17 de _m~~ço de
2.

1964.

lI
1
------------.. --------------.. .------=-----_.,. ____.,._____ _.,. .,. . . """""--..-.
PROJETODELEI n9 89, de 1992-CN

J.
CU!Dpl:'e obse~:vo~r, •inda, que fora11 çbedccida:s •• prescriçl5es contidas no art. l$7, inciso v, da co,.. tituiçlo l"ederai~;i.

Respeitosamente,

?~ R '}(, .J..L..w\

PAULO ROIII!:R'l'O BJUIDIU)
Ministro de Estaão Chefe da Sec:retari• de E'lAnej11111ento,
Orçamento e coordenaçlo da Ptesidi!neh dA RepGblic:e
ANUO Â ZXPOSIÇÁO DZ MOTIVOS DA S&C'RETJ.RIA DE PI.AHI!:JAHl:lfTO,
ORÇAKI!:ll'ro 1!: COOJIOI!:KAÇÁO DA PRI!:SIOilfCIA DA Rl:PfiBI.lCA

••

061,

DI:

Art. J• Fict. o Poder Exec:utivo autonz.do i.abrlr 10 OJçlmcnto Rscli da Ucllo. cm
favor das Qocraçoes Or>eiais de crelito , Recursos sob Supervlslo do Minl.sU!rio da Economia,
F~~Unda e P1anejamcnto, ettdito espcciallll! o limite de CtS 459.000.000.000,00 {qllilrocCnCOI a
~ntl e nove bilhl:les de cru=~s), pam atemler l proDB~Daç:lo conswne do Anexo l dflau.

ZS/tt/U

.1. sintelle do pi'Oblema ou da aituaçlç que l'ec:l . .a providlneia ..

1
Atendimento de d••pesa• n• sub11tividade •f'inanci•mento dei
ICUateio Agropecllitio•, relativas I equaliu.çlo de taxa de jutos,l
[em contor1aidade cOlll a Lei n• 8.427, de 27/05/92,
l

I

.

l

I

I

l

I

Art. 'r Os recursos ~ l c~eeuçao do disposto no anito anterlqr dccorrerlo
de anulaçlo puçial de clotaçlo OI'Çm!entári1. na fcmna do ~ n desta Lei. no montanu:

especificado.

.......
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LEGISLAéAo CITADA

(-Anexada pelà Subsecretaria de Coordenação LegiSl.a.tiva
do Congresso Nacional.)

'.
LEi

N~, '8.409, DE 28 DE FEVEREIRO DE 1992

Eati~ .. a Reca~~a e fixa~ Despesa da União pa~a o
.· el!=ereicio finaflce,iro de 1;9,9,2.
'• I I I

---'!

O SR. PRESri>ENTE (Epitácio Cafeteii~")-- As mensagens,- que acabam de ser lidas, encaminham_ os Projetas de
Lei n~ 78 a 89, de 1992-CN, que tratam da aber)ura de crédito.
Nos termos da Resolução n' 1, de 1991-.CN, os referidos
projetas serão remetidos_ à Comissão Mista ili.~Planos, Or~-~
mentos Públicos e Fiscalização.
·-:-:
Concedo a palavr~ ao nobre Senador :t:"I~yi_;mo Melo.
O Sr. Flávfano Melo -Sr. Presidente, peço permisSão
para falar sentado, devido à minha dificuldade em ficar de
·'
pé.

O SR. PRESIDENTE (Epitádo Cafeteira) _:_ V. Ex• tem
pennissão.
O SR. FLAVIANO MELO (PMDB - AC. Pronuncia
o seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Srs~ Senadores, peço
atenção especial para ogr?ye_ pro_bl_ema q~e: ocorre na AmazóM
nia; ~~ _e~J!e.cial_no ~-eu: E~t~~9~ o. ~çre_, _e; que mais uma
vez atinge ·o Já tão sofri4o seringueiro e_ <l própria floresta.
Já denunciei nesta Casa as dificuldades enfrentadas pelos
seringueirqs, principalmente por falta de apoio federal, _como
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o preço do quilo da borracha tão baixo, que sempre lhe difi~
sando um grave problema social, que resultará em gastos muicultou a sobrevivência.
to maiOres.
Agora a situação é muito pior. porque o que falta é mercaSr. Presidente, Srs. Senadores, em nome dos seringueiros-.
e de todos que precisam da Amazónia, faço este alerta e
do. Falta comprador. E, o que é mais terrível, para sobrevivér,
chamo a atenção para algumas alternativas que considero eso seringueiro, guardião e provedor da_ floresta, está sendo
senciais.
obrigado a destruí-la.
Em primeiro lugar, é necessário que o GOverno- gatanta
O problema da falta de mercado para a borracha nacional
mercado para a borracha da Amazônia, desenvolve!}.do e exese arrasta há anos. Agravou-se mais no Governo Collor, com
a abertura do mercado para a importação, quando simples- cutando mecanismos de proteção, até que invista em pesquisas_
agroflorestais e encontre alternativas para a diversificação da
mente não tivemos mais preços para competir com a borracha
· produção, de forma que o seringueiro -possa explorar racionaimportada da Malásia.
Nos últimos dois meses, a compra de borracha da Ama- mente o potencial que a própria floresta oferece, como plantas
medicinais, resinas e a própria madeira, além de encontrar
zônia paralisou completamente. Os usineiros locais dizem que
não compram o produto porque não conseguem vender para mercado para este produtos.
Em termos de recursos financeiros, poi" que não o Goas indústrias que, por sua vez, alegam exatamente o fato de
verno conceber definitivamente mecanismos para a conversão
a borracha importada estar mais barata do que a brasileira.
Como conseqüência-, toneladas do produto estão estoca- efetiva da dívida externa, de forma que se consiga canalizar
das na região. A própria pfodução caiu assustadoramente. recursos expressivos para o setor ambiental?
A convenção de florestas, realizada na Rio-92, estabelece
Os seringueiros est3.0 sendo obrigados a mudar brusca e brutalmente de atividade e tentam sobreviver da venda de verduras o comprometimento de todos os países em desenvolver política
e animais domésticos oU estão migrando para as fazendas de proteção a florestas, beneficiando também as populações
nativas.
_.
e se tornando peões.
Muitos também estão destruindo suas propriedades e venExiste, portanto; um comptótnetirnento nesse-sentido,
dendo a madeira que nelas existe. Estão sendo tão violentados, que precia ser urgentimente honrado, sob pena de a -líuD:icln1..:
que estão ajudando a destruir a própria floresta, onde vivem dade pagar muito caro pela injtistiçã que se· venf CoJtie~h(Jq.
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
e que tanto lutaram para preservar.
Segundo o próprio Conselho Nacional dos Seringueiros,
O SR. -PRESIDENTE (Epitáciô Cafeteira) - Concedo
as derrubadas ocorrem em quase todos os projetas de assentaa palavra ao nobre Senador Nabor Junior.
mento extrativista que existem no Acre.
· O SR. NABOR JUNIOR (PMDB - AC. Pronuncia o
ComO se pode perceber, Sr. Presidente, Srs. Senadores,
seguinte discurso.) -Sr. Presidente, Sr:;;.$e;nadores~o pr_oble- ·
trata-se de uma questão muito séria e demasiado cruel, que
m.a _relacion~do com a atual_ política_ da borracha natural é
requer providências urgentes.
tão sério e_tão grave que, a despeito do pronunciamento que
Do contrário, não há como viabilizar inclusive as reservas
acaba de ser feito pelo Senador ;Flaviano Melo, dispus-me
extrativistas, criadas para apaziguar os conflitos fundiáiios
a abordar o mesnio tema a fim -de- êlia:mãi ã -a-terição das
e ecológicos na região e que foram brutalmente expostos com
nossas autoridades para o abandono a que foi relegada e_Ssa
o assassinato do sindicalista Chico Mendes. Além de buscar
atiVídade tão essencial ao Norte do País e, partiCUlarmente,
alternativas de sobr~~i.;ência para o~ seringueiros através do
ao Estado do_ Acre.
desenvolvimento auto-sustentado local.
As-carências e as dificuldades crónicas vividas pelos trabaE sem essa garantia, condena-se definitivamente õ serinlhadores e empresários ligados ã borracha vegetal estão-se
.
gueiro à miséria; e a Amazônia, à devastação.
aguçando perigosamente, ameaçando de falência e crise insoÉ certo que os seringaiS nativos da Amazônia, onde pra~~~ - lúvel toda aquela estrutura que, em momentos cruciaiS para camente tudo é feito de forma artesanal - não têm como
a economia do País e para a consolidação de suas fronteiras,
competir com os seringais de cultivo da Malásia, onde a éXtrafez-se fundamental e decisiva.
ção do látex é totalme'nte industrializada.
.
O marketiog atordoante e martelado com insistência, nos
Diante disso, é muito difícil a situação da Amazônta e
últimos dois anos e meio, procurou--vender uma ilusão, a
do seu exército de seõngueiros, cuja 3.tividade não tem futuro
da modernidade~_ como panacéia para todos os males naciopromissor.
nais.
A administração pública, os sistemas produtivos, a ordem
Não se pode, todavia, condená-lo ao· abandono, não só
econômico--finailCêírã.,-tudo sofreU o·desatino de atitudes conpor tratar-se_ de uma questão social, como também porque
traditórias e mal fundamentadas. A iniCiativa privada foi exesse habitante da floresta não está lá por acaso, mas porque
posta à concorrência predatória de grupos estrangeiros, enfoi levado para lá pelo próprio GoVerno FederaL
quanto se proibiam e restringiam subsidias internos, importaNa década de 40, atendendo a seu chamado, estes homens
vamMse produtos largamente subsidiados na origem e que,
deslocaram-se de áreas do Nordeste para a Amazônia e transassim, mas·sacrata:rn. os similares do País.
formaram o Brasil no maior fornecedor de borracha dos países
A heveiculiura, como sempre, recebeu o mais cruel e
aliados, na Segunda Guerra Mundial. A permanência deles
doloroso golpe, privando-se de qualquer possibilidade de comna região protege nossas fronteiras e, ainda, nossas riquezas
petir no mercadO J.Dterno. Todos os aspectos estratégicOs, terriecológicas.
toriais, sociais e até mesmo de autêntica segurança naciOnal
Cabe, portanto, ao Governo resgatar com eles esta dívida,
foram postergados e, logo, integralmente ignorados. _
proporcionando-lhes, pelo men·os, meios que lhes garantam
Produtores de borracha natural, vindos das mais diVersas
a sobrevivência. Inclusive também porque enquanto o· País
regiões do País; reuniram-se em Brasfiia, na última quintaeconomiza por não promoVer meios de proteção-a este povo,
feira, para trocar informações e elaborar um quadro objetivo
força, entre outras coisas, a migração para as cidades, cau~
6
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da situação da economia da borracha. E que quadro tenebroso, Sr. Presidente, Srs. Scmldores!
_
Os armazéns estão abã.rrotados, os preços não garantem
sequer a reposição dos custos, há sete meses não se comercializa um s6 quilo de borracha beneficiada no Brasil.
Segundo os produtores ·reunidos na sede do Ibama~ os
estoques sem destinação- segura:_já soni.àm ·qUatro mil toneladas_ A indústria não mostra qualquer interesse em adquirir
a goma elástica nacional, pois a sedução do produto importado
é poderosa. Toda a seqüência do ciclo, que começa na seringueira, assim, está comprometida, afetando desde o caboclo
que corta os troncos na mata até o vendedor_ fifial do produto
beneficiado:
A única esPerança eStá no Presidente lta:mar Fianco ·e
em suas promessas de fazer uma administração mais voltada
para os interesses brasileiros; corrigindo os_ rumos delitantes
--de uma internacionalização que pouco nos beneficiava·.
O setor da borracha vegetal é um dos mais importantes
para o Brasil, pois tem influência marcante-na própria ·configuração do território nacional. Não é falso patriotisrD.o afirmar·
que as linhas das fronteiras internacionais fõram estabelecidas '
e consolidadas pelos desbravadores da Amazónia, que; à.inâa
hoje, são a sentiD.eia da economia e da cultura brasileira- em
distâncias impensáveis pelos tecnoburocratas das capitais do
Centro~Sul do País. Não é gratuito o título de ~·soldados: da
Borracha", conferido aos seringueiros na-metade deste século:
eles abasteceram os esforços democráticos na !!"Guerra Mundial e reafirmaram a nossa soberania na floresta esquecida
pelos governantes.
·
Ainda hoje, repito, a heveicultura é importante para a
economia nacional. Nos últimos dez anos, mobilizou cerca:
de US$3 bilhões, garantindo duzentos mil empregos e uma .
sólida base para todos os- se tores industriais fundamentadoS
na borracha, embora a produção interna atualmente sigriifié)úe
apenas um terço das necessidades, o que resulta na impOrt'ação
de dois terços restantes, notadamente da MaláSia e outros
países do Sudoeste Asiático.
Nessa proporcionalidade reside o grande dilema: se _produzimoS apenas um terço do que consumiinós, poi que é.
tão difícil, até mesmo inviáv.el, a coloca:ção da borracha do
País no processo industr.ial?
_'
_ ___ _ _
O cads já se instalã ria pr'odução, beneficianiento e comer- ·
cialiZação da bOrrachâ v~g~tai, e será in"c~b~rolável càs-o o
Governo não acorde para a gravidade do problema e trabalho
com urgência e determinação para resolvê-lo. --_
·
É "importante que rememoremos ·alguns dados fundamentais na histõria da heveicultura brasileira, priiiêip31mente as
medidas voltadas para sua- proteção em face- dos produ_tores
externos.
·· ·
·
Atenho-me aos capítulos ·mais recentes,_ na vigência· da
Lei n"' 5.227/67, que eStabelecia uma taxa\· a-!Ormb, fu.ndo:nando como fator de equilíbrio entre a: borraCha produzid~
no País e a importada. Esse ~ributo era-~gr~~a-do-ao preço
nominal das importações, equiparando-o, em- termos finais,
ao preço interno, e revertia em benefício doS prOdutores nacionais.
-- ProtecionismO? Ê ivideitte qUe siln!
_
Sim, pois todos oS países - e digo todos. sem vacilar
- protegem suas áreas produtivas estratégiC~s~ até me·sm·o
em regimes de unificaÇãO dti e·co-nomias; COI!lO a Europ_a, atémesmo na grande poténcia agroindustrial, os Estados Unidos.
Mas, no banido Governo Collor, a praga da falsa "modernidade" se uniu ao mal-das-folhas para devastar a já sofrida
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economia da borracha no Brasil. Extinta a Tormb, o·s--p-re-çosda borracha importada-caíram sensivelmente para os grandes
cartéis industriais. prejudfcando em dobro os interesses nacionais, ·que ficafáiii · serii o produto da Tã-xa Para aprimorar
suas estruturas e perderam qualquer possibilidade de concorrer em termos de mercado.
Agora, a indústria vem alegar-só agora, décadas depois
- que a borracha nacional seria de má qualidade e que a
importada "é melhor". Isso, é bom que se enfatize, como
argumento adiCiOD.al para favorecer ainda mais as compras
externas.
A hora é de falar com franqueza. Não há lugar para
falsos argumentos, nem tibiezàs: eriquanto o Brasil cancelava
os subsídios à sua própria borracha, os produtores internacionais -desdobravam-se e engordavam sob a proteção de incentivos concedidos pelos_ respectivos governos, que chegam
até mesmo a representar 70% do custo real.
Isso não acontece apenas com a borracha, nem é privilégiO
do- Brasil e dos países subdesenvolvidos. Como disse_ antes,
a Ellropa e os Estados_ UniQos taxam OQ._prornetem taxar
produtos como soja, suco .de laraja, ~Içados e muitos.outr_o_s,
para que seu acesso aos merca-dos locais não. se faça em desvantagem com os respectivos preços domésticos.,
Pasmem, Sr. President~ e Srs. Senadores, antes essa contradição internacional. É aquiio que o festejado cOmentarista
económico Joelmir Betting chama de "transfusão de sangue
às avessas", em que o organismo dapauperado transfere suas
precárias reservas vitais para outros mais pOderosos.
Quando um produtor de calçados norte-americano, sentindo-:-se ameaçado pelos sapatos brasileiros, peçle uma ta>;:ação
extra. está simplesmente. defendendo seus interesses. Qu,eyo_.
frisar o fato de que não há Qualquer irregularidade no processo.
produtivo e comercial brasileiro; apenas competência dos nos- sos industriais no _setor, que dominam o- binómio qualidade-preço com grande eficácia.
_.Não é o _caso da_ disputa entre a borracha naçionat e
a fnlpOi"taâa; aqui, ·sein dúvída; ex"iste um desequilíbrio de
_origem_ e_ _de mé~odos a ser compensado, como se fazia na
~vigência, da Lei n' 5.227/67.
~·
·
.
, Ou~nto às alegações de que a borracha importada é de
melhor qualiçladç_ go _que ~a, oacional, trata-se de algo resíyc;:l, .
porque, há mais de meio século, a indústria de_ pneumáticos·
e manufaturados vin.ha. adquiríndo toda a. nossa produçãO,
sem fazer-lhe restrições. Pode-se admitir que o avanço te-criológico de outros países chegue a influir na questão, mas jamais
a_ ponto de criar ~ssa descriminação. Agora, vir à tona q 1,1alquer
questionamento para reforçar uma atitude meramente económica chega a ser intol~rável.
' <lsr. AmazOó.ioO Mendes- Periniie-Ine V. -E~~ Uni ·ápar:.
te?
- ,··
' · ··
O SR. NABOR JÚNii;>R- O~ço V. Ex• com prazer.
O Sr. Anlazonino Mendes - Em primeira- rriã9; ·p-ara
louvar V. Ex~ pela feliz iniciativa em fazer a-defeSa da borracha
natural, notadamente a borracha produzida na Amazônia,
que hoje se encontra em condições alarmantes.· Estima-se
que mais de cinco mil toneladas dÕ Produto estejam estocadas,
sem encontrar mercado, em função de um vício Ce"Iebrado
impune_mente pelas empresas produtoras de pneumátiCos em
São Paulo, que preferem comprar a borracha importada, p~las
razões ricamente expostas por V. Ex~, conden~ndo, des_ra forma, toda uma região pobre à mais oextreffiaâa miséria. Na
verdade, as alegações feítaS-pór essas erDpTesas não prOcedem:
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a nossa borracha não é de qualidade inferióf: O(jue ocorre
é que essas empresas compram delas mesmas; elas são proprietárias dos seringais de cultivo - na Malásia e adjacênias e acham por bem, numa economia vertic_ali~ada, importar
delas mesmas, com grande prejuízo pai'a a nossa região. Nosso
País comete um crime imperdoável contra os nossos compatriotas que mourejam ainda teimosamente nos Seringais. Rendo aqui a minha homenagem ao heroísmo do .seu Estado,
o Acre, que ainda, salvo engano, tem na borracha a sua principal alavanca económica. O discurso de V. Ex~ é extremamente oportuno e merece de todo nós aqui, do Senado solidariedade e respeito. Para concluir, eu diria qUe deve haver,
por parte do Governo brasileiro, mais atenção no resguardo
da vida dos seus cidadãos, dos nossos compatrícios. A borracha natural não tem em si apenas um valor económico: é
muito mais do que isso; além do seu valor histórico, por ter
sido o principal móvel da conquista de uma enorme região
do País, a borracha ainda é a responsável pela presença de
brasileiros na hinterlãndia amazónica. Muito obrigado.
O SR. NABO R .JÚNIOR- Agradeço o oportuno e valioso aparte que V. Ex~ insere no meu modesto pronunciamento.
Continuo, Sr. Presidente, o meu discurso: oomo se não
bastassem os fatores do desestímulo e de compreensão alinhados, os preços defasados concedidos pelo governo tornam
ainda mais desesperadora a situação dos heveicultores. Trata-se realmente de uma concessão irrisória, pois o mais recente
reajuste, após 54 dias de virtual congelamento, alcançou somente o índice de 24,5%, que corresponde apenas à ínflação
de um mês.
Como se trata de um produto com· alta competitiVidade
internacional, o melhor parâmetro para avaliar a sua rentabilidade na economia nãcional é a equivalência com o dólar.
Encontramos, então, númeroS aterradores: no iníciO do Governo Sarney, a tonelada de barrocha vegetal custava 4.000
dólar~, caindo, hoje, para 1.800 dólares.
·
Concluo, Sr. Presidente, citando importantes números
e informações traZidos, ontem, pelo jornal O Estado de S.
Paulo, em reportagem sob o título "O Drama da Borracha",
que acusa o Governo Federal de menosPrezar um setor que
"formou uma b_ase sólida para o País ter sua matéria-prima
e disputar espaço num mercado internacional bastante atraen- ·
te".
Peço a atenção-da Casa e de toda a Nação para a denúncia
formulada pelo Estadão, que diz:
" ... grande pane dos seringais plantados nos anos 80_ !,::_s_tã_Q_
entrando agora em produção, justamente num cenário de preços deprimidos.
Apesar de toda a argumentação a partir dos notórios
benefícios Que o. setor traz ao País, o Governo caminha a
passos de paquiderme. E, abandonando os produtores à própria sorte, favorece·, sobretudo, os grandes fabricantes de
pneus, como Firestone, Goodyear, Pirelli e outros, que compram 87% de toda a borracha produzida no mundo."
O problema é sério e gravíssimo. Voltaremos a ele certamente, pois de sua solução depende a salvação de milhares
de famílias, de toda uma estrutura tradiciorial voltada para
a própria integridade nacionaL
Era o·que tinha a dizer, Sr. Presidente.
Ó SR. PRESIDENTE (Epitácio CafeteÚa) - Concedo
a palavra ao nobre Senador Eduardo Suplicy.
O SR. EDUARDO SUPLICY (PT- SP. Pronuncia o
_seguinte discurso. Sem revisão do orador.)- Sr. Presidente,
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Srs. Senadores, o jornal O Estado de S. Paulo, na edição
do último sábado, traz, em sua primeira página, notícia assiha~
da pelo jornalista Nirlando Beirão, informando que o Presi·
dente Fernando Collor de Mello está por renunciar ao seu _
mandato no dia do seu julgamento no Senado, 18 de dezembro. Segundo o jornal, o Presidente Fernanqo Collor viria
ao Congresso e, antes da votação, faria um discurso violento,
acusando os que o acusam e anunciando a sua decisãQ. Com
isSo, pretenderia ele cortar o processo de impeachment pela
raiz e sair como vítima. Em seguida, segundo a reportagem,
ele viajaria com_ a S~_Rosane Collor para Paris, onde o amigo
e secretário Luís Carlos Chaves já estaria tratando dos detalhes, para que o casal fixe residência por lá. Na semana que
passou, por meio de um emissário que almoçou na Casa da
Dinda, o Presidente francês, François Mitterrand, teria oferecido ao Presidente afastado, Fernando Collor de Mello, visto
permanente na França, através da família- Monteiro de Carvalho - sendo o Sr. Fernando Collor de Mello muito: amigo
de Robert Mitterrand, irmão do Presidente da França. Não
por acaso, também estiveram presentes no almoço o empresário Olavo Monteiro de Carvalho; o emissário, jurista de
grande reputação em Paris, Paul Lombard, atual namorado
da ex-senhora Fernando Collor de Mello, Lilibeth Monteiro
de Carvalho.
.
Obviamente, Sr. Presidente e Srs. Senadores, essa informação é de enorme importância para o Brasil, em especial,
para o Senado Federal, que, segundo a Constituição, tem
hoje a responsabilidade de julgar o Presidente da República.
O Presidente Nacional do Partido dos Trabalhadores opinou - até porque está realizando visita e participando de
fórum na França- sobre como aJustiça brasileira deve adotar
providências para impedir a saída dó Brasil do Presidente
afastado Fernando Collor de Mello. LQí~ Inácio Ll,lla d_a ~ilv.a
considera que seria extremamente jnadequado que o_ Presidente afastado,ª- esta altura, não venha_a enfrentar a J1,1stiça
do seu País.
Sr. Presidente e Srs. Senadores, quero refletir sobre o
que significaria esse gesto do Presidente Fernando Collor de
Mello que, tantas vezes ao longo deste ano, regist_rou que
jamais r.enunciaria, quando começaram a surgir as ptimeiras
informações sobre a improbidade administrativa, sobre fo"rmas
inadequadas de procedimento do Presidente e de algumas
das pessoas que a_ ele estavam ligaçias; _quandq houve pro.nun:ciamentos, aqui desta tribuna, sugerindo que o Presidente
renunciasse -fui daqueles que assim sugeriu. O Presidente
Fernando ·collor de Mello registrou e reiterou 'que lutaria
até o fim em defesa do seu mandato; reiterou como se não
tivesse tido qualquer responsabilidade ou culpa, como se não
tivesse cometido qualquer dos crimes hoje imputados e agora
delineados com .muita çlareza no re}atç)rio, no parecer do
Senador Antonio Mariz, que foi aprovado na última sextafeira por 16 votõs- a 1, na Comiss-ão que examrna o processo·
do Presidente Fernando Collor de Mello. Esse pareCer já
está sendo encaminhado; será lido, apreciado e votado pelo
Senado Federal na iarde de amanhã.
A essa altura dos acontecimentos, quando o processo
já está em fase adiantada, quando o Presidente Fernando
Collor teve as mais diversas oportunidades, através de seus
advogados, inclusiVe com a utilizaçãO -dos meios de comunicação, de explicar à opiniãO pública todos os fatos de que
é acusado, como até agora não fez a sua defesa de forma
cl3:ra, suficiente para reverter a expectativa de toda a Nação
brasileira, inclusive dos Senadores que irão julgá-lo, o que·
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seria de esperar até o dia 18, o natural é que o PresideÍlte
afastado Fernando Collor de Mello tenha agora a honradez
de comparecer- seja ele próprio, porque tem direito; seja
através de seus advoga9os. Mas imagino que o mais adequado
seja ele comparecer ao Senado Federal e aqui dar as explicações, as mais completas possíveis, sobre todos os episódios
que foram objeto" de exame -por parte, primeiramente, da

Comissão Parlamentar de Inquérito que examinou os atos
do Sr. Paulo César Cavalcante Farias, e agora pela Comissão
'cte Inquérito, que analisou os documentos da acusação formulada pelo Presidente da OAB, Marcelo Lavenére, e pelo Presidente da ABI, Barbosa Lima Sobrinho, tamb~m de co~autoria
de diversos ilustres ádvogados e juristas brasileiros.
Estamos agora em meiCY-ãqui1o que prevê a Constituição
Federal, no art. 52, q_Uãildo diz:

Art. 52. Compete privativamente ao Senado Fe~
dera!:
I -processar e julgar o Presidente e o Vice -:Presidente 'da República nos crimes de responsabili~
dade e os Ministros de Estado nos crimes da mesma
natureza conexos com aqueles;"

199~

o exercício da função pública, parece-me lógico que, a es
altura dos acontecimentos, não haja mais como -atê rnesm.
se o Presidente da República vier a renunciar -estancar
o processo de julgamento por crime de responsabílidade.
E assim sendo, o que acontece quando um réu está sendo
julgado perante a justiça, perante um juiz, perante um corpo
de juízes? O réu, sabendo disso, não se ausenta da cidade,
não se ausenta do país onde está sendo julgado sem pedir
licença ~o j~i~, sem pedir licença àqueles que o estão julgando.
Ora, qual é a decorrência desse raCiocínio? É que se
porventura o Presidente da República estiver cogitando sair
do País, a essa altura dos acontecimentos; se ele.estiver cogitando, como dá a entender a notícia do jornal O Estado de
S. Paulo, ir para a França, pedindo asilo ou visto permanente,
é preciso que o Senado Federal examine se ele pode deixar
o País. O lógico seria o Presidente da República, se quisesse,
porventura, ausentar~se do País antes de seu julgamento, pedir
licença ao Senado Federal, porque é o que normalmente ocorre.

-

~

-

Em um julgamento de proporções tão graves para a História d.o_.Brasil, não entendo como é que, nesse momento, poderia o Senado Federal dar licença para que Fernando Collor
de Mello viess_e a sair do território brasileiro.
Qual é a pena prevista? No próprio art. 52 da Constituição
Para um Presidente que tantas vezes argumentou que
Federal, no parágrafo único está explicitada:
___.._ iria até o frm, que tantas vezes llegou a possibilidade de ren!J.Jl_~
ciar, o que seria digno esperar era que ele enfrentasse esse
Art. 52. ... , .......... -------·····,-···-·-·"'~·'"-~~···'··
julgamento, que viesse ao Senado Federal. incluSive. pessoal·
Parágrafo único. Nos casos previstos nos incisos
I e II, funcionará como Presidente o do Supremo Tribu~
mente - porque essa oportunidade é garantida pela Consti~
nal Federal, limitando -se a condenaçãO, que somente
tuição -. e aqui explicasse em detalhes o que efetivamente
aconteceu e se há algum erro de interpretação na maneira
será proferida por dois terços dos votos do Senado
Federal, à perda do cargo, com inabilitação, por oito
pela qual a Comissão Parlamentar de Inquérito e depois a
anos, para o exereíeío de função pública, sem prejuízo
cámissão cjue analisa o seu processo de impeachment chegaram
a conclusões que consideram que ele deixou de honrar, de
das demais sanções judiciais cabívei~. ''
dignificar o seu cargo, e por essa razão está sendo acusado,
Aqui vem uma questão sobre a qual cabe ao Senado
está sendo objeto de um processo poi:' crime de responsa~
Federal meditar: agora, nessas circustâncias, em meio--ao pro.: bilidade.
cesso de julgamento do Presidente na fase adiantada em que
Assim~ Srs. Senadores, quero aqui ressaltar a importância
está, lendo~se amanhã o relatório da Comissão, com o parecer
de dizermos à Nação brasileira que ao Presidente da República
de autoria do Senador Antônio Mariz aprovado pela mesma,
será assegurado o direito total à defesa, que ele está sendo
caso o Presidente da República venha a renunciar- de acordo
julgado pelo método democrático, pelos procedimentos precom essa informação, de que ele agora estaria cogitando de
vistos na Constituição brasileira.
E tenho certeza de que os 81 Senadores assegurarão ao
fazê-lo - estaria o prõ·cesso imediatamente extinto, estan~
Ptesidente a oportunidade roais plena possível de nos trazer
cada?
Essa é uma questão em que o Senado Federal- precisa
as informações mais completas para que a nossa decisão, a
de cada um dos 81 Senadores, seja tornada com base na infor~
refletir,
Vejam bem que como conseqüê-nCia de o Presidente da
ro_ação completa. Cada um dos Senadores quer aqtii vot~r
de acordo com a sua consciéncia, quer votar de acorçio c_orn
República ter, em tese_, cometido crime de_ t:esponsabilidaçle,
cabe ao Senado Federai o seu julgamento. Se o Senado Fede-· aquilo que prevê a Lei Maior brasileira e a lei que define
os c~e~ de responsabilidade._ Nenhum S_enador quer impedir
ral, pelo voto de dois terços de seus Membros, resolver cond!!~
nar o Presidente, proferir que ele é culpado, estão previstas
ou dificultar a defesa do Presidente.
duas penas: a primeira é a perda do cargo._Caso o_Pre.sídente
Os advogados do Presiclente da República mencionaram
resolva renunciar antes de iniciar~se o julgamento, antes do
que gostariam de ter tido maior prazo para analisar, Por exem~
pio, o depoimento do ex-Ministro da Economia, Marcnio Marhorário do julgamento, ·no dia 18, essa parte da pena não
ques Moreira. Mas o Presidente da Comissão Especial, Senaseria objeto de julgamento, porque o Presidente já teria perdqr Elc~o _A)_ vares, avaliou que tinha sido dada oportunidade
dido o cargo.
ao ex-Ministro Marct1io Marques Moreira de vir bem an~es
Mas há outra pena prevista na Constituição, qual seja,
à comissão, que tudo foi feito para achá-lo. Se ele de.morou
a de que o Presidente ficará inabilitado por oito anos para
o exercício de função pública, sem prejuízo das demais sanções
a vir foi por uma questão protelatória de parte da própria
judiciais cabíveis. Sabendo que há no Ple~o do Sen~do _ de.fesa e, daí, não se viu razão para postergar a decisão e
eminentes juristas, embora eu não o seja~-deparo~me com
o calendário que agora todos estamos prontos para cumprir.
Os próprios adVogados que assistiram a acusação muito
uma questão lógica: se se prevê dois tipos de pena_J2!l:!:_a quem
bem apontaram que o Senhor -Presidente da República afascometeu, no exercício- da Presidência, criiiie di responsabitado já tev.e inúmeras oportunidades para defender-se, no .
lidade, a perda do cargo e a inabilitação por oito anos para
_,_

--.-

Dezembro de 1992

DIÁRIO J?.O CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

mérito, de todas as acusações; não o fez; ainda,' por decisão
sua.
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
1
W88, DE 1992
-(Em
urgencia nos termos

re~me de
Aqui no Senado Fede_ral, esperamos que Sua Excelência - -·
do Regimento Interno.)
venha, pessoalmente. não para dizer que está_sendo cerceado

do art. 336, "c",

VotaçAo, em turno único, do Projeto de Resolução no

o seu direito de defesa, mas para aqui exercê-lo de modo
legítimo, a fim de que possamos ouvi-lo e a seus ~dvogados

88, de 1992 (apresentado como conc!USI!o do Pare<:er n° 413,

e~

za a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a

no final, decidirmos.

de 1992, da Comissllo de Assuntos EeonOmi.eos), que agtori-

contratar operação de crédito, junto ao Banco do Estado
Lamentará muito a Nação e, certamente,todos os meios
~ Paraná - BaDestado, com recur80S do ·Fundo Estadual
de comunicação e o Congresso Nacional, caso o Presidente . de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de novecentos
da República afastado resolva, a essa altura dos acontecie dez milbOes de cruzeiros, destinados a obt:ru~ de infra-estrumentos, não enfrentar o julgamento no Sen_ado Federal -nem tura naquela municipalidade.
o julgamento por crime comum pera.nte o Supremo Tribunal
Federal, se assim o decidir, depois, a Câmara dos Deputados.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Sr: Presidente, Srs. Semi.dores, eram essas as consideN° 89, DE 1992
.
rações que avatiefíiDjiortante transmitir-à Casa nesta tarde.
Muito obrigado.
- (Em regime de urgência, noo temos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
VotaçAo, em turno único, do Projeto de Resolução n°
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) - O Senhor
89, de 1992 (apresentado como conclUSI!o do Parecer n° 414,
Presidente da República editou a Medida Provisória n 9 311,
de 1992, da Comissllo de Assuntos EconOmieos), que autoride 26 de novembro de 1992, que disciplina o pagamento de
. -zalf Prefeitura Municipal de Ibipora, Estado do Paraná, a
vantagens que menciona e dá outras providências.
contratar operação de crédito, com o Banco do Estado do
De acordo com as indicações das Lideranças, riCa assim
Paraná - BANESTADO, dentro -do Programa Estadual de
constituída a Comissáo Mista incumbida de_ emitir parecer
Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor de dois bilhOes
--sobre a matéria.
de cruzeiros.
SENADORES
Suplentes
Titulares
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Aluízió Bezerra
1. Cid Sabóia de Carvalho (PMD B)
W68, DE1992
João Calrnon
2. Garibaldi Alves Filho (PMDB)
Henrique Almeida
(Em regime de urgência, nos temos do art_ 336, "C",
3. Me ira Filho (PFL)
Bello Parga ·· do Regimento Interno)
4. Álvaro Pacheco (PFL)
José Richa
. Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluç!io
5. Beni V eras (PSDB)
Marluce Pinto . . D0 68, de 1992, de iniciativa da Comissao Diretora, que alte6. Valmir Campelo (PTB)
_ Esperidião Amin
ra o Regulamento Administrativo do Senado Federal e rees7. Jarbas Passarinho (PDS)
trutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social_ (DeDEPUTADOS
pendendo de Parecer)
Titulares
Suplentes
1. Jesus Tajra (Bloco)
Wener Wanderer
PROJETO DE LEI DA CÂMARA
2. Flávio Palmierda Veiga (Bloco)
Maviael Cavalcanti
W 11, DE 1991-Complementar
3. Aluízio Alves (PMDB)
Zaire Rezende
(Em regime de urgência, nos temos do art. 336, "C",
4. Élio Dalla-Vecchia (PDT)
Carrion Júnior
5. Osvaldo Melo (PDS) .
Osvaldo Bender do Regimento Interno)
Discusslio, em turno único, do Projeto de Lei da Gama6. Jabes Ribeiro (PSDB)
EdmundoJ3aldino
ra n° 11, de 1991-Complementar (n° 68189-C0mplementar,
7. Sidney de MigueL (PV)
_
.
-·
De acordo com a-Resolução n" 1, de 1989, do Congresso na Casa de origem) de iniciativa do Ministério Píiblico da
Nacional, fica estabelecido o seguinte calendário para a trami- Uniao, que dispõe sobre a organizaçAo, as atribu!çOes e o estatUto do Ministério Píiblico da Uniao, tendo
tação da matéria:
Dia 30/11 - Designação da ComiSsão Mista;
Dia 19/12- Instalação da Comissão Mista;
PARECER, sob o 0° 412, de 1992, da Comiss!io
Até 8/12 - Prazo para recebimento de_ emendas; prazo
-de ConstltulçAo, Justiça e Cidadania, favorável, nos
para a Comissão Mista emitir o parecer sObre a admissibi- termos do SubStitutivo que oferece.
lidade
Até 14/12- Prazo final da Comissão Mista;
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
Até 27/12- Prazo no Congresso Nacional.
W50,DE1992
(Em regime de urgência, nos ternos do art. 336, "C',
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira) _:-Esgotado
do Regimento Interno)
._
o período destinado ao Expediente.
:
·
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Decreto LeNão há número para deliberação.
gislativo n° 50, de 1992, de autoria do Senador Esperidii!o
A Presidência:. -nos tei-mos do art. 174 do Regimento Amin, que susta os atas normativos do Poder Executivo que
Interno e ouvidas as Lideranças, dispensa a Ordem do Dia estabeleceram atualização monetária nos financiamentos ru~
da presente sessão.
· raia ou de depósitos bancários nao remunerados. (DependenÉ a seguinte a Ofdem do Dia: dispensada:
do de Parecer)
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PROJETO DE RESOLUÇÃO
N"72,DE1992
-- --

(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçao
no 72, de 1992, (apresentado como conclus:!o do Parecer no
396, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Lages, Santa Catarina, a realizar operac;ao de credito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, no valor
de tre. büboes, setecentos e cinquenta e oito milblles, cento
e vinte e seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros, atualizados pela Unidade Fiscal de Referencia - UFIR, destinada à
pavimentac;ao da Avenida Belisário Ramos, naquele município.

7

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 73, DE 1992

(Em regime de urgencia,. nos ternos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
- -Discussl!o, em turno "dco; <k; "rojeto de Resoluçllo
n° 73, de 1992 (apresentado como conclus:!o do Parecer n°
397, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Fioraf- PR, a contratar operac;aa de crédito com o Banco do Estado do Paraná - BANESTADO pelo Programa Estadilal de Desenvolvimento
Urbano- PEDU, no valor de cento -e cinquenta e nove milhlles e quínbentos mil cruzeiros.

8

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 74, DE 1992

(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno Cinico, do Projeto de Resoluçllo
n° 74, de 1992, (apresentado como conclus:!o de Parecer n°
398, de 1992, da Comiss:!o de Assuntos EconOmicos), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Argos - MG, a contratar
operaçao de crédito no valor equivalente a Cr$295508,889
BTNF/TRD junto ao Banco do Desenvolvimento de Minas
Gerais, destinados a aplicaçao em obras de infra-estrutura
no Município.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 75, DE 1992
(Eill regime de urgencia, nos temos do art. 336, •C',
do Regimento Interno)
'~Discussao, em turno t'inico, do Projeto de~
de 1992,(apresentado como conclusao de Parecer n° 399, de
1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autOI'iza.
a Prefeitura Municipal de Dona Emma, Estado de Santa Catarina, a contratar operaçao ·de crédito junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa Catarina S/A - BADESC, no valor de cento c quarenta e sete milhOCS, duzentos e quarenta e cinco mil cruzeiros, no âmbito do PROURB,
para realizaçllo de obras de infra-eotrutura naquela municipalidade.
PROJpü DE RESOWÇÃO
N" 7~ DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno iiDico, do Projeto de Resoluçao
n° 76, de 1992 (apresentado como conclusao de Parecer no

9

lo
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400, de 1992,-da Comi9S!Io de Assuntos EconOmiros), , qi!C
autoriza a Prefeitura Municipal de Alto Alegre - RS, a contratar operac;ao de crédito no valor de cento e oitenta milhões, quatrocentes e doze mil e vinte e um cruzeiros e no·
ve centavos, junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado
do Rio Grande do Sul S/A- BADESUL, destinados à c:xecuc;ao do Programa Integrado de Melhoria Social.

11

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 77, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
·
- Dlscussao, em turno Cinico, do Projeto de ResolUÇIIO
N" 77, de 1992 (apresentado como conclus:!o de Parecer n-..
401, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Medianeira, no Paraná, a
realizar operac;aa de crédito junto ao Banco do Estado do
· Paraná S/A- BANESTADO, no valor de dois bilbllcs de cruzeiros, de8tinados à implataçao de obras de infra-estrutura
naquele município.

12

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 78, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno Cinico, do Projeto de Resoluçao
n° 78, de 1992, (apresentado como conclus:!o de Parecer n°
402, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriz!l a Prefeitura Municipal de São Miguel do Iguaçu PR, a realizar operac;ao de crédito junto ao banco do Estado do· Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de dois
bi!hoes c cem milboes de cruzeiros, destinados à implantaç!!o
de obras de infra-estrutura.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 79, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
Diseussl!o, em turno Cinico, do Projeto de Resoluçllo
n" 79, de 1992,- (apresentado como conclusao de Parecer o0
403, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura M\'oicipal de Ro!Andia, no Paraná, a realizar operaç!!o de crédito junto ao Banco do Estado do Para- -l!ll S/A- BANESTADO, no valor de ate oitocentos e cinqOenta c dois milhoes de cruzeiros, destinados à implantac;ao de
obras de infra-eotrutura naquela municipalidade.

13

14

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 80, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno Cinico, do Projeto de Resoluçllo
o0 80, de 1992, (apresentado como conclus:!o de Parecer n°
404, de 1992, da Comissl!o de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Londrina - PR, a contratar
operaçao de crl!dito junto ao Banco do Estado do Paraná
SIA- BANESTADO, no valor total de dezessete bllboes de

cruzeiros.

15

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 81, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos temos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
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Discuss!io, em turno Cmico, ao Projeto de Resoluçllo
!I" 81, de 1992, (apresentado como cooclusl!o de Parecer o•
405, de 1992, da Comiss!io de Assuntos EcooOmicos), que autoriza a Prefeitura de Leoberto Leal- se, 8 contratar operaç!lo de crédito interno, junto ao Banco de Deaeowlvimento
do Estado de Santa Catarina S/A- BADESC, no wlor total
de trezentos e quarenta e quatro milhOes, seiscentos e setenta mil cruzeiros, atualizados pela Unidade F1SC81 de Referencia- UFIR.
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tratar operaçllo de credito junto ao Banco d~ Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL, no wlor
de quinhentos e quatro mi1bOes, trinta e tres mil, cento e setenta e tres cruzeiros e setenta e sete centavos, dentro do
Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES, para exeeuçllo de projetas de infra-estrutura urbana e desenvolvimento instltucional, naquela municipalidade.

21

PROJETO DE RESOLUÇÃO
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 11fT, DE 1992
N" 82, DE 1992
(Em regime de urgeocia, nos ternos do art. 336, "C',
(Em regime de urgeocia, nos temos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
do Regimento Interno)
.
Discussao, em turno Clllico, do Projeto de Resoluçllo
Discuss!io, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçllo
o• 82, de 1992, (apresentado como cooclusao de Parecer o• n• 11fT, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer n•
406, de 1992, da Comiss!io de AMontas EcooOmicos), que au- 411, de 1992, da Comiss!io de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grooaa - PR, a coo- toriza a Prefeitura Municipal de Campo Mourl!o - PR, a cootratar operaç!lo de crédito junto ao Banco do Estado do Pa- tratar operaçllo de crédito junto ao Banco do Estado do Paranâ S/A, no w!or de quinze bilhOes de cruzeiros, dentro ranll- BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano (PEDU). Desenvolvimento Urbano - FDU, no valor de quatro bilb!les
de cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura naquela
PROJETO DE RESOLUÇÃO
municipalidade.
·
N" 83, DIJ 1992
(Em regime de urgeocia, nos temos do art. 336, "C',
OFíCIO .
.
do Regimento Interno)
S/22, DE 1992
Discussao, em turno Clllico, do Projeto de Resoluçllo
o• 83, <le 1992, (apresentado como cooclusao de Parecer o•
(Em regime de urgeocia, nos temos do art. 336, "C',
407, de 1992, da Comiss!io de Assuntos EcooOmicos), que au- do Regimento Interno)
toriza a Prefeitura Municipal de Guimarâoia - MG, a contra.Offcio no S/']2, de 1992, atraves do qual o Governo
tar operaçllo de crédito junto ao Banco de Desenvolvimen- do Estado de Minas Gerais solicita autorlzaç!lo para contrato de Minas Gerais S/A- BDMG, no wlor de trezentos mi- tar operaçllo de crédito junto a Companhia Vale do Rio Dolh!les de cruzeiros.
ce - CVRD, no wlor de doze bilh!les de cruzeiros, destina. da à cooclusl!o de obras na rodovia BR-259/MG, no trecho
PROJETO DE RESOLUÇÃO
Governador Valadares-Cooselheiro Pena. (Dependendo de
N• 84, DE 1992.
(Em regime de urgeocia, nos temos do art. 336, "C', Parecer)
do Regimento Interno)
.
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçllo
PROJETO DE LEI DO SENADO
N" 77, DE 1992
.
o• 84, de 1992, (apresentado como cooclus&o de Parecer o•
408, de 1992, da Comisslio de Assuntos EconOmicosj, que auDiscussao, em turno Suplementar, do Projeto de Lei
toriza a Prefeitura Municipal de Guapírama - PR, a contratar operaçllo de crédito junto ao Banco do Estado do Para- do Senado o• 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson Weoâ S/A, no valor de duzentos e setenta e oito milhOes de cru- dekin e outros Senhores Senadores, que altera o art. 4° da
zeiros.
Lei o• 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispoe sobre a concess!io de subveoçllo ecooOmica qas operações de crédito ruPROJETO DE RESOLUÇÃO
ral, tendo
N" 85, DE 1992
PARECER, sob o• 365, de 1992, da Comisslio
(Em regime de urgencia, nos ternas do art. 336, "C',
- Diretora, oferecendo a redaç!lo do vencido.
do Regimento Interno)
·
Discussao, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçllo
O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafetetra) - Há, ainda,
n• 85, de 1992, (apresentado como conclll9!lo de Parecer o• orador inscrito.
409, de 1992, da Comisslio de Assuntos EconOmicos), que auC'oncedo a palavra ao nobre Senador Jutahy Magalhães.
toriza a Prefeitura Municipal de Campo Largo - PR, a cooOSR. JUTAHY MAGALHÃES (PSDB- BA. Pronuncia
tratar operaçao de crédito junto ao Banco do Estado do Paraoâ -S/A, BANESTADO, no valor de seis bilhOCsde cruzeiros. o seguinte discurso.)- Sr. Presidente, S~s e Srs. Senadores,
volto hoje à tribuna, nessa série de pronunciamentos que
PROJETO DE RESOLUÇÃo
tenho feito sobre esses primeiros dois meses do Governo !ta·
N" 86, DE 1992
mar Franco, desta vez para rebater as críticas que atribuem
(Em regime de urgeocia, nos temos do art. 336, "C", imobilismo à equipe governamental, em particular ao Presido Regimento Interno)
dente.
Discusslio, em turno 6nico, do Projeto de Resoluçllo
É incrível que esses críticos, antes de fazer certas acusao• 86, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer n• ções, não se esforcem um pouco para perceber e avaliar as
410, de 1992, da Comiss!io de Assuntos EconOmicos), que au- circunstâncias peculiarfssimas do momento político brasileiro,
!Otaa a Prefeitura Municipal de Sl!o Martinho- RS, a coo- quando pela primeira vez em nossa história - e, verdad.ei--
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r>ezembro de 1992

ramente: na h·istória mundi3I do pieSidenCíalismo republicano -brasileiro. farta de discursos, promessas, prom-oções pessoais,
- coloca-se um Presidente sub judice processo de impeachempáfia, arroubos de estadistas e acúmulo· de frustrações?
ment.
Fui dos que_, realmente, o Sr. Itamar Franco deveria ter
Abstraídos os aspectos relativos a essa primeira expe- -dirigido uma -palavra á- NaÇãõ fOgo ao assumír d governo,
riência anterior em processo dessa natureza, Oque jã- sígitifica - - rium- pfOnunciamento de estúdío, com toda a solenidade próum sério percalço a superar, cabe indagar a esses apressados
pria dessas ocasiões. Mas, hoje, vejo que isso era a solenidade
própria dessas ocasiõeS. Mas, hoje, vejo que issO eia totalcríticos: além do que tem sido feito, o que mais poderíamos
esperar? A simples continuidade administrativo-governamenmente desnecessário. Talvez tivesse sido até prejudicial. Por
tal dos mesmos projetas, métodos e objetivos da_ equipe coquê? Imagino o que ela poderia ter dito: "povo brasileiro,
mandada pelo governante afastado? Se a resposta a essa perestou aqui, na condição de presidente interino do Brasil, porgunta for não, cabe_outra. Seria de esperar-se, então, a contique, como todos sabem o Sr._f~rnan.Qo Collor _de Mello fOi
nuidade administrativo - governamental do_s_ mesmos ou de
afastado por 180 dias, até ser_ julgado pelo Senado Federal.
diferentes outros projetas, métodos e objetivos? A essa indaSe ele voltar eu saio, se ele sair, eu _fiçe. Se o impeachment
gação, certamente os críticos responderiam sím.
_for rejeitado noSenado e ele ret.ornar,)~á-~ncontra:r a Casa
Nesse caso, do que reclamam e a que imobilismo se refemais arrumadinha do que deixou. F-iz uma pequena reforma
rem, se é isso que o atual Presidente e sua equipe está fazendo,
administrativa, ampliando o número de Ministérios, reestrutudentro das possibilidades que as circunstâncias políticas, ecorando órgãos, atribuições funções de modo mais consentâneo
nómicas e financeiras existentes nô País permitem'?
com a-realidade da Administração Federal; encaminhei o pro·
Vejamos alguns exemplos.
cesso de reforma fiscal; consegui reduzir a inflação do patamar
Desde o início deste ano que o governo vem alertando
em que ele havia deixado; implantei uma série de medidas
para a necessidade de urna reforma fiscal. Aliás, essa conversa
e ações no campo da saúde, da previdência social, do bem
vem desde o pacote de medidas que visavam a alterações
-estar social, além daquelas no campo económico e do planena Constituição; chamado de Emendão. Da_das as dificuldades
jamento visando à melhoria d& aJ;Tecadação e à racionali_zação
de digestão política daquele pacote draconiano, o governo
dos gastos__públicos; no plano da gestão da coisa públicà o
de então desistiu da tentativa e passou a insistir apenas na
fiz sob critérios esrritam"ente étic_o_s, resgatando a confiança
na conduta da autoridade governamental. Se o impeachment
reforma fiscal, que, entretanto, jamais foi concretizada numa
for aprovado nó Senado, além de dar continuidade a tudo
proposta efetiva.
Veio a CPI do PC Farias, veio o processo- de impeachisso que fiz, nesses dois anos que me restarão de governu,
pretendo realizar o seguinte: .. .' e aí ele falaria de _se_us projement, veio a interinidade do Sr. Itamar Franco e, aí sim,
foi formulada a primeira proposta concreta nesse- sentido.
tas, agradeceria e cumprimentaria o povo brasileiro.
Ora, as pessoas ficariam_ n_a mesma, _talvez com mais tédio
Melhor ainda: o ExecutfVO elaborou um esboço da proposta;
ao mesmo tempo em que dava a público suas diretrizes básicas,
ainda dessas falas presidenciais. Por isso, agora acho que o
manteve discussões prévias no Congresso sobre as idéiasconSr. Itamar Franco acertou, deixando de fazer o pronunciatidas na proposta; e o Sr.ltamarFranco, percebendo a complemento à Nação, que alguns vêm reclamando.
Findo o processo de impeachment e tendo o atual Presi- ·
xidade do assunto, as dificuldades políticas a serem _en[rentadas e a necessidade de prestigiar o Congresso, decide que,
dente ultrapaSsado a fase de interinidade, no day after ele
deverá dirigir-se à Nação, para dizer tudo aquilo que ele diria
sem menosprezo da urgência da matéria, canvltiadar prioridade aos projetas ou às propostas dos próprios parlamentares
antes e muita coisa mais, inclusive mostrando a situação de
verdadeira calamidade fina-nceirá da herança que recebeu do
já em andamemto no Congresso.
·Sr. Collor de Mello.
Onde está aí o falado imobilismo do Sr. Itamar Franco?
A propósito desse silêncio do atual Presidente, ouvi um
Esse.s crítícos não eStãrão confundindo imobilismo com autoritarismo? Refiro-me aO atitOritarismo de Legislar por medidas
recente comentário a respeito de sua sUposta falta de carisma.
_Sobre_ isso, muito ao co:ti.frárió, penso-que-·sua Excelência
provisórias, ·ou de impor projetas de iniciativa do Executivo
está exatamente construindo uma imagem cariSmática em mola qualquer preço político, inclusive rejeitando a contribuição
des inovadores. É o carisma da discrição, da seriedade comparlamentar .
O Sr. Itamar Franco tem demonstrado, por meio de suas
provo, da compostura, do muito siso e pouco riso.
Lideranças, todo o interesse em manter um dialógo permanente
A fala presidencial é, algo que deve ser muito valorizada
a Proveitoso com as lideranças partidárias, visando ao aprofunpela escassez, e não vulgarizado pela freqüEncía. Carisma
não é histrionismo, exaltação cênica, nem decorre da m4scara
damento de discussões a à tomada de decisões corretas sobre
assuntos relevantes ao iriteresse_ nacional.
de pseudovirtudes. Para mim, o carislna não é inato, nem
Talvez porque estejam desacostumados dessa prática deé adquirido. O carisma é construído.
mocrática, ·chamam de imobilismo aquilo que, na realidade,
Mas, Sr. Presidente, e Srs. Senad.ores, em sentido contráobedece a um dinamismo diferente- próprio da democracia,
rio dos que embarcam na onda, imobolismo atribuído ao Sr.
mas incomum no Brasil.
Itamar Franco, inclusive motivados por manchetes lamentaTenho observado que nessa insistência sob r~ _o_ faJ.ado - _Yelmente inadequadas- como aquela que estampa·~ imagiimobilismo do Sr. Itamar Franco ressalta o silêncio do _atual
nária decisão do Chefe do Executivo de manclar paralisar
Presidente, como se governar (bem ou mal, Não importa)
o governo - temos vários depoimentos de insuspeitos obSerfosse faZê - lo com estardalhaço. Parece que o Silêncio do
vadores da cena política.
Presidente, a falta de um pronunciamento à Nação, irrita
Vejamos o que disse o_ jornalista Luís Nassif, em sua
mais do que aliVia.- --.coluna da Folha de S. Paulo do dia 25 último, sob o título _
Quem sabe o Sr. Itamar Franc_o, com essa atitude discreta,
"A agenda dos ministros":
recolhida, pouco o-rtodoxa nos governantes, não está corres" ... o país poderá dar - se conta, mais cedo ·do que
pondendo p~ec~~.amante ao desejo da grande maioria do povo
se espera, de que seu ministério (o do presidente em exercí~io)
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- brâsileira as concepções neoliberais, aqui batizad3s de moderjá ensaia uma agenda modernizadora c social das inais
vantes.
nidade, haveriam de cumprir papel organizador?._.~ Mais do
que necessário, é urgente discutir os métodos e_ os efeitos
O eixo em torno do qual podefá ser costurado um pacto
da modernidade". Se em dois meses e sem apoio para tanto,
de apoio ao governo passa pelos seguintes projetas:
1. Ministério dO TrabalhO; implantação dO cOntnlto coie~
Itamar Franco conseguiu lançar o questionamento, é possível
tivo de trabalho, com conseqüente flexibilização da legislação
que tenha feito o que de melhor poderia fazer em termos
trabalhista.
-de operacionamento, é possível que tenha feito o que de me2. Ministério da Previdênda: reforma com a consolidação
lhor poderia fazer em termos de inoperância os mesmo que
da previdência básica e disseminação dã" preVldenaa complepor ano e meio aplaudiram o imóvel e imobilizador Marcnio
mentar.
M~rrques Moreira é, nos casos de boa-fé. má vontade incon:
Ministéi'íO da Saúde: aprofundamento da municipalização
tível. Nos outros, não se precisa dizer o que é._
da saúde, com posterior extinção do Inamps.
As interferências impetuosas de Itamar Franco: péssimas
Minrstério das Minas e Energia: montagem d~ um novo
nas formas, saudáveis nos fins. Luís Nassif está mostrando
modelo elétrico, permitíndo atrair capital privado comple-. que a tempestuosa suspensão da venda, ou presente,- da Ultrafétfil teve razão de ser. O jogo de avaliação dessa eStatal
mentar na geração de energia.
.
_
-,--PrivatizaÇão: acoplagem do programa de privatização aos é para lá de suspeito ...
chamados fundos sociais-, permitindo o financiamento de Um
Não há notícia de que preços liberados tenham feito bai-no_vo modelo de previdência e de fundos.
xar a inflação, seja onde e quando for. Nada justifica que
Ministério da Indústria e Cornércio/BNDES: montagem
tantos preços de produtos essenciais tenham subido, nos últide diagnósticos setoriaís visando a_ reestruturação industrial
mos_ 12 meses, mais de 50% acima da inflação. O caso dos
r~médio_s, neste país doente, é mais do que monstruoso: muitas
doPaís."(sic)
... _
Sem e.1trar no mérito do oti'mismo do jormilista com
vezes, ou quase sempre, é criminoso mesmo, que remédio
essa agenda, nem dos reparos e advertências que ele faz ao
é v"ida. Um gráfico dos preços a partir de sua liberação por
Presidente Itamar Franco, nesse artigo e sobre o assunto~
Marcílio - Dorothéa, sobreposto a um gráfico da inflação,
eis aí uma isenta rnaní~estação pública- de reconhecimento
mostra como e porque o mesmo Marcílio recebeu a inflação
pelo dinamismo e efetíva mobilização dO atual governo pa~a
com menos de 10% e deixou - a nivelada em 25% ao niês.
cumprir uma agenda "modernizadora e sociaL"
Mas aplaudido. É preciso dizer por quem?
Tomo outro depoimento, agora do jornalísia Jãriio de
Itamar Franco está indo aos ·pontos certos. Mas aos solaFreitas, no -retorno à -sua coluna da Folha de S. Paulo deste
vancos. E a chamada elite brasileira prefere o deslizar do
-último domingo, 29 de novembro.
jet ski, a cadência do cooper - , o marketing tão adequado
Antes de ler alguns trechos desse artigo, quero observar
à modernidade.
que, conqua-nto a opinião dele seja inteiramente favOrável
Eis aí, Sr. Presidente e Srs. Senadores, a opinião corajosa,
ao Presidente à ambiguidade, Pois "na contramão" (título
isenta, insuspeita e equilibrada de um jornalista que se notabido artigo) leva o leitor a imaginar que se trata de outra bateria
lizou pela crítica, fundada e combativa, a tudo o que não
aberta contra o atual Presidente. Entretanto, lido o artigo
corresponde ao verdadeiro interesse nacional.
na íntegra, percebendo -se que a '"contramão" é do próprio
Depois disso ainda vão insistir no refrão do imobilismo?
jornalista em relação às posições crítícas assum1das por-a-q Li ele
Acho que o jornalismo investigativo, ao qual pertence
jornal.
brilhantemente o citado Jãnio de Freitas, no Brasil, fortaleceu
Feita a observação, eis o que diz Jânio de Freitas:
sua vocação e foi exerCido cOinprã.r a fartu-ra de matéria prima
"Há muito tempo não se tetn uni presidente sem ligações
nos últimos anos. Será que o ~sgo~_ªmento desse manaqc:;ial,
viciosas. Sejain estas com grupOs cconômicos, Setores emprecom a ascensão do Sr. Itamar Franco, é a causa dessa espécie
sariais ou curriolas negocistas_, sejam com correntes_ ideolóde mobilismo obsessivo desses críticos?
gicas fechadas e prepotentes ...
E reparem, esses, que mobilismo é uma doutrina filosóA localização de Itamar Franco na geografia política brafica segundo a qual a realidade se transforma sem a interfesileira o expõe, portanto, ao assédio de interesses táo repugrência de leis causais e sem eficácia de uma organizaçã.o racionantes quanto poderosos. Na hostilidade que o circ_unáa, tornal dessa mesma realidade.
na-se necessário, então, pinçar as insatiSfações de boa-fé~ agruQuer dizer: esses cr(ticos não conhecem o que combatem
páveiS em duas linhas predominantes de críticas: uma, a inopeo que não conhecem.
rãncia do presidente c do governo, outra, a impetuosidade
Quer dizer: esses críticos não conhecem o que combatem,
das interferências de Itamar Franco.
ou combatem o que não conheçem.
Embora não o faça p-or-eXposições conceituadas e claras,
Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.
mas pelo método das apalpadelas e alfinetadas, o fato é que
O SR- PRESIDENTE (Epitácio Càfeteira) - Esgotou
o presidente pôs sob questionamento grande parte dos méto-se hoje o prazo previsto no art. 91, § 39, do Regimento
dos e dos efeitos da modernidade neoliberal.
Interno, sem que tenha sido interposto recurso no sentido
Estados Unidos, Japão, Itália, Espanha, Alemanha, Inde inclusão em Ordem do Dia das seguintes matérias:
glaterra, Suécia, para ficarmos só nos principais, estão todos
Projeto de Lei do Senado n9 214, de 1991, de autoria
do Senador Louremberg Nunes Rocha, que dispõe sobre aporeconsiderando as parcelas de neoliberalismo _q__ue in~rodu
ziram em seus sistemas _económicos e_ em sua conc-epção das
sentadoria especial aos garçons e dá outras providências;
atribuições do Estado. Suas organizadas economias desOrganiProjeto de Lei do Senado n9 277, de 1991, de autoria
zaram-se com as novidades neoliberais, e a marcha-à-ré faz-se
d~ Senador Gerson Camata, que permite ~s instituições filanao ponto de inverter o poder político nos E-stados Unidos
trópicas, esportivas e estudantis, proinover a distribujção d~
e ameaçar fazê-lo em várias das outras potências. Se assim
prêmios mediante sorteios, r_ifas, bing()S_o"U t9mbolas, llf!._5 conse passa nas economias fortes, por que na caótica economia díÇões que espe_cífica;
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Projeto de Lei do Senado n(' 297, de 1991", -ae autoria
do Senador FranciSco Rollemberg, que dá prioridade de aten~
dimento à clientela que especifiCa e dá outras providências;

Projeto de Lei -do Senado n' 352, de 19-91, de autoria
do Senador Cid Sabóia de Carvalho, que dispõe sobre alteração da Lei n' 8.112, de 1990;
ProjetO âe Lei do Senado n? 371, de_ 199f, de au~oria
do Senador Rachid Saldanha Derzi, que autoriza- a- União
a doar, à União dos Escoteiros do Brasil- Região de Mato
Grosso do Sul, o imovel que menciona;

Projeto de Lei do Senado n9 383, de 1991, de autoria
do Senador Ney Maranhão, que concede pensão especíal a
Sebastião Bemard~s de Souza Prata e dá outras providências;
Projeto de Lei do Senado n"' 15 de 1992, de autoria do
Senador Jutahy M~galhães, que acrescenta parágrafo único
ao art. :zi> da Lei n• 1.079, de 10 de abril de 1950, e dá outras
providências.
As matérias foram aprecia-das conclusivamente pelas Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e de Assuntos
Sociais.
-

Os Projetes de Lei do Senado n's 214 e

277~,

de 1991,

rejeitados, vão ao Arquivo; e os de n 9s 297, 352, 371 e 383.

de 1991, e 15, de 1992, aprovados, vão à Cãmara dos Deputados.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteira)- Na presente
sessão terminou o prazo para apresentação de emendas às
seguintes matérias:
-- -

-Projeto de Lei da Câmara n' 57, de 1990 (n' 2.167189,
na Casa de origem), que altera o art. 23 da Lei n' 7.498,
de 25 de junho de 1986, que dispõe sobre a regulamentação
do exercício da enfermagem e dá outras providênciaS~

-Projeto de Lei da Câmara n' 62, de 1990 (n' 3:516189,
na Casa de origem), que dispõe sobre a utilização de meios
operacionais para a preve"riÇão e represSãO do crime organizado; e

-Projeto de Lei da Câmara n' 102, de 1991 (n'4.276/89,
na Casa de origem), que determina a impreSSao de actvertencia
em rótulos e embalagens de alimentos industrializados que
contenham glúten, a fim de evitar a doença celíaca ou síndrome cdíaca.
Ao_s projetas não foram oferecidas emendas.
As matérias serão incluídas em Ordem do Dia, oportunamente.

O SR. PRESIDENTE (Epitácio Cafeteíra)- Não há mais~
oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, a Presidência via encerrar
os trabalhos, designando para a sessão ordinária de amanhã
a seguinte

de 1992, da COmissão de Assuotos EcooOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cambé, Estado do Paraná, a
contratar operação de crédito, junto ao Banco do Estado
do Par_aná - Banestado, com recursos do Fundo Estadual

de Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de novecentos
e dez milhoes de cruzeiros, destinados a obras de infra-<:Stru:
tura naquela municipalidade.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 89, DE 1992

-2

(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
Votação, em turno único, do Projeto de Resoluçao n°

89, de 1992 (apresentado como conclusao do Parecer no 414,
de 1992, da Comissao de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ibipora, Estado do Paranã, a
contratar operaçao de crédito, com o Banco do Estado do
Paraná - BANESTADO, dentro do Programa Estadual de
Desenvolvimento Urbano - PEDU, no valor de dois bilboes
de cruzeiros.
-~3 PROJETO DE RESOLUÇÃO

N° 68, DE 1992

~

~

(Em regíme de ilrgência, nos termos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussao, em turno :G:nico, do Prgjeto de Reso~u~o

no 68, de 1992, de iniciativa da Comissão Diretora, que altera o Regulamento Administrativo do Senado Federal e reestrutura a Subsecretaria de Assistência Médica e Social. (Dependendo de Parecer)

4

PROJETO DE LEI DA CÂMARA
N° 11, DE 1991-Complementar

(Em regíme de urgência, nos termos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussao, em turno único, do Projeto de Lei da Gamara n° _11, de 1991-Complementar (n° 68/89-,Complementar,
na Casa de origem) de iniciativa do Ministério Público da
Uniao, que dispOe sobre a organizaçao, as atribuiçOes e o estatuto do Ministério Público da Unil!o, tendo
PARECER, sob o n° 412, de 1992, da Comissao
-de ConstituiçAo, Justiça e Cidadania, favorável, nos
termos do Substitutivo que oferece.

5

PROJETO DE DECRETO lEGISLATIVO
N" 50, DE 1992
.
~ .(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
~
~- _ _
•
Discussao, em turno único, dQ Proj~o de Decr~J-º Le·
gíslativo n° 50, de 1992, de autoria do Senador Esperidil!o
Amin, que susta" os atos normativos do Poder Executivo que
estabeleceram atlllllizaç!io monetária nos financiamentos rurais mediante recursos do Tesouro Nacional ou de depósitos
bancários nao remunerados. (Dependendo de Parecer)

ORDEM DO DIA

1

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 88, DE 1992

(Em regime de urgencia nos termos do art. 336, "c",

do Regímento Interno.)

Votação, em turno tínico, do Projeto de Resolução n°

88, de 1992 (apresentado como conclusão do Parecer no 413,

DE RESOLUÇÃO
6 N°PROJETO
72, DE 1992
(Em regíme de urgência, nos termos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
Discussl!o, em turno único, do Projeto de Resoluçao
n° 72, de 1992, (apresentado como coricfu8ifu do Parecer n°
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396, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Lages, Santa O!tarína, a realizar operaçllo de cr~to junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado de Santa O!tarína S/A - BADESC, no valor
de ttes bilhões, setecentos e cinqoenta e oito milhões, cento
e vinte e seis mil, setecentos e cinqUenta cruzeiros, atualizados pela Unidade Fiscal de Reterência - UFIR, destinada à
pavimentaçao da Avenida Belisãrio Ramos, naquele municfpio.

7

PROJETO DE RESOLUÇÃO
NO 73, DE 1992

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
·
Discussao; em turno OOico, do Projeto de Resoluçllo
n° 73, de 1992 (apresentado como conclusao do Parecer no
397, de 1992, da -Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Floraf- PR, a contratar operaçllo de = t o com o Banco do Estado do Paraná - BANESTADO pelo Programa Estadual de Desenvolvimento
Urbano - PEDU, no valor de cento e cinqUenta e nove milhões e quinhentos mil cruzeiros.
DE RESOLUÇÃO
DE
8 PROJETO
N" 74,

1992

.

(Em regime de urgencia, nas termos do al't. 336, "C",
----··Discussão, em turno llnico, do Projeto de Resolução
n° 74, de 1992, (apresentado como COi:l.clusão de Par~r 0°
398, de 1992, da Cottlissao de Assuntos EconOmicos), que
autoriza a Prefeitura Municipal de Argos- MG, a contratar
operaçllo de crédito no valor equivalente a Cr$295508,889
BTNF!fRD junto ao Banco do Desenvolvimento âe Minas
Gerais, destinados a aplicação em obras de infra--estrutura
no Município.
doRegimento_!Ilte~J:!Q) ______________

DE RESOLUÇÃO
9 N°PROJETO
75, DE 1992

Grande do Sul S/A - BADESUL, destinados à execuçao do
Programa Integrado de Melhoria Social.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N°TI,DE1992
.
(Em regime de urgência, nos termos do an. 336, "C',
do Regimento Interno)
Discussao, em turno 6nico, do Projeto de Resolução
N° 77, de 1992 (apresentado como conclUsão de Parecer n°
_ 401, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Medianeíra, no Paraná, a
realizar operaçllo de crédito junto ao Banco do Estado do
Paraná S/A- BANESTADO, no valor de dois bilhões de cruzeiros, destinados à implataçllci de obras de infra-estrutura
naquele municfpio.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 78, DE 1992
(Etu regime de urgência, nos termos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
Discussão, em turno iinico, do Projeto de Resoluçllo
n° 78, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer n°
402, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Sao Miguel do Iguaçu l'R, a realizar operaçao de crédito junto ao banco do Estado do Paraná S/A - BANESTADO, no valor total de dois
bilbOes e cem milb6es de cruzeiros, destinados à ímplantaçao
de obras de infra-estrutura.

11

12

13 ~!:6~ PJl-ESOLUÇÃO

(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, 11C',
do Regimento Interno)
Discussao, em turno iioico, do Projeto de Resolução
n° 79,. de 1992, (apresentado como conclusão de Parecer D0
403, de 1992, da Cottlissao de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Minicipal de Rolândia, no Paraná, a reali·
zar-- operaÇão de credito junto ao Banco 00 Estado do Para~
- ná S/A- BANESTADO, no valor de até oitocentos e cinqüen~
ta e dois milboes de cruzeiros, destinados à implac.taçao de
"C', obras de infra-estrutura naquela municipalidade.

{Em regime de Urgência, nos termos do an. 3~,
do Regimento Interno)
Discussão, em turno 6nico, ~o Projéto de Lei D 0 75,
de 1992,(apresentado como conclusao de Parecer o 0 399, de
1992, da Comissao de Assuntos EconOmicos), que autoriza
a Preteitura Municipal de Dona Emma, Estado de Santa 0!tarioa, a contratar operaça.o de cr&:fito junto ao Banco de
Desenvolvimento do Estado de Santa O!tarína S/A - BADESC, no valor de cento e quarentá. e sete milbOes, duzeo~
tos e quarenta e cinco mil cruzeiros, no âmbito do PROURB,
para realização de obras de infra-estrutura naquela municipalidade.
PROJETO DE RESOLUÇÃO
· N" 76, DE 1992
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, 'C',
do Regimento Interno)
Discussão, em turno 6nico, do Projeto de Resoiuçao
no 76, de 1992 (apresentado como eonclusáo de Parecer no
400, de 1992, da Comissão de Assuntos Eco!!Omicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Alto Alegre- RS, a contratar operaçllo de cr~to no valor de cento e oitenta milhOes,
quatrocentes e doze mil e vinte e um cruzeiros e nove centavos._iunto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio

lo
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DE RESOLUÇÃO
14 PROJETO
N°
DE

80,
1992
{Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "C",

do Regimento Interno)
Discussão, em turno úniCo, do Projeto de Resolução
no 80, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer no
404, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Preteitura Municipal de Londrina - PR, a contratar
operaçllo de c~to junto ao Banco do Estado do Paraná
S/A- BANESTADO, no valor total de dezessete bilhões de

cruzeiros..

15

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 81, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
D"!Scussao, em turno único, do Projeto de Resoluçllo
n° 81, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer n°
405, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura de Leoberto Leal - se, a contratar operação dé: crtclitq interno, junto ao Banco de Desenvolvimento
do Estado de Santa O!tarina S/A- BADESC, no valor t_otal

9794 Terça-feira 1'

DIÁRIO DO CONGRESSO NACIONAL (Seção II)

Dezembro de 1992

de trezentos e quarenta e quatro milhões, seiscentos e setenta mil cruzeiros, atualizados pela Unidade Fiscal de Referen-

cução de projetes de infra-estrutura urbana e desenVolvimento institucional, naquela municipalidade.

cia- UFIR

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 87, DE 1992
- -(Em regime de urgência, ilos termos do art. 336, "C',
do Regimento Interno)
.
. Discussão, em turno línico, do Projeto de Resôluçâo
n" 87, de 1992, (apresentado como conclusão de Parecer n"
411, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Cam_po Mourao- PR, a contratar operaçao de crédito junto ao Banco do Estado do Paraná - BANESTADO, com recursos do Fundo Estadual de
Desenvolvimento Urbano- FDU, no valor de quatro bilhOes
d" cruzeiros, destinados a obras de infra-estrutura naquela
municipalidade.

16

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N° 82, DE 1992
.
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336, "C",
do Regimento Interno)
Discussao, em turno ünico, do Projeto de Resoluçllo
n" 82, de 1992, (apresentado como conclusão de Parecer no
406, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Ponta Grossa -·PR, a contratar operaçao de crédito junto ao Banco do Estado do Paranâ S/A, no valor de quinze bilhOes de cruzeiros, dentro
do Programa Estadual de Desenvolvimento Urbano (PEDU).

17

PROJETO DE RESOLUÇÃO
N" 83, DE 1992
. .. ..
(Em regime de urgencia, nos termos do art. 336,_11C11,
do Regimento Interno)
..
Discussão, em turno línico, do Projeto de Resoluçllo
n" 83, de 1992, (apresentado como conclusão de Parecer n"
407, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guimarânia- MG, a contratar operaçllo de crédito junto ao Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais S/A - BDMG, no- valor de trezentos milboes de cruzeiros.

18 ~~~~6~ ?~RESOLU~O

... _ _ ___ _

(Em regime de urgência, nos teroios do art. 336, ncn'
do Regimento Interno)
.. .
._ .
.
Discussão, em turno único, do Projeto de Resolução
n° 84, de 1992, (apresentado como conclusao de Parecer D0
408, de 1992, da Cóinissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de Guapirama - PR, a contra-

tar operaçao de erMita junto ao Banco do Estado do Paraná S/A, no valor de duzentos e setenta e oito milhoes de cru~

.-.21

22

OFíCIO
.
S/ 22, DE 1992

(Em regime de--urgéncia, nos termOS dó art. 33ó, 11C",
do Regimento Interno)
Offcio no S/22, de 1992, através do qual o Governo
do Estado de Minas Gerais solicita autorizaçao para contratar operaçao de credito junto a Companbia Vale do Rio Doce - CVRD, no valOr de doze bilhOes de cruzeiros, destinada à conclusão de obras na rodovia BR-259/MG, no trecho
Governador Valadares-Conselheiro Pena. (Dependendo de
Parecer)

·-23 PROJETODEDE LEI DA CÂMARA
.

N" 100,

1991

Votação, em turno único, do ProjetO de Lei da Câma·
ra "" 100, de 1991 (n" 211/91, na Casa de origem), que acrescenta dispositivos ao art. 18 da Lei n" 8.080, de 19 de setembro de 1990, cometendo aos munic!píos cO.DJpetencia para a

execuçao de serviços de planejamento familiar, tendo
zeiros.
·
1'ARECER, proferido em Plenârio, Relator: Senador
-- Jutahy Magalhães, favorável ao Projeto, com Emendll que
PROJETO DE RESOLUÇÃO -.
apresenta, e contrârio à Emenda, oferecida perante a ComisN" 85, DE 1992
(Em regime de urgência, nos termos· do art. 336, "C", são de Assuntos Sociais.
do Regimento Interno)
.
......
PROJETO DE LEI DO SENADO
Discussão, em turno único, do Projeto de Resoluçao
N" 77, DE 1992
n" 85, de 1992, (apresentado como conclusão de Parecer n"
409, de • "92, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que auDiscussão, em turno Suplementar, do Projeto de Lei
toriz ,
·efeitura Munjcipal de campo Lar)lo - PR, a con- do Senado n° 77, de 1992, de autoria do Senador Nelson Wetrata•
açao de credito junto ao .Banco do Estado do Pa- dek.in e outros Senhores Senadores, que altera o ar'L 4° da
raná- _.
BANESTADO, no valor di: sw.-mlliOcs de cruzeiros... Lei n" 8.427, de 27 de maio de 1992, que dispOe sobre a con-

19

24

PROJETO DE RESOLUÇÃO
DE
20
(Em regime dé urgência, nos
do art.
N" 86,

1992 -

__
termos

336, "C",
do Regimento Interno)
Discussão, em turno línico, do Projeto de Resoluçao
n° 86, de 1992, (apreSentado como conclusão de Parecer n"
410, de 1992, da Comissão de Assuntos EconOmicos), que autoriza a Prefeitura Municipal de São Martinho-- RS, a con~
tratar operaçao de crêdito junto ao Banco de Desenvolvimento do Estado do Rio Grande do Sul - BADESUL, no valor
de quinhentos e quatro milhOes, trinta e tres mil, cento e setenta e três cruzeiros e setenta e sete centavos, dentro do
Programa Integrado de Melhoria Social - PIMES, para exe-

cessao de subvenção econOmica nas operações de crêdito ru·
ral, tendo
PARECER, sob no 365, de 1992, da Comissão

- Diretora, oferecendo a redaçllo do vencido.

25

PROJETO DE LEI DO SENADO
N° 274, DE 1991
..
_

. - (Incluído em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, I,
do Regimento Interno.)
De autoria do Senador Esperidilio Amin, que dispOe
sobre o exercício da profiMAo de oceanógrafo e dâ outras
providências. (Dependendo de parecer.)
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DE LEI DO SENADO
26 PROJETO
N" 344, DE 1991
(Inclufdo em Ordem do Dia, nos termos do art. 172, r,
do Regimento Interno.)
De autoria do Senador César Dias, que regulamenta
e clisciplina o uso e propagandas de bebidas alcóoücas e dá
outras providencias. (Dependendo de parecer.)
O SR. PRESIDENTE (Epitádo Cafeteira) -Está encerrada a sessão.
( LevantaRse a sessão às JS horas e 50 minutos)

ATO DO PRESIDENTE
N• 459, DE 1992
O Presidente do Senado Federal no uso de sua competência regimental e regulamentar, de conformidade com a
delegação de competência qüe 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 n9 14.809/92.3, resolve
alterar o Ato desta Presidência n~ 187, de 1985, publicado
no DCN, Seção II, de 7-9-85, para montar aposentado, por
invalidez, o servidor WILSON PEREIRA DE CARVALHO,
Analista Legislativo, Classe Especial, Padrão V, do Quadro
de Pessoal do Senado _Federal, nos termos do artigo 40, indso
I, da Constituição da República Federativa do Brasil, combinado com o art. 186, inCiso I, § 1', e 67, da Lei n' 8.112,
de 1990, bem assim com o art. 11 da Resolução SL n 9 87,
de 1989, com proventos inte-grais a partir de 10 de novembro
de 1992, observado o disposto no art. 37, inciso XI, da COnstituição Federal.
Senado Federal, 30 de novembro de 1992. - Senador
Mauro Benevides,Presidente.
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ATO DO PRESIDENTE
N' 460, 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 n9 2, de 1973, de acordo com o disposto
no art. 243, § 2•, da Lei n' 8.112, de 1990 no Ato da Comissão
Diretora no? 1, de 1991, e tendo em vista o que consta do
Processo n' 16178192-0, resolve nomear NEWTON ARAÚJO
SILVA. para exercer o cargo, em_comissão, de Assessor Téc-nico, Código AS-3, do Quadro de Pessoal do Senado Federal,
com lotação e exercício no Gabinete do Líder do PMDB,
Senador Humberto Lucena.
Senado Federal, em 19 de dezembro de 1992.- Senador
Mauro Benevides, Presidente.
DESPACHO
Processo n' 1.634192-5
Assunto: Inexigibilidade de licitação
Homologo a inexibilidade de licitação para aquiSiÇãO,
junto a GUTEMBERG MÁQUINAS E MATERIAIS GRÁFICOS LTDA., através de Dispensa de Licitação, de peças
para Dobradeira K.78, Marca Stabl (contra faca 200774-01,
suporte 200778-03, rolo 200719-01 e apoio 203391-01, com
base no Parecer n9 234(92, favorável, da Assessoria Jurídica,
iios fermos do art. 23, I, do Decreto-Lei no? 2.300/86 e art.
20, I, do Ato da Comissão Diretora n9 31187, combinado com
o§ 1' do art. 2' do Decreto n' 30191. Ratificação como determina o aii. 24 do retromencionado dispositivo legal, do art.
7' do Decreto n' 449 de 1992.
Brasflia, 26 de novembro de 1992. - Agaciel da Silva
Maia, Diretor Executivo.

